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Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój 

określonej dyscypliny 
 

I. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 219 UST. 1. PKT 2 USTAWY  

Monografia naukowa, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2a Ustawy; 

1. Ochrona zdrowia psychicznego w prawie administracyjnym (monografia), Wyd. C.H. 

Beck, Warszawa 2021 r. 

 

II. INFORMACJA O AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ ALBO ARTYSTYCZNEJ  

1. Wykaz opublikowanych monografii naukowych (z zaznaczeniem pozycji 

niewymienionych w pkt I.1).  

Okres po uzyskaniu stopnia doktora 

1) Społeczna skuteczność prawa administracyjnego (monografia), Rzeszów- Przemyśl 

2015; 

2) Zawód psychologa w ochronie zdrowia. Reglamentacja prawnoadministracyjna, 

(monografia), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017. 

 

2. Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych: 

 

Okres przed uzyskaniem stopnia doktora 

1. Związek pojęcia jakości i skuteczności prawa administracyjnego na tle wybranych 

zagadnień. Autorytet, respektowanie i inflacja prawa, w: Jakość prawa 

Administracyjnego, red. D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko, Warszawa 

2012, s. 162- 177; 

2. Doskonalenie zarządzania lokalnego za pomocą badań społecznych, w: Partycypacja 

społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnickiego, Warszawa 2014, 

(współautor: P. Zaborniak, udział własny 50 %) s. 582- 597; 

3. Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, w: 

10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej, red. E. 

Feret, P. Niemczuk, Rzeszów- Przemyśl 2014 (współautor: Ł. Buczkowski, udział 

własny 50%), s. 13- 84; 

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/831630
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4. Społeczna skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie zgromadzeń 

publicznych, w: Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Łódź 

2014 r., s. 413-427; 

5. Społeczny odbiór administracji, w: Samorząd gminny w świetle badań, J. Posłuszny, Z. 

Czarnik (red.), Rzeszów- Przemyśl 2014, s. 279- 305; 

 

Okres po uzyskaniu stopnia doktora 

6. Doświadczenia samorządów lokalnych ze współpracy międzynarodowej - na 

przykładzie województwa podkarpackiego, w: Prawne problemy samorządu 

terytorialnego z perspektywy 25 - lecia jego funkcjonowania, B. Jaworska- Dębska 

(red.), Warszawa 2016 r., (współautor P. Niemczuk, udział własny 50%), 

(współautorstwo z P. Niemczuk), s. 491- 505; 

7. Społeczna skuteczność prawa administracyjnego a zadania własne samorządu 

terytorialnego, w: Sposoby realizacji zadań publicznych, B. Dolnicki (red.), Warszawa 

2017, s. 798- 809; 

8. Ochrona zdrowia psychicznego jako wartość w prawie administracyjnym na 

przykładzie zawodu psychologa, w: Aksjologia prawa administracyjny, Warszawa 

2017, s. 661- 674; 

9. Wspólnota a źródła prawa samorządu terytorialnego – problemy wybrane, w: Źródła 

prawa w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2018, s. 832- 840; 

10. Decentralizacja i finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, w: 

Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej, Warszawa 2019, s. 393- 426. 

 

Zakwalifikowane do druku: 

11. Law as a social fact, w: Public Law in Central and Eastern Europe: Traditions, Legacies 

and Perspectives, Częstochowa 2021- Wydawnictwo UJD Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 

12. Recenzja monografii pt. Rzecznik Praw Dziecka. Zagadnienia ustrojowoprawne, 

Gubernaculum et Administratio 2021, nr 1 (2021). 

 

3. Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych 

 

Okres przed uzyskaniem stopnia doktora 

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/737823
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/737823
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/732413
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/732413
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/829291
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/829291


Załącznik nr 3 
 

3 
 

1. Zła administracja – zagadnienia wybrane, Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka. 

2010, Nr 3 (20),  s. 183- 201; 

2. Pojęcie skuteczności administracji – próba syntezy, Administracja. Teoria. Dydaktyka. 

Praktyka 2011, Nr 3 (23),  s. 128- 147; 

 

Okres po uzyskaniu stopnia doktora 

3. Skuteczność ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów - 

studium przypadku, w: Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka 2015, nr 4/41, s. 

