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ZAUCZNIK NR 5

INFORMACJA O OSĘGI§IĘCIACH DYDAKTYCZNYCH,
W§POŁPRACY NAUKO\ryEJ I POPULARYZACJI NAUKI

t. DZI§LALNOŚC DYDAKTYCZNA

1.1 UNIWERSYTET wAR§zA\ilsKI

oBECNIE

Prawo administracyjne - wykład dla II roku studiów stacjonarnych i wieczorowych

Pravro administracyjne - ćwiczenia dla 11 roku studiów stacjonarnych i wieczorowych

Prawo i postępowanie administracyjne, seminaria IV i V rok, studia stacjorrame i

wieczorowę

W PRZESZŁOSCI

o Administracja bezpteczeństwa i porządku publicznego - wykład specjalizacyjny. studia

stacjonarnę i wieczorowe III-V rok

o ustrój administracji publicznej - wykład, podyplomowe studium Administracji.

kierunek - kontrola, audyt i nadzór

Nadzór w systemie zdecentralizowanej administracji publicmej wykład

Podyplomowe §tudium Adminisfracji" kięruąęk - kontrolą audyf i nadzór

Seminaria dyplomowe dla słuchaczy Podyplomowego Studium Administracji, kierunek

-kontrolą audyt i nadzór

Prawo Geologiczne i Gónricze, wykład, studia licencjackie

System administracji terenowej konwersatoriułą Fodyplomowe §tudium

Administracji oraz Podyplomowe Studium Administracji, kierunek - kontrolą audyt i

tadzót

a

ł
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a

a
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. postępowanie administracyjne - ćwiczenia dla III roku studiów stacjonarnych i

wieczorowych

o Terenowa administracia rządowa - konwersatorium, studia stacjonarne i wieczorowe

III-V rok

o Terenowa administracja publiczna w ujęciu porównawczym - konwersatorium,

Podyplomowe Studium Administracj i

o prawne zagadnienia ochrony środowiska, - wykład studium Administracji publicznej

o 'Węzłowe zagadnienia prawnej regulacji ochrony środowiska - wykład, Podyplomox'e

Studium Administracji

. Gospodarka komunalna i mienie komunalne - wykład, studium Administracii

Publicznei, Warszawa i ośrodek zamiejscowy w Płocku

o t]strój samorządu terytorialnego wykład, studiwn Administracji publicznej.

Warszawa i ośrodek zamiejscowy w Płocku

1.2 KRAJOWA §ZKOŁA ADMINI§TRACJI PUBLICZ,NIEJ (1994 -1995 r.)

o proceduraadministracyjna

13 WYZSZAS7,KaŁA IIUMAIISTYCZNA W PI]ŁTU§KU (1993 -1998 r.)

o §/ykład - ustrój samorządu terytorialnego

r Seminarium-§amorądterytorialny

r sęminarium - kontrola w adnrinisbacji publiczrrej

1.4 WYROZNIENIA

l Nagrody indywidualne Rektora UW w l997r,1998 r., 1999 r.
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1.5 OPIEKA NAUKOWA NAD STUDENTAMI

o ok 100 wypromowanychmagistrów

. promocja ok 100 prac dyplomorłych w ramach Podyplomowego Studium Administracji

. opiekun naukowy koła Naukowego samorządu i Administracii

. w przeszłości opiekun naukowy Interdyscyplinarnego koła Myśli prarłrrej sapere Aude

o opieka i pomoc dla studentów wpiA odblłvających praktyki wuol(ik i wurzędzie M.

St. Warszawy (w okresie pracy w tych instytucjach)

1.6 STAZE NAUKo\ilE

Uniwersytet Aarhus, DANIĄ 4th Danish-Polish School of environmental protection,

September - October 1991, TEMPUS/CEFES J§P - 2716-91/1

2. DZLAŁALNOŚC ORGANIZACYJNA NA UNTWERSYTECIE

WAR§ZAWSKIM

r Pełnienie funkcji tzęczrnika dyscyplinarnego ds. studęntów U§/ w latach 1997-1999

r coroczny vdńń w egzaminach wstępnych na uw (w ołresie obowiązywania egzaminu

rekrutacyjnego na WPiA)

3. KONFERENCJE/REFERATY

r fV Kongres Infrastruktury Polskiej 2016,udzińw panelu: Realizacja samorządolvych

inwestycji infrastrrftturalnych, Warszawa 22 czsrwca 2016 t.,

o European Congtess of Local Government, ptowadzenie panelu nt. Gospodarki

komunalnej, Kraków 5-6 kwietnia }affir.
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V Konferencja Naukowa - Zamówięnia publiczne jako instrument sprawnego

wykorzystania środkow unijnych, Sopot 17-18 września ż012 r-

Mtędzynarodowa Konferencja: Obszar Metropolitarny Warszawy, wygłoszenie

referatu: abszat metropolitamy Vy'arszawy, W arszawa 13 czetw ca ża l 1 r.

Konferencja: Szanse i wyzwania dla rozwoju samorządu tery{orialnego w Polsce,

wygłoszenie referatu pt. Refleksje na temat działalności jednostek samorządu

terytorialnego, Warszaw a 6 października 20 1 0 r.

