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WYKAZ DOROBKU HABILITACYJNEGO 

I. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz 

informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki  

I. Publikacja stanowiąca osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy  

 Tytuł osiągnięcia naukowego:  

 

CHARAKTER PRAWNY STOSUNKU SŁUŻBOWEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB 

MUNDUROWYCH 

Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2017 r. ISBN 978-83-8019-788-6, ss. 407. 

 

II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt I) 

opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych  

A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports 

(JRC) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH) 

1. S. Stehle, M. Wieczorek, Obywatelstwo jako przesłanka zatrudnienia urzędnika  

w Niemczech i w Polsce, cz. I (przyjęto do druku w Deutsch-Polnische Juristen-Zeitung; 

ukaże się w 2018 r., Mój udział procentowy - 50 %.  

2. S. Stehle, M. Wieczorek, Obywatelstwo jako przesłanka zatrudnienia urzędnika  

w Niemczech i w Polsce, cz. II (przyjęto do druku w Deutsch-Polnische Juristen-Zeitung; 

ukaże się w 2018 r.), Mój udział procentowy - 50 %.  

B) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych 

innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt II A:  

Po uzyskaniu stopnia doktora: 

a) Artykuły naukowe: 

3. 2007 r., Prawne problemy prewencji rentowej, Zeszyty Naukowe WSBiP w Ostrowcu 

Św., ISSN 1506-2864. Zeszyt nr 29, s. 61-79.  Mój udział procentowy - 100 %. Recenzowany 

artykuł naukowy.  

4. 2010 r., Wybrane praktyczne aspekty stosowania przepisów o minimum kadrowym, 

Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Seria "Prawo", 1/4/2010, ISSN 1507-1677. s. 89-

99. Mój udział procentowy - 100 %. Recenzowany artykuł naukowy. 

5. 2012 r., The right to special annuity in regard to the social security w: Security 

Dimensions and Socio-Legal Studies, ISSN 2081-2906. NO. 8., s. 82-96., Wydawca: Wyższa 
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Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON, Kraków. Mój udział 

procentowy -  100 %. Lista B - 4 pkt.  

6.  2013 r., Wybrane prawne problemy zabezpieczenia społecznego funkcjonariuszy 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w: Kultura Bezpieczeństwa: Nauka-Praktyka-

Refleksje; Nr 14., s. 237-258. ISSN 2299-4033. Mój udział procentowy -  100 %. Lista B - 6 

pkt.  

7.  2014 r., Wybrane problemy przepisów o czasie pracy pracowników naukowo-

dydaktycznych; ANNALES UMCS, Vol. LXI, UMCS, s. 177-191. ISSN 0458-4317. Mój 

udział procentowy -  100 %., artykuł naukowy - Lista B - 3 pkt.  

8.  2015 r., Dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych jako prawnych podstaw 

prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, "Labor et educatio", nr 3, Wydawca: IPS 

UP im. KEN, Kraków 2015, s. 209 - 224. ISSN 2353-4745. Mój udział procentowy - 100 %. 

Lista B - 6 pkt.  

9. 2015 r., Zabezpieczenie społeczne funkcjonariuszy Służby Celnej w świetle 

konstytucyjnej zasady równości,  ANNALES UMCS LXII, 2, s. 275 - 296. ISSN 0458-4317. 

Mój udział procentowy - 100 %. Lista B - 7 pkt.  

10. 2016 r., Czas służby funkcjonariuszy Policji, Zeszyty Naukowe UP-H w Siedlcach Nr 

108, s. 151 - 162. ; ISSN 2082-5501. Mój udział procentowy - 100 %. Lista B - 9 pkt.  

11. 2016 r., Wybrane aspekty zmian w zakresie zabezpieczenia chorobowego 

funkcjonariuszy służb mundurowych, Rocznik Administracji Publicznej 2016 (nr 2), s. 70-81. 

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, ISSN 2449-7797. Mój udział 

procentowy -  100 %, recenzowany artykuł naukowy.   