122- 143; 

4. Psychologia pracy i organizacji a nauka administracji, Administracja. Teoria-

Dydaktyka-Praktyka 2017, 46/1, s. 88-110; 

5. Społeczna skuteczność prawa administracyjnego (zarys koncepcji), Państwo i Prawo 

2017, tom 855, z. 5, s. 95- 108; 

6. Psycholog jako zawód zaufania publicznego - wybrane problemy, Przegląd Prawa 

Publicznego 2017, z. 3/2017, s. 39-49; 

7. Psycholog a zawody medyczne, Prawo i Medycyna 2017, z.66 vol. 19, 6-18; 

8. Prawo jako fakt społeczny, Studia Prawnicze PAN 2017, t. 209 z. 1, s. 7-23; 

9. Kierownictwo w organizacji a administracja- perspektywa interdyscyplinarna, 

Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka 2017, 47/2, s. 95-110; 

10. Zmiany w prawie do zgromadzeń a milcząca zgoda na ich organizację – problemy 

wybrane, str. 91, Państwo i Prawo 2021, tom 899, z. 1, s. 91- 103. 

 

Inne: 

11. Współpraca międzynarodowa lokalnych jednostek samorządu terytorialnego a 

promocja polski za granicą, ekspertyza nr 21/2016 sporządzona dla Narodowego 

Instytutu Samorządu Terytorialnego, (Ekspertyza publikowana na stronie: 

http://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1471441577_Ekspertyza_21(2016)Wspolpraca_

miedzynarodowa_jst.pdf 

 

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/738061
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/738061
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/42545
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/832226
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/42545
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/42545
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/820447
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/815162
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/816592
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/37475
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/821330
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/42545
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4. Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konferencjach 

naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na 

zaproszenie i wykładów plenarnych.  

 

a) Referaty wygłoszone na międzynarodowych konferencjach naukowych; 

Okres przed uzyskaniem stopnia doktora 

1) 23- 26 września 2012 r. w Białymstoku „XXII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania 

Administracyjnego”, wygłoszony referat pt. Związek pojęcia jakości i skuteczności 

prawa administracyjnego na tle wybranych zagadnień. Autorytet, respektowanie i 

inflacja prawa, 

2) 22- 23 października 2014 r. w Krasiczynie podsumowanie projektu Samorząd lokalny 

jako uczestnik polskiej polityki zagranicznej, wygłoszony referat pt. Formy współpracy 

międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, 

3) 11-12 grudnia 2014 r. w Krasiczynie, konferencja pt. „Dobra administracja”, 

podsumowanie projektu „Legalność, Sprawność i Dobra Praktyka Administracyjna 

Warunkiem Dobrego Rządzenia”, wygłoszony referat pt. Społeczny odbiór 

administracji podsumowanie prac zespołu badawczego nr II. 

 

Okres po uzyskaniu stopnia doktora 

4) 10-11 marca 2016 r. w Katowicach konferencja pt. Sposoby realizacji zadań 

publicznych, wygłoszony referat pt. Społeczna skuteczność prawa administracyjnego a 

zadania własne samorządu terytorialnego, 

5) 21- 23 czerwiec 2015 r. w Łodzi, konferencja pt. Prawne problemy samorządu 

terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, wygłoszony referat pt. 

Doświadczenia samorządów lokalnych ze współpracy międzynarodowej- na przykładzie 

województwa podkarpackiego, 

6) 18- 19 października 2018 r. Wrocław Conference III Central European Forum on Law 

and Administration Public Law in Central and Eastern Europe: Traditions, Legacies and 

Perspectives, wygłoszony referat pt. „ Law as a Social fact”, 

7) 17- 18 października 2019 r. Zakopane, International Conference IV Central European 

Forum on Law and Administration Current problems of legislation in the countries of 

Central and Eastern Europe, wygłoszony referat pt. “Wybrane problem ochrony 

prawnej zdrowia psychicznego w prawie publicznym. 
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b) Referaty wygłoszone na krajowych konferencjach; 

Okres przed uzyskaniem stopnia doktora 

1. 14-15 marca 2013 r. w Katowicach konferencja pt. Partycypacja społeczna  w 

samorządzie terytorialnym, wygłoszony referat pt. Społeczny odbiór administracji 

samorządowej - badania ankietowe jako forma partycypacji. 

Okres po uzyskaniu stopnia doktora 

 

2. 13 września 2018 r. konferencja w Rzeszowie, pt. ”II Galicyjskie Seminarium 

Postępowania Administracyjnego”, wygłoszony referat pt. Milczenie administracji a 

prawo do zgromadzeń, 

3. 2 czerwiec 2017 r. w Katowicach konferencja pt. "Psychologia, medycyna i prawo w 

zawodach trudnych i niebezpiecznych” wygłoszony referat pt. Prawny status 

psychologa medycyny pracy a ochrona zdrowia w zawodach trudnych i 

niebezpiecznych. 

 

c) Udział na konferencjach międzynarodowych z udziałem w dyskusjach 

 

Okres przed uzyskaniem stopnia doktora 

1. 20 listopada 2013 r. w Łodzi, konferencja pt. Dobra chronione w prawie 

administracyjnym, 

2. 9- 12 czerwca 2013 r. we Lwowie konferencja pt. Internacjonalizacja administracji 

publicznej, 

3. 21-24 września 2014 r. Szczecin- Berlin XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania 

Administracyjnego „10 lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej”. 

