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ŻYCIORYS NAUKOWY 

 

 

W 1976 ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w 

Lublinie z wynikiem bardzo dobrym. W tym samym roku zostałem zatrudniony na stanowisku 

asystenta stażysty w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji tego Wy-

działu. W 1977 r. zostałem mianowany na stanowisko asystenta, a w 1978 r. - starszego asy-

stenta w tym Zakładzie. 

Stopień naukowy doktora prawnych otrzymałem w 1982 r. na podstawie rozprawy 

doktorskiej pt .” Administracyjnoprawne instrumenty ochrony gruntów rolnych w procesie 

inwestycyjnym”, napisanej pod kierunkiem Prof. Janusza Łętowskiego.  

W 1991 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w za-

kresie prawa administracyjnego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.” Centralne planowa-

nie państwowe, Studium administracyjno-prawne, Wyd. UMCS 1990. W latach 1982 - 1991 

pracowałem w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na stanowisku 

adiunkta, a od 1991 na stanowisku adiunkta-dr hab. W lutym 2002 r. otrzymałem tytuł na-

ukowy profesora nauk prawnych. 

Od 1 września 1993 r. do 30 września 2004 r. byłem zatrudniony w Zakładzie Prawa 

Wspólnot Europejskich Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. 

Przedmiotem moich zainteresowań naukowych do uzyskania stopnia doktora nauk 

prawnych były administracyjno-prawne problemy ochrony środowiska, w tym zwłaszcza 

ochrony gruntów rolnych. Uwieńczeniem tego kierunku badań jest monografia „Prawna 

ochrona gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym” Ossolineum 1984, wyróżniona przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa nagrodą indywidualną III - go stopnia z tytułu osiągnięć nauko-

wych, oraz seria opracowań artykułowych. 

Kolejnym przedmiotem mojej działalności naukowo-badawczej stały się prawne pro-

blemy planowania publicznego. Badania nad tym zagadnieniem prowadziłem w latach 

1985/1986 w Instytucie Prawa Publicznego we Freiburgu (Niemcy), pod kierunkiem Prof. 
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J.H. Kaisera. Wyniki tych badań opublikowałem w rozprawie habilitacyjnej, artykułach na-

ukowych i ekspertyzach. 

Następnie podjąłem badania nad demokratyczną teorią samorządu terytorialnego w 

ujęciu komparatystycznym, przeprowadzone m.in. w Uniwersytecie w Katanii w 1991 r., w 

Uniwersytecie Lwowskim w 1992 r. oraz w Instytucie Prawa Publicznego w Heidelbergu w 

1993 r. 

Obecnie zajmuję się problematyką ochrony prawnej w Unii Europejskiej oraz zagad-

nieniami postępowania administracyjnego. 

Na mój dotychczasowy dorobek składa się ponad 160 opracowań naukowych z dzie-

dziny prawa administracyjnego i prawa Wspólnot Europejskich, w tym monografii, skryptów 

akademickich, artykułów, glos i recenzji, a ponadto niepublikowanych ekspertyz i opinii. 

 Od 1984 r. jestem stałym i aktywnym uczestnikiem Polsko-Niemieckiego Kolokwium 

Prawników Administratywistów, a od 1986 r. - Polsko-Austriackiego Kolokwium Prawników. 

 W latach 1992-1994 r. byłem zatrudniony na stanowisku profesora w Zakładzie Prawa 

Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu; w 1993 r. jako profesor 

kontraktowy w Instytucie Prawa Publicznego Wydziału Ekonomii i Handlu Uniwersytetu w 

Katanii (Włochy); w latach 1994–2001 prowadziłem zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa 

Uniwersytetu Warszawskiego, od 1 października 1998 r. do 30 listopada 2000 r. w Wyższej 

Szkole Dziennikarskiej, od 1 października 2000 r. do 30 września 2001 r. w Wyższej Szkole 

Służby Społecznej w Suwałkach, a od 14 lutego 2000 do 13 lutego 2003 w Wyższej Szkole 

Handlu i Prawa w Warszawie; profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej od 1 paź-

dziernika 2009 r.  

Od 1 października 2004 r. jestem zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w 

Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; kierownik Zakładu Prawa Międzynaro-

dowego i Prawa Europejskiego. Przewodniczący Rady Naukowej INP PAN ( od sierpnia 2010 

r. na urlopie bezpłatnym). 

Od dnia 1 lutego 1994 r. jestem sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Administracyjnej, 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ( obecnie – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 

Publicznych). 

 Od 1 września 1993 r. do 1 maja 1994 pełniłem funkcję prodziekana d/s Zaocznych 

Studiów Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Od 1 stycz-

nia 2003 r. do 30 września 2004 r. byłem kierownikiem Podyplomowego Studium Prawa Eu-

ropejskiego dla Sędziów. Od dnia 1 lipca 2003 r. byłem członkiem Rady Legislacyjnej IX 
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kadencji (2002-2006). Od marca 2005 r. jestem wiceprzewodniczącym Zespołu Prawa Euro-

pejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości. Przewodniczący Rady Programowej Krajowego 

Centrum Szkolenia Kadr dla Sądów Powszechnych i Prokuratury od 1 września 2006 r. do 29 

kwietnia 2008 r.  

Redaktor naczelny „Europejskiego Przeglądu Sądowego” od października 2005 r. 

Władam biegle językiem niemieckim, średnio - językiem angielskim, włoskim i rosyj-

skim. 

 