12. 2016 r., Obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej, "Acta Scietntifica 

Academiae Ostroviensis" Sectio A, , Ostrowiec Św. 2016 nr 8 (2) , ISSN 2300-1739. s. 120-

135. Mój udział procentowy - 100 %. Artykuł naukowy, lista B - 7 pkt.  

13. 2016 r., Zwolnienie policjanta ze służby ze względu na wiek w świetle dyrektyw Rady 

Nr 2000/78 z dnia 27 listopada 2000 roku  w sprawie ustanowienia ogólnych ram równego 

traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu, "Policja. Kwartalnik Kadry 

kierowniczej w Policji", 3/2016, ISSN 1640-9280,  s. 37-44; Wydawca: Wyższa Szkołą 

Policyjna w Szczytnie Mój udział procentowy - 100 %. Artykuł naukowy, lista B - 6 pkt.  

14. 2016 r., Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby w formacjach 

mundurowych; Rocznik Administracji Publicznej, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UP  

w Krakowie,  nr 3, ISSN 2449-7797. s. 70-81. Mój udział procentowy - 100 %, recenzowany 

artykuł naukowy.   
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15. S. Stehle, M. Wieczorek, Obywatelstwo jako przesłanka zatrudnienia urzędnika w 

Niemczech i w Polsce, cz. I  (przyjęty do druku w Deutsch-Polnische Juristen-Zeitung - 

czasopiśmie z listy ERIH PLUS; ukażą się w 2018 r.), Mój udział procentowy - 50 %, 

lista B - 5 pkt.   

16. S. Stehle, M. Wieczorek, Obywatelstwo jako przesłanka zatrudnienia urzędnika w 

Niemczech i w Polsce, cz. II (przyjęty do druku, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitung, 

czasopiśmie z listy ERIH PLUS, wydawca Deutsch-Polnsche Juristen-Vereinigung; ukaże 

się w 2018 r.), Mój udział procentowy - 50 %, lista B - 5 pkt.   

 

Łącznie 58 punktów. 

 

b) Rozdziały w monografiach 

1. 2012 r., Uwagi dotyczące wyboru jako podstawy nawiązania stosunku pracy w świetle 

ustawy o pracownikach samorządowych” w: M. Bożek, K. Walczuk (red.) Instytucje 

demokracji pośredniej i bezpośredniej na tle rozwiązań konstytucyjnych i ustawowych. Stan 

obecny oraz postulaty de lege ferenda, s. 143-158. Wydawnictwo Printshop, ISBN 978-83-

935366-1-0. Radom 2012. Mój udział procentowy - 100 %; 4 pkt.  

2. 2013 r., Prawo do pomocy społecznej w: S. Fundowicz, M. Wieczorek, P. Śwital (red). 

ABC Adminstracji, tom II, s. 6-28. ISBN 978-83-937938-1-5. Mój udział procentowy - 100 

%; 4 punkty. 

3. 2013 r., Prawne podstawy zatrudnienia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w: 

Karpiuk, K. Walczuk (red.) Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego, Wydawca: Wyższa Szkoła 

Menedżerska w Warszawie, s. 192-209. ISBN 978-83-7520-144-4. Mój udział procentowy - 

100 %; 4 punkty. 

4. 2013 r., Umowa o pracę na czas określony jako podstawa nawiązania stosunku pracy 

w: A. Nowak (red.) Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi; Wyd. Spatium, 

Radom; s. 21-40. ISBN 978-83-62805-72-3. Mój udział procentowy - 100 %; 4 pkt.  

5. 2013 r., Podporządkowanie pracownika pracodawcy jako cecha stosunku pracy, w: R. 

Frey (red.) Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązań umownych, Wyd. PANZET Kielce, 

s. 259 - 273. ISBN 978-83-65019-01-1. Mój udział procentowy - 100 %. Rozdział w 

monografii - 4 pkt. 

6. 2014 r., Niektóre prawne problemy dodatkowego zatrudnienia nauczycieli 

akademickich, w: R. Frey (red.) Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego. 