 

Okres po uzyskaniu stopnia doktora 

4. 15 listopada 2017 r. w Łodzi, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Decentralizacja 

i centralizacja administracji – współczesny wymiar”, 

5. 18- 21 września 2016 r. w Zakopanem XXIV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania 

Administracyjnego „Aksjologia prawa administracyjnego”. 
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6. 25-27 czerwca 2018 r. w Warszawie XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania 

Administracyjnego „Prawo administracyjne dziś i jutro” 

5. Informacja o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty 

finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty 

zrealizowane i będące w toku realizacji, oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej 

funkcji w ramach prac zespołów.  

a) 2012- 2014- członek zespołu badawczego nr II powołanego w ramach realizacji 

unijnego projektu naukowego „Legalność, Sprawność i Dobra Praktyka 

Administracyjna Warunkiem Dobrego Rządzenia” realizowanego przez Wyższą 

Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów- Przemyśl dofinansowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego (nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-026/10-00). Do 

przypisanych wnioskodawcy zadań w ramach prac zespołu należało opracowanie, 

przeprowadzenie i naukowe opisanie badań sprawności struktur administracji 

samorządowej w dwunastu badanych urzędów gmin z terenu województwa 

podkarpackiego oraz przeprowadzenie serii szkoleń i konsultacji dla pracowników 

tych gmin z zakresu skuteczności działania administracji i regulacji prawa 

administracyjnego. Efektem aktywności projektowej było m. in. opracowanie 

wyników badań w rozdziale monografii 1) Społeczny odbiór administracji, w: 

Samorząd gminny w świetle badań, J. Posłuszny, Z. Czarnik (red.), Rzeszów- 

Przemyśl 2014; opracowanie przez wnioskodawcę łącznie 24 raportów z badań (12 

raportów wstępnych 2 2012 oraz 12 raportów ewaluacyjnych w 2014 r.). 

b) 2014- członek zespołu badawczego powołanego w ramach realizacji unijnego 

projektu naukowego „Samorząd lokalny jako uczestnik polskiej polityki 

zagranicznej” realizowanego przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów- 

Przemyśl we współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych w ramach projektu 

„Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”. Efektem aktywności 

projektowej była m. in. publikacje; Formy współpracy międzynarodowej lokalnych 

jednostek samorządu terytorialnego, w: 10 lat doświadczeń polskiego samorządu 

terytorialnego w Unii Europejskiej, red. E. Feret, P. Niemczuk, Rzeszów- Przemyśl 

2014 oraz ekspertyza zlecona autorowi przez Narodowy Instytut Samorządu 

Terytorialnego 2) Współpraca międzynarodowa lokalnych jednostek samorządu 

terytorialnego a promocja polski za granicą, ekspertyza nr 21/2016 sporządzona 

dla Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, (Ekspertyza publikowana na 

stronie: 
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http://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1471441577_Ekspertyza_21(2016)Wspolpr

aca_miedzynarodowa_jst.pdf. 

 

6. Informacja o odbytych stażach w instytucjach naukowych lub artystycznych, 

w tym zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stażu i jego 

charakteru.  

 

Okres po uzyskaniu stopnia doktora 

a) 5- 23 października 2015- wyjazd do Ivey Business School London Canada w celu 

odbycia kursów dla młodych naukowców w ramach projektu systemowego 

„Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” jako 

laureat programu „Transformation Doc” organizowanego przez Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. W ramach stażu zakończono pozytywnie zakończono dwa 

przedsięwzięcia, tj.;  

- kurs Train the Trainer Program- 5-23 października 2015 r., mający na celu 

wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, a także wiedzy niezbędnej do 

współpracy nauki z gospodarką; 

- TransFormation.doc.Program- 5-16 października 2015 r., którego celem było 

przekazanie nabytych umiejętności dalej w polskim środowisku akademickim i poza 

nim. Wnioskodawca w ramach programu zajmował się m. in. interdyscyplinarnym 

podejściem do badań z zakresu nauki o prawie i psychologii społecznej. Celem 

realizowanych zadań było wdrożenie praktycznych narzędzi współpracy nauki 

i administracji publicznej w celu zwiększenia skuteczności prawa publicznego. 

 

7. Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism wraz z 

informacją o pełnionych funkcjach (np. redaktora naczelnego, przewodniczącego rady 

naukowej, itp.): 

-od 2019 r. i aktualnie- pełnienie funkcji członka redakcji kwartalnika Administracja- Teoria- 

Dydaktyka- Praktyka w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej jako sekretarz. 

