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Dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG – profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Prawa 
Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Prodziekan ds. 
studiów stacjonarnych, radca prawny. Autor ponad 130 publikacji (rozpraw naukowych, artykułów, 
praktycznych komentarzy i opinii) z zakresu szerokorozumianego prawa administracyjnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki zasad prawa administracyjnego, legislacji 
administracyjnej, a także planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. 
Wybrane funkcje: członek Senackiej Komisji do spraw Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego; członek 
Rady Legislacyjnej; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (2012-2016); członek zarządu 
Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (2011-2014); członek Rady Programowej 
Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej; członek Rady Eksperckiej Instytutu 
Metropolitalnego; członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika "Przegląd Legislacyjny"; członek 
Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa". 

Dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG – profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Postępowania 
Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UG. Zajmuje się problematyką proceduralnych 
aspektów funkcjonowania administracji publicznej oraz sądowej kontroli różnych form działania 
administracji publicznej (w tym sądowej kontroli źródeł prawa stanowionych 
przez administrację). Rozprawa habilitacyjna M. Bogusza obejmowała analizę 
problematyki wadliwości aktu prawa miejscowego. M. Bogusz prowadzi również 
indywidualną kancelarię adwokacką i prowadzi szkolenia dla aplikantów 
adwokackich. 

Dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa 
Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w 
zakresie prawa administracyjnego, karnego i dyscyplinarnego. Autor ponad 50 publikacji, w tym wielu 
krytycznych analiz przepisów polskiego prawa represyjnego. 

Dr hab. Grzegorz Wierczyński – kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autor publikacji na temat informatyki prawniczej oraz zasad 
tworzenia i ogłaszania prawa, w tym m.in. autor monografii Udostępnianie informacji o prawie jako 
warunek skutecznej działalności prawotwórczej (Gdańsk 2015) i Urzędowe ogłoszenie aktu 
normatywnego (Warszawa 2008) oraz komentarza Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. 
Komentarz (Warszawa 2010), współautor podręczników: Informatyka prawnicza (wyd. 1 Kraków 
2006, wyd. 2 Warszawa 2008, wyd. 3 Warszawa 2012), Zarys legislacji administracyjnej. 
Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej (Wrocław 2010) oraz 
System informacji prawnej w pracy sędziego (Warszawa 2011).  

Dr Michał Miłosz – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowadministracyjnego 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dr Michał Miłosz specjalizuje się w 
szeroko rozumianych procedurach administracyjnych oraz w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym. Ponadto przedmiot jego zainteresowań naukowych i zawodowych 
obejmuje także problematykę administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych, dostępu do 
informacji publicznej, prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego, a także 
gospodarki nieruchomościami. Jest autorem jednej monografii oraz ponad 40 innych publikacji 
naukowych - rozdziałów w książkach, artykułów, glos, haseł w leksykonie. Pisze i publikuje w języku 



polskim oraz angielskim. Dr Michał Miłosz jest radcą prawnym, prowadzi szkolenia dla aplikantów 
radcowskich. Wybrane funkcje: Koordynator Szkoły Prawa Amerykańskiego na WPiA UG (od 2003 r.); 
Opiekun sekcji prawa administracyjnego Studenckiej Uczelnianej Poradni Prawnej (od 2011 r.); 
członek Rady Wydziały Prawa i Administracji (2012 r.), członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego (od 
2012 r.); członek Rady Naukowej czasopisma „Przegląd Naukowy Disputatio” (od 2011); 
współredaktor  (Associate Editor) czasopisma „Emerging Markets Review” (od 2011); od 2012 członek 
Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, a od 2014 członek zarządu SEAP; od 2014 członek 
Rady Naukowej czasopisma naukowego „Metropolitan” (od 2014) . 

Dr Jakub H. Szlachetko – z wykształcenia prawnik i administratywista, adiunkt w Katedrze Prawa 
Administracyjnego na Uniwersytecie Gdańskim oraz Przewodniczący Rady Instytutu 
Metropolitalnego. W działalności zawodowej zajmuje się problematyką legislacji administracyjnej, a 
w tym partycypacją społeczną i ekspercką w tworzeniu prawa na szczeblu rządowym i 
samorządowym. Wiedzę teoretyczną wzbogaca doświadczeniami praktycznymi. Od kilku lat 
uczestniczy w kreowaniu dyskursu publicznego w Mieście Gdańsk. 