Cz. II. PANZET Kielce, s. 191-206. Mój udział procentowy - 100 %; 4 pkt. 
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7. 2014 r.,  Zmiany w systemie zaopatrzenia społecznego funkcjonariuszy służb 

mundurowych w latach 2012 – 2014, T. Stanisławski (red) w: Z najnowszej problematyki 

prawa publicznego i prywatnego, Wydawca: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i 

Administracji KUL, Lublin, s. 39-52. ISBN 978-83-938073-2-1. Mój udział procentowy - 100 

%; 4 pkt. 

8. 2015 r., Służba jako przesłanka udzielenia ochrony prawnej funkcjonariuszom, w: E. 

Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, (red.) Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i 

zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne, Wolters Kluwer 2015. s. 177-192. ISBN: 

978-83-264-8440-7. Mój udział procentowy - 100 %; 4 pkt. 

9. 2016 r., Ewolucja prawa do zabezpieczenia społecznego w polskich konstytucjach. 

Zarys zagadnienia, w: K. Chaczko, K.M. Stanek  (red.) Polityka społeczna w zmieniającej się 

rzeczywistości, Wydawnictw Śląsk, Katowice, s. 254 - 275. ISBN 978-83-7164-916-5. Mój 

udział procentowy - 100 %; 5 pkt.  

10. 2015 r.,  Prawo pracy a stosunek służbowy policjantów, w: E. Ura, S. Pieprzny, (red.), 

95 lat służb policyjnych w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski, s. 339-350. ISBN 978-83-7996-

166-5. Mój udział procentowy - 100 %; 5 pkt.  

11. 2016 r., Pełnienie służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej a dobro 

wspólne; w: K. Kułak-Krzysiak; J. Parchomiuk  (red.) Służąc dobru wspólnemu, 

Wydawnictwo KUL, s. 223-236. ISBN 978-83-8061-263-1. Mój udział procentowy - 100 %; 

5 pkt.  

12. 2016 r., Projekt nowego ujęcia w kodeksie pracy umowy o pracę na czas określony, w 

(red.) T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek, Wybrane administracyjno-prawne: Aktualne 

problemy realizacji polityk społecznych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

KUL Lublin, s. 48-59. ISBN 978-83-944037-2-0. Mój udział procentowy -100 %; 5 pkt.  

13. 2016,  Umowa o pracę na czas określony po nowelizacji kodeksu pracy,  (w 

opracowaniu zbiorowym), Wydział Prawa Uniwersytetu Narodowego we Lwowie, s. 25-35. 

ISBN 978-617-7193-61-5. Mój udział procentowy - 100 %; 5 pkt.  

Łącznie 58 punktów.  

c) Komentarz 

 Komentarz do art. 130-131, 137-138, 151-158 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

w: M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.) Prawo o szkolnictwie wyższym. Praktyczny 

komentarz, Difin 2015, (łącznie 20 stron tekstu). ISBN 978-83-7930-737-1. Byłem jedynym 

autorem komentarza do ww. przepisów; mój udział procentowy - 100 % co stanowi ok 8% 

całości; jako rozdział w monografii - 4 pkt.  
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d) Recenzowane publikacje pokonferencyjne  

1. 2015 r.,  Kierunki zmian ubezpieczenia emerytalnego w Polsce w latach 1999-2014, 

Wydawnictwo pokonferencyjne; Wydział Prawa Uniwersytetu w Łucku, s. 386-388. 

ISBN 978-617-7181-93-3. Mój udział procentowy - 100 %. 

2. 2016 r., Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 

w: zabezpieczenie społeczne a zdrowie publiczne, Wydawnictwo ZUS, ISBN 978-83-

939899-4-2. s. 231-248. Mój udział procentowy - 100 %. 

