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Urodziłem się 4 listopada 1975 roku w Olsztynie. Studiowałem na Wydziale 
Mechanicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na kierunku mechanika  

i budowa maszyn oraz na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej  
w Olsztynie na kierunku administracja. Jestem jednym z pierwszych absolwentów 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. UWM to moja Alma Mater także 
z tego powodu, że jest jednym z pierwszych absolwentów kierunku prawo (2002). Wiem 
jak trudno jest funkcjonować wydziałom bez uprawnień akademickich. Doktorat (2006) 
oraz habilitację (2014) uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Moja dysertacja doktorska pt. Pozycja prawnoustrojowa służb, 

inspekcji i straży została wydana nakładem prestiżowego wydawnictwa prawniczego 
Wolters Kluwer, natomiast rozprawa habilitacyjna pt. Administracyjnoprawne stosunki 

łączące Policję z samorządem terytorialnym została wyróżniona przez Wydawnictwo 
naszego Uniwersytetu.  

Bezpośrednio po studiach zostałem zatrudniony na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie. W 1999 roku zostałem asystentem w Zakładzie Prawa 
Administracyjnego, a w 2006 roku – adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego 
i Nauki o Administracji, natomiast od 2015 roku jestem zatrudniony na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji. Pod moim kierunkiem 
tytuły zawodowe uzyskały rzesze studentów prawa, administracji i bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Sprawuję także opiekę naukową i organizacyjną nad uczestnikami 
studiów trzeciego stopnia w ramach Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych. Od 2019 
roku pełnię ponadto funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Jestem promotorem w pięciu przewodach doktorskich, zaś zrecenzowałem 17 
rozpraw doktorskich w kraju (m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie 
Wrocławskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, 
Uniwersytecie w Białymstoku, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz wielokrotnie 
na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Śląskim), a także wystąpiłem jako 
opiniodawca w zagranicznym postępowaniu doktorskim. Byłem powoływany w 14. 
postępowaniach do składu komisji habilitacyjnych, w tym w 5. jako recenzent 
zewnętrzny – także z ramienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. 
Wykonałem też recenzje dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kierowałem 
projektami naukowymi, finansowanymi ze środków Komitetu Badań Naukowych  
i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczestniczyłem w realizacji takich 
projektów jako wykonawca. Od 2017 roku jestem członkiem Zespołu doradczego 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw oceny wniosków o ponowne 
rozpatrzenie sprawy dotyczących przyznania środków finansowych na realizację 
niektórych zadań z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki. Byłem członkiem zespołu 



ministerialnego ds. opracowania projektu ustawy oraz autorem zamawianych ekspertyz, 
raportów, opinii i informacji.  

Praca organizacyjna i dydaktyczna nie stanowiła przeszkody w rozwijaniu pracy 
naukowej. Jestem autorem ponad 200. prac ogłoszonych drukiem, w tym 15. książek  
i prac pod redakcją. Publikowałem w uznanych czasopismach krajowych  
i zagranicznych, w tym w czasopismach polskich (70 pkt MNiSW) lub indeksowanych 
w bazie Scopus. Moje opracowania są zamieszczone m.in. w zagranicznych 
monografiach wieloautorskich i materiałach z konferencji międzynarodowych. Dorobek 
naukowy oraz współpraca z innymi ośrodkami naukowymi zaowocowały powołaniem 
mnie do rad czasopism naukowych krajowych i międzynarodowych, jak np. Studia 

Prawnoustrojowe, Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu 

cywilnego, International Journal of Legal Studies oraz do kolegium redakcyjnego 
periodyków zagranicznych: Наукові Записки. Серія: Право oraz Публічне право. 
Jestem też członkiem ogólnopolskich towarzystw naukowych i stowarzyszeń 
zawodowych, jak np. Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, w którym 
byłem swego czasu członkiem Zarządu. 

Mimo bardzo krótkiego okresu sprawowania funkcji Dziekana Wydziału Prawa  
i Administracji pod moim kierownictwem została przeprowadzona reorganizacja, 
umocnienie procesu dydaktycznego i utworzenie nowego kierunku studiów 
Kryminologia oraz nawiązana ściślejsza współpraca z pozostałymi wydziałami naszego 
Uniwersytetu, a także wydziałami prawa z innych uczelni, w tym zagranicznych. 
Podpisaliśmy lub wkrótce podpiszemy porozumienia o współpracy naukowej  
z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem w Białymstoku, 
Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie, poprzedzone 
listami intencyjnymi rektorów zainteresowanych Uczelni. 

W sferze działalności organizacyjnej i społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie pełniłem wiele funkcji. Obecnie jestem członkiem Senatu 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nadto członkiem Rady 
Rektorskiej, członkiem Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów, 
członkiem Uczelnianej Rady Doskonałości Naukowej, przewodniczącym Rady 
Naukowej Dyscypliny nauki prawne, kierownikiem Studiów Doktoranckich Nauk 
Prawnych, kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie. 

Za pracę otrzymałem liczne nagrody i wyróżnienia (6 nagród Rektora UWM  
za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, Laur Cezara  
w kategorii Najlepszy naukowiec, Medal Honorowy WPiA UWM z okazji Jubileuszu 
10-lecia, Medal Honorowy Wydziału Humanistycznego UWM z okazji Jubileuszu 50-
lecia, Medal Honorowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika oraz za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych – 
prezydencki Medal za długoletnią służbę). 