Dr Dominika Tykwińska - Rutkowska –  z wykształcenia prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa 
Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmiotem jej 
zainteresowań naukowych są m.in. problematyka wykonywania zadań publicznych przez jednostki 
samorządu terytorialnego, w tym zagadnień prywatyzowania zadań administracji publicznej, a w 
sferze legislacji administracyjnej  zagadnienie ocen skutków regulacji prawnej oraz stanowienia 
przepisów porządkowych przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Mgr Adam Bochentyn - absolwent studiów prawniczych oraz politologicznych na Uniwersytecie 
Gdańskim. Po studiach pracował w administracji samorządowej, a od 2011 r. zatrudniony jest w 
charakterze asystenta w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na 
Uniwersytecie Gdańskim. Współpracownik Serwisu Samorządowego LEX oraz członek Zespołu 
autorskiego LEX Navigator Postępowanie Administracyjne. Członek Zarządu Fundacji Instytut 
Metropolitalny. W ramach pracy naukowej zajmuje się problematyką dotyczącą prawa i 
postępowania administracyjnego, w tym przede wszystkim partycypacją społeczną oraz udziałem 
biegłego w postępowania administracyjnego. 

Mgr Katarzyna Borówka – z wykształcenia prawnik, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje zainteresowania naukowe 
koncentruje wokół problematyki prawa samorządowego ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru 
nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. W 2015 roku ukończyła aplikację radcowską 
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. 

Mgr Marcin Brzeski – Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim, z-ca kierownika 
Działu Kształcenia UG (do 2014 r. pracownik Katedry Prawa Administracyjnego UG). Jego 
zainteresowania naukowe w zakresie legislacji administracyjnej dotyczą przede wszystkim 
problematyki prawa miejscowego i prawa wewnętrznego samorządu terytorialnego i administracji 
rządowej oraz prawa zakładowego szkół wyższych. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat 
samodzielności samorządu terytorialnego w aspekcie uchwalania statutów gminy, powiatu i 
województwa. W pracy zawodowej zajmuje się w szczególności przygotowywaniem projektów aktów 
prawa zakładowego obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim – jest autorem lub współautorem 
oraz redaktorem projektów np. regulaminu studiów i regulaminów dotyczących przyznawania 
świadczeń pomocy materialnej i stypendiów dla doktorantów. Od 2008 r. współpracuje z Wolters 



Kluwer S.A. (wydawca Systemu Informacji Prawnej „Lex”) w zakresie analizy orzecznictwa 
sądowoadministracyjnego dotyczącego m.in. działalności uchwałodawczej samorządu terytorialnego. 
Wybrane publikacje: Problem podstawy prawnej regulacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
w statucie jednostki samorządu terytorialnego [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie 
terytorialnym pod red. B. Dolnickiego (Warszawa 2014); Problemy kontroli sądowoadministracyjnej 
działalności prawotwórczej podmiotów samorządu terytorialnego niebędących organami tego 
samorządu [w:] Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji pod red. B. 
Dolnickiego, J.P. Tarno (Warszawa 2012); Nadzór nad działalnością prawotwórczą podmiotów 
samorządu terytorialnego niebędących jego organami [w:] Nadzór nad samorządem a granice jego 
samodzielności [red:] M. Mączyński, M. Stec, [współautor:] T. Bąkowski (Warszawa 2011).  

Mgr Paulina Glejt - z wykształcenia prawnik i administratywista, asystent w Katedrze Prawa 
Administracyjnego na Uniwersytecie Gdańskim. W działalności naukowej zajmuje się m.in. 
zagadnieniami dotyczącymi administracyjnego postępowania egzekucyjnego, instytucją budżetu 
partycypacyjnego oraz komparatystyką prawa hiszpańskiego i państw Ameryki Łacińskiej. 

Mgr Karol Ważny – z wykształcenia prawnik i administratywista, asystent w Katedrze Prawa 
Administracyjnego na Uniwersytecie Gdańskim; Członek Zarządu Instytutu Metropolitalnego. W 
działalności naukowej zajmuje się m.in. problematyką funkcjonowania samorządu terytorialnego na 
szczeblu gminnym oraz jawnością działania władz publicznych. W sferze legislacji administracyjnej 
bada zjawiska stanowienia prawa przez związki jednostek samorządu terytorialnego i jednostek 
pomocniczych gminy oraz partycypacji społecznej. Od lat zainteresowania naukowe łączy z 
działalnością w samorządzie lokalnym w Gdańsku. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Osowa. 