3. Podstawy zatrudnienia funkcjonariuszy CBA (przyjęte do druku, publikacja 

pokonferencyjna - po XXI Zjeździe Katedr Prawa Pracy; ukaże się nakładem 

Wydawnictwa Wolters Kluwer pod tytułem Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie 

pod redakcją G. Goździewicza), Mój udział procentowy - 100 %.  

Łącznie 6 punktów. 

 

Przed uzyskaniem stopnia doktora 

1. Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych- uwagi de lege lata i de lege 

ferenda, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 2, 2004, ISSN 0042-6186 

2. Niezdolność do pracy ("inwalidztwo" ) jako przesłanka nabycia prawa do renty, 

Zeszyty Naukowe WSBiP w Ostrowcu Św. ISSN 1506-2864, Zeszyt 11, 2003r., s .102-119. 

3. Prawne formy wspierania niepełnosprawnych na rynku pracy”, [w:] 

Niepełnosprawność wyzwaniem opieki interdyscyplinarnej. Materiały pokonferencyjne, 

Ostrowiec Św., 2003 

4. Podstawy zatrudnienia – wybrane zagadnienia prawa i praktyki”, [w:] „Czynnik ludzki 

w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Materiały pokonferencyjne”, Ostrowiec Św. 2004 

 

C) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, 

ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych  

  

1. S. Fundowicz, M. Wieczorek, P. Śwital, ABC Administracji. Tom I, Uniwersytet 

Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, 2013. Mój wkład w 

powstanie tej pracy polegał na redagowaniu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 30 

%. 

2. S. Fundowicz, M. Wieczorek, P. Śwital, ABC Administracji. Tom II, Uniwersytet 

Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, 2013. Mój wkład w 
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powstanie tej pracy polegał na redagowaniu publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 30 

%. 

Łącznie 8 punktów.  

Ogółem 159 punktów, z czego 25 za monografię, 58 za artykuły naukowe, 62 za rozdziały w 

monografiach, 8 za redakcję, 6 za publikacje pokonferencyjne. 

D) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z 

rokiem opublikowania:  

G) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w 

takich projektach  

1. Projekt badawczo-rozwojowa nr o ROB 0021 01/ID 21/2finansowana przez NCBiR pt. 

"Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystane - aspekty techniczne, 

kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne", byłem jednym z wykonawców projektu. 

2. Projekt nr: 3296/11/P-DBUPB/2016/036; 2016-2017  "Charakter prawny stosunku 

służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych", r. Praca badawcza realizowana w ramach 

prac statutowych. Byłem jedynym wykonawcą projektu. 

H) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną  

- brak 

I) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

tematycznych  

1. 2010 r., referat: Renty specjalne Prezesa Rady Ministrów,  Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa „Funkcjonowanie państwa w kontekście katastrofy smoleńskiej”, Uniwersytet 

Technologiczno-Humanistyczny, Radom.  

2. 2013 r., referat: Umowa o pracę na czas określony jako podstawa stosunku pracy, 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania 

ludźmi”, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych, Radom. 

3. 2013 r., referat: Podporządkowanie pracownika jako cecha stosunku pracy Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa "Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego”, 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Kielce. 

4. 2014 r., referat Niektóre prawne problemy dodatkowego zatrudnienia nauczycieli 

akademickich, Ogólnopolska konferencja naukowa "Świadczenie pracy jako przedmiot 

zobowiązania umownego -. część II", WSEPiNM, Kielce. 

5. 2014 r., referat Pełnienie służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarne, 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Służąc dobru wspólnemu”, KUL, Lublin. 
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6. 2015 r., referat: Zabezpieczenie społeczne funkcjonariuszy Służby Celnej w świetle 

konstytucyjnej zasady równości, XX Zjazd Katedr Prawa Pracy "Równość i 

sprawiedliwość w zatrudnieniu", UMCS, Lublin. 

7. 2015 r., Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych, Krajowa 

Konferencja Naukowa "Zabezpieczenie społeczne a zdrowie publiczne"; Radom. 