 

8. Informacja o uczestnictwie w programach europejskich lub innych programach 

międzynarodowych.  

 

Okres przed uzyskaniu stopnia doktora 
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a) 21-27 maja 2012- wyjazd na Uniwersytet Universita degli Studi „Suor Osola 

Benencasa” – Napoli we Włoszech w celu przeprowadzenia wykładów pt. „The 

relation between emotions and law” na temat związku psychologii z prawem (15 

godzin wykładów). Stypendium w ramach programu ERASMUS, 

b) 6-12 maja 2013- wyjazd na Uniwersytet Universita degli Studi „Suor Osola 

Benencasa” – Napoli we Włoszech w celu przeprowadzenia wykładów pt. 

„Social effectivness of law” na temat społecznej skuteczności prawa w tym 

prawa administracyjnego (10 godzin wykładów). Stypendium w ramach 

programu ERASMUS, 

c) 3-10 maja 2014- wyjazd na Uniwersytet Universita degli Studi „Suor Osola 

Benencasa” – Napoli we Włoszech w celu przeprowadzenia wykładów pt. „Law 

as a basic human need” na temat  wybranych zagadnień roli prawa w systemie 

społecznym, w tym funkcji społecznych prawa i społecznej skuteczności prawa 

administracyjnego (10 godzin wykładów). Stypendium w ramach programu 

ERASMUS. 

 

Okres po uzyskaniu stopnia doktora 

d) 9-11 maj 2017- wyjazd na Uniwersytet Universita degli Studi „Suor Osola 

Benencasa” – Napoli we Włoszech w celu przeprowadzenia wykładów pt. 

„Social functions of law” na temat społecznych funkcji prawa (8 godzin 

wykładów). Stypendium w ramach programu ERASMUS plus. 

e) 23- 26 kwiecień 2019- wyjazd na uniwersytet Ozyegin University- Istambuł 

Turcja, w celu prowadzenia wykładów na temat: „Law as a social Fact” (8 

godzin wykładów). Stypendium w ramach programu ERASMUS plus. 

 

9. Informacja o udziale w zespołach badawczych, realizujących projekty inne niż 

określone w pkt. II.9.  

a) Od 2011 do 2015 udział w realizacji projektu „Dyplom WSPiA Przepustką do Biznesu 

jako doradca zawodowy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego (nr 

umowy UDA-POKL.04.01.01-00-301/10-00), 

b) 2018- opracowanie założeń teoretycznych i realizacja jako wykładowca  projektu 

„Akademia Młodych Filozofów”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
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Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu 

Społecznego (nr POWR.03.01.00-00-EF04/16). Do przypisanych zadań należało 

opracowanie zajęć z zakresu teorii podejmowania decyzji i błędów. Instytucją 

pośredniczącą projektu było NCBR 

c) 2018- realizacja projektu „Absolwent WSPiA liderem rynku pracy” realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze 

środków  Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.01.00-00-K097/16). 

Instytucją pośredniczącą projektu było NCBR. Do przypisanych zadań prowadzenie 

i ewaluacja procesu rekrutacji i zdobywania kompetencji przez uczestników oraz 

prowadzenie warsztatów dla uczestników. 

 

III. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM I 

GOSPODARCZYM  

Informacja o wykonanych ekspertyzach lub innych opracowaniach wykonanych na 

zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców: 

Sporządzenie w 2016 roku eksperckiej ekspertyzy na zamówienie Narodowego Instytutu 

Samorządu Terytorialnego na temat- Współpraca międzynarodowa lokalnych jednostek 

samorządu terytorialnego a promocja polski za granicą. Ekspertyza nr 21/2016 sporządzona dla 

Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, (Ekspertyza publikowana na stronie: 

http://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1471441577_Ekspertyza_21(2016)Wspolpraca_miedzy

narodowa_jst.pdf 

 

IV. INFORMACJE NAUKOMETRYCZNE  

1. Informacja o liczbie cytowań publikacji wnioskodawcy, z oddzielnym uwzględnieniem 

autocytowań.  

Liczba cytowań: 191 

2. Informacja o posiadanym indeksie Hirscha.  

h- indeks- 22 

3. Informacja o liczbie punktów MNiSW.  

Zgodnie z wykazem z pkt. I oraz II niniejszego dokumentu wnioskodawca dotychczas uzyskał 

łącznie 478 punktów3- obliczanych zgodnie z właściwymi wykazami publikowanymi przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązującymi w latach ukazania się publikacji. 

  

  

                                                           
1 Zgodnie z bazą google.scholar.google.com. Link do profilu autora: 
https://scholar.google.com/citations?user=cg1jsvwAAAAJ&hl=pl 
2 Ibidem. 
3 Z wyłączeniem publikacji przyjętych do druku. 