XX 1at Samorządu Terytorialnego w Poisce, Konferencja zorgarizowana ptzęz

organizacje skupiające jednostki samorządu terytorialnego, będące stroną w Komisji

Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego, Poznań 8-9 marca 2010 r,

Konferencja Naukowa, XX-lecie Samorządu Terytońalnego w Polsce (organizator

WydziŃ Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej), t3-14

listopada 2009 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Zaruądzanie obszarami metropolitalny-mi -
doświadczenia polskie i francuskie (organizator Centrum Studiów Samorządu

Terl.torialnego i Rozwoju Lokalnego UW), wygłoszenie refęratu nt. Organizacji

systemu zarządzania metropoliami, Warszawa7 listopada 20a9 r.

Konferencja naukowa Projekt nowych standardów kształcenia na kiertrnku

administracj a (zorganizowana ptzez KSAP oraz Stowarzyszenie Edukacji

Administracji Publicznej), wygłoszenie referatu nt. Kształcenie pracowników

samorządolvych. Warszawa 13 częrwcaż009 r.

Konferencja Naukowa - Umowy w, administracji (organizatar - Stowarzyszenie

Edukacji Prawa Administracyjnego), przedstawienie referatu nt. Wpływ porozumień

administracyjnych na strukfurę administracji, Wrocłavł 27-29 majaż007 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Biurokracja,(organizator TNOiK).

przedstawienie referafu nt. Biurokracji w jednostkach samorządu terytorialnego,

Krynica -Zdrój,Z-4 czerwca2006 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Jakość w administracji publicznej

(organizator TNOiK), przedstawienie referatu nt, Policji administracyjnej, Cedzyna

k/Kielc, ż4-ż6 września 2006 r.

Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, wygłoszenie referatu nt. Reguł

konkurencji a prawo własności przemysłowej , Cedzyna 19-23 września 2005 r.
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o Konferencja Międzynarodowa ,,Znak CE - fakty i mity", wygłoszenie referatu nt.

Oznakowania CE w Poisce, Warszawa 15 częrwca 2005 r.

o Międzynarodowa konferencja Naukowa - pomoc państwa w prawie i praktyce

europejskiej, współorganizacja z ranięnia UOKiK {otganizatorzy - Katedra Prawa

Europejskiego UW i UOKiK), wygłoszenie referatu podsumowującego konferencje,

Uniwersytet Warszawsktż1-22 malca 2005 r.

o konferenc.ja naukowa z okazji 15-1ecia samorządu terytorialnego (organizator

Uniwersytet Wrocławski), wygłoszenie refęratu nt. Pomocy publicznej w systemie

samorządu terytorialnego, Wrocław, 7-8 marca 2005 r.

. Międzynarodowa konferencja Naukowa Jednostka, państwo, administracja

(organizator -Wydziń Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego), przedstawienie ręferatu

nt. Specj ali zacji w administracj i rządowej, 23 -26 maja 2004 r.. Olszanica

o ogólnopolski zjazd katedr prawa Administracyjnego i postępowania

Administracyjnego, Poznń, 16-19 września ża04 r., przedstawienie refęratu nt.

Wpłlłvu pfawa unijnego na terenową administrację publiczną

. Międzynarodo-wa konferencja naukowa - Jednostka w demoL<ratycznym pństwie

prawa, Bielsko-Biała,Szczyrk 9-11 maja 2003 r.

o konferencja nt. polskiego modelu egzekucji administracyjnej (organizatorzy

Uniwersytet w Białymstoku, UMCS w Lublinie, KUL), przedstawienie retbratu nt.

tytułu wykonawczego w,egzekucji administracyjnej,Kazimierz Dolny, 16-18 częrwca

2003 r.

o Konferencja zorganizowana przez Supreme Audit of Hungary, nt. Systemu samorządu

tery.torialnego i jego kontroli. przedstawienie referatu w języku angielskim - System,

zaóania i finansowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Budapeszt,

pńdzietnikż}l3 r.

r IV Kongres EURORAI, Gtar, pńdziemlk 2001 r., przedstawienie referatu (w językrr

angielskim) - Dzińalność Regionalnych Izb Obrachunkowych w Polsce i ich

współpraca z Najwyższ ą lzbą Kontroli

o Ąazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Dębe,22-

25 wrześniaża}2 r.

. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnega,Łodź24-

27 v,T zęśnia 2000 r.
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. wygłoszenie wykładu nt. perspektyw administracji publicznej na zakończenie roku

akadęmickiego w Wyzszej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie,17 września

2000 r.

r Konflęrencja: Komercjalizacja i prywatyzacja zadań państwa, Instytut Spraw

Publicznych 8 marca 1999 r. (wystąpienie)

. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego, Wisła 8-i0 września 1998 r.

o Konferencja w Wiedniu na temat zamówień publicznych, OECD, wrzesień 1992 t.

4" POPULARYZACJA lYAUKI

4.1 PUBLIKACJE POPULARYZATORSKIE

Optócz publikacji naukowo-popularyzatorskich wymienionych w pkt. 3 Zńącznika nt 3,

przykładowo mozna wymienić następujące artykuły popularyzatorskie:

o Porozumięnia i ich ogłaszanie, Wspólnota nr ż0193

o Egzekucja w administracji - komentafz do ustawy o egzekucji w administracji

ptzeznaczony dla pracowników samorządowych. Wspólnota nr 4Il91,42l9I,43191,

49 l0l, 1 19ż, 7 l92, 20192, 29 19ż

o Komunalizowanie mienia - Wspólnotant 25l90,28190,29190,33l90,34-35l90,36190

o Porozumienia