8. 2016 r., referat: The contract o employment for a fixed-term after the amendment t the 

labor code;  V Annual International Scientific-Practcal Conrence "Relevant Aspects of 

International Relations: Plitical, Economics, Law, Philosophy", Narodowy Uniwersytet 

im. I. Franko, Lwów. 

9. 2017 r., XXI Zjazd Katedr Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Podstawy zatrudnienia funkcjonariuszy CBA. 

III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy 

międzynarodowej  

A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach 

międzynarodowych i krajowych 

 1.Począwszy od 2011 r., co dwa lata, w ramach programu ERAZMUS prowadzę wykłady dla 

studentów Hochschule für öffentliche Verwaltung w Kehl (Niemcy). Wykłady poświęcone są 

konstrukcjom prawnym polskiego systemu zabezpieczenia społecznego.  

2. We współpracy z prof. Stefnem Stehle (Niemcy) przygotowałem referat pt. Czy obywatel 

Niemiec może być urzędnikiem w Polsce  czy obywatel Polsk może być urzędnikiem w 

Niemczech?, który został wygłoszony w trakcie konferencji Prawo Unii Europejskiej w 

orzecznictwie sądów konstytucyjnych i administracyjnych oraz administracji publicznej 

państw członkowskich (UP Kraków 18-19 2017 r.) 

B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych  

 

1. 2012 r., referat: Pojęcie niepełnosprawności w prawie socjalnym, Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa „Niepełnosprawni na rynku pracy”, Uniwersytet 

Technologiczno-Humanistyczny, Radom. 

2. 2014 r., referat: Prawne podstawy zatrudnienia w SP ZOZ, Międzynarodowa 

Konferencja międzynarodowa "Styl życia a zdrowie", Uniwersytet Medyczny, Lublin 

2014. 



8 
 

3. 2015 r., referat: Wybrane aspekty prawne orzekania przez komisje lekarskie podległe 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; Międzynarodowa konferencja 

naukowa „Aktualne procesy modernizacyjne w administracji publicznej - 

doświadczenia polskie i europejskie , Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.  

4. 2015 r., referat, Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy służb mundurowych, 

Posiedzenie Radomskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia 

Społecznego, Radom.  

5. 2015 r., referat: Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej – 

ujęcie normatywne i orzecznictwo,  Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

"Odpowiedzialność administracji i w administracji”, UTH Radom. 

6. 2016 r., referat: Ograniczenie zawierania umów o pracę na czas określony jako 

przykład europeizacji prawa pracy; Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

"Europeizacja prawa publicznego i prywatnego - aktualne problemy i nowe 

wyzwania", UTH Radom. 

7. 2016 r., referat: Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby w 

formacjach mundurowych, Międzynarodowa konferencja naukowa - "Procesy 

decyzyjne w administracji publicznej w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej", 

Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków. 

C. Udział w pozostałych konferencjach naukowych: 

8. 2010 r., Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku -Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

z okazji trzydziestej rocznicy powstania NSZZ Solidarność. 

9. 2011 r., Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej, 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZUS i PSUS, Bydgoszcz. 

10. 2013 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZUS i PSUS Ubezpieczenia społeczne 

dawniej i dziś - w 80. rocznicę uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym, 2013 

r., Wrocław. 

11. 2013 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZUS i PSUS "Niezdolność do pracy jako 

ryzyko w ubezpieczeniu rentowym", Chorzów. 

12. 2014 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZUS i PSUS "Składki na ubezpieczenie 

społeczne", Poznań. 

C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji 

naukowych  
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1) Aktualne procesy modernizacyjne w administracji publicznej - doświadczenia polskie i 

europejskie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz UTH Radom (wzięło  w niej udział 

ok. 60 osób z 11 krajów: Anglii, Francji, Niemiec, Belgii, Izraela, Polski, Czech, Słowacji, 

Macedonii, Chorwacji i Ukrainy. Byłem członkiem komitetu organizacyjnego.  

2) Procesy decyzyjne w administracji publicznej w Polsce i innych państwach Unii 

Europejskiej,  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 2016 r.. Byłem członkiem 

komitetu organizacyjnego 

3) Prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych i administracyjnych oraz 

administracji publicznej państw członkowskich, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w 

Krakowie, 18-19 października 2017. Byłem członkiem komitetu organizacyjnego. 

D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II H  

1. W 2016 roku otrzymałem Nagrodę Zespołową JM Rektora UTH im. K. Pułaskiego w 

Radomiu za kierowane pracą zespołu przygotowującemu wniosek o nadanie Wydziałowi 

Ekonomicznemu UTH prawa do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym na kierunku Prawo w działalności gospodarczej (2013 r.) oraz  kierowanie pracą 

zespołu przygotowującemu wniosek o nadanie Wydziałowi Ekonomicznemu UTH prawa do 

prowadzenia studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Prawo 

(2015 r.). Mój udział w nagrodzie wyniósł 50%.  

2. W 2017 roku zostałem odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. 

E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych  

 Od 2015 roku jestem członkiem sieci Badawczej  - Ośrodka Badań nad Samorządem. 

F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych 

ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi niż 

wymienione w pkt II G  

brak 

G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism  

1. "Rocznik Administracji Publicznej", wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w 

Krakowie, członek Kolegium Redakcyjnego z uprawnieniem do przyjmowania do druku 

artykułów z polityk publicznych. 
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2. Zastępca Reaktora Naczelnego "Studiów Ekonomicznych i Prawno-Administracyjnych", 

wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH Radom z uprawnieniem do 

przyjmowania do druku artykułów z zakresu prawa.  

3. Członek Kolegium Redakcyjnego Socjologii Prawa, wydawca: Wydział Prawa 

Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki. 

 

H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach 

naukowych  

1. Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń Społecznych, członkostwo od 2008 roku - nadal;  

aktualnie zastępca przewodniczącej Oddziału Radomskiego PSUS. 

2. Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, członkostwo od 2009 r. - nadal. 

3. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung 

e.V.), od 2017 r. 

I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki  

1. Stworzenie programu i planu studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy  ubezpieczeń 

społecznych prowadzonych od tego czasu przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w 

Kielcach, 2009 r., jestem autorem programu i planu studiów.  

2. Kierowanie zespołem przygotowującym wniosek o nadanie Wydziałowi Ekonomicznemu 

UTH w Radomiu uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym na kierunku Prawo w działalności gospodarczej, 2013 r. Niezależne od 

kierowania zespołem opracowałem plan studiów i znaczącą część programu. Wydział 

prowadzi kształcenie na tym kierunku począwszy od roku akademickiego 2014/2015. 

3. Kierowanie zespołem przygotowującym wniosek o nadanie Wydziałowi Ekonomicznemu 

UTH w Radomiu uprawnienia do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku 

Prawo, 2014 r. Niezależne o kierowania zespołem pracowałem plan studiów i znaczącą część 

programu. Wydział prowadzi kształcenie na tym kierunku począwszy od roku akademickiego 

2015/2016. 

4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: Prawo pracy, Prawo 

urzędnicze, Prawo pracy w ochronie zdrowia, Prawo ochrony pracy, Prawo zabezpieczenia 
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społecznego, Prawo socjalne, Prawo ubezpieczeń społecznych, Kadry administracji 

publicznej, Prawo stosunku służbowego, Wstęp do prawa, Elementy prawa.  

5. Jestem promotorem ok. 150 prac licencjackich, 50 magisterskich oraz 25 prac na studiach 

podyplomowych.  

6. W 2016 roku wziąłem udział w I i II edycji Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego 

przez Stowarzyszenie im. prof. S. Hołdy. W jego ramach prowadziłem warsztaty dla uczniów 

szkół o znaczeniu konstytucji w demokratycznym państwie prawa oraz wpływie orzecznictwa  

Trybunału Konstytucyjnego na życie społeczne. 

7. Dzięki moim staraniom Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w 

Radomiu podpisał w 2011 roku z Hochschule für öffentliche Verwaltung im Kehl Kartę 

Erazmusa, dzięki czemu studenci kierunku Administracja prowadzonego przez WNEiP UTH 

Radom korzystają z wymiany studenckiej oraz mają możliwość poznawania niemieckiego 

prawa socjalnego przez udział w wykładach prowadzonych w UTH  przez wykładowców z 

niemieckiej uczelni (przez prof. Andreasa Pattara). 

  

J) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji  

 W latach 2012 -2014 sprawowałem opiekę nad Studenckim Kołem Dyskusyjnym 

FORUM, działającym na Wydziale Ekonomicznym UTH Radom. 

 K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub 

promotora pomocniczego  

brak  

L) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich  

1. Hochschule für Öffentliche Verwaltung w Kehl (Niemcy), maj 2017 r. 

M) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie  

1. 2012 r. Opinia o zgodności z prawem polecenia JM Rektora UTH w Radomiu; opina 

dotyczyła prawidłowości trybu wydana polecenia określającego czas pracy 

nauczycieli akademickich oraz dyskryminacyjnego charakteru polecenia. Podmiot 

zlecający - Dziekan Wydziału Ekonomicznego UTH Radom. 
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2. 2013 r. Opinia o: ) charakterze prawnym porozumienia płacowego zawartego 

pomiędzy ZOZ a reprezentacją pracowniczą, b) dopuszczalności wypowiedzenia 

porozumienia, c) rozstrzygnięcia tego, czy skutkiem wypowiedzenia porozumienia 

uprawnienia płacowe pracowników powracają automatycznie do stanu istniejącego 

przed zawarciem porozumienia, d) stwierdzenia czy dopuszczalne jest zawarcie ugody 

określającej warunki spłaty zaległego wynagrodzenia, w której pracownicy zrzekną 

się odsetek za zwłokę. Podmiot zlecający - Dyrektor Samodzielnego 

Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki 

Zdrowotnej w Radomiu. 

3. 2016 r.,  Opinia w sprawie zasadności wezwania do zwrotu środków - Pisma 

Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji (...); przedmiotem opinii było rozstrzygnięcie 

zasadności żądania zwrotu części środków wydatkowanych na wynagrodzenia dla 

pracowników realizujących projekt finansowany ze środków unijnych; podmiot 

zlecający -  Starosta Powiatu Radomskiego. 

4. 2016 r.; Zakres opinii objął odpowiedź na pytania: a) Jaki charakter prawny ma 

umowa o dofinansowanie projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na 

ogólnodostępnym wspomaganiu szkół w Powiecie Radomskim?; b). Jaki charakter 

prawny ma ocena wniosków o płatność składanych dokonywana przez ORE w trakcie 

realizacji projektu? c) Czy żądanie zwrotu części dofinansowania może być uznane za 

nadużycie prawa podmiotowego? Podmiot zlecający -  Starosta Powiatu 

Radomskiego. 

5. 2017 r.: Zakres opinii objął odpowiedź na pytania a) Czy osoby zatrudnione na 

podstawie umów o pracę w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipsku zawartej 

na stanowiskach koordynatora projektu oraz SORE, w związku z realizacją przez 

Poradnię projektu nr: "System doskonalenia nauczycieli - kompleksowe wspomaganie 

szkół powiatu lipskiego" są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z 

dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych? b) Czy można uznać, ze 

ORE uznając że wynagrodzenie koordynatora projektu powinno zostać ustalone w 

odniesieniu do głównego księgowego Poradni, a pracowników zatrudnionych na 

stanowisku SORE dopuściło się naruszenia prawa?; podmiot zlecający - Starosta 

Powiatu Lipskiego. 

6. 2017 r., opinia dotycząca  terminów wypłaty umów cywilnoprawnych realizowanych 

przez świadczące pracę na rzecz  szkoły wyższej (Zamawiający przedłożył 3 wzory 

umów) oraz sposobu potwierdzania przez zleceniobiorcę przepracowanych godzin, 




