
 

 

  

 
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 
 

 

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin 
tel. (91) 444 28 26, faks (91) 444 28 46 

 

www.wpia.usz.edu.pl 
e-mail: wpiaus@wpiaus.pl 

Szczecin, dnia 4 stycznia 2022 r.  

                            

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych  
w dyscyplinie nauki prawne 
Wszyscy 

 

Działając na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności  

w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz.U. z 2018 poz. 261), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) 

Przewodniczący Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 

uprzejmie informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. o godz. 13.30 odbędzie się w trybie zdalnym 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

mgra Macieja Kaczmarzyka 

pt. Sytuacja małżonka dłużnika w sądowej egzekucji roszczeń pieniężnych 

Promotor: 

dr hab. Marek Andrzejewski,  prof. INP PAN 

Promotor pomocniczy: 

 dr Aleksandra Klich 

Recenzenci: 

dr hab. Janusz Gajda, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) 

 

     Praca doktorska wraz z recenzjami jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (70-240 Szczecin, ul. G. Narutowicza 17a).   

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej 

Wydziału Prawa i Administracji (wpia.usz.edu.pl).  

W związku z przeprowadzaniem publicznej obrony rozprawy doktorskiej  

w trybie zdalnym, osoby niebędące członkami Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego, które chciałyby wziąć udział w obronie proszone są o zgłaszanie 

swojego udziału do dnia 11 stycznia 2022 r. na adres mailowy sn.pia@usz.edu.pl. Zgłoszone osoby 

otrzymają na wskazany przez siebie adres mailowy link wraz z instrukcją zdalnego uczestnictwa  

w publicznej obronie. Zgłoszenia dokonane po tym terminie ze względów technicznych nie będą 

przyjmowane.   

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US 
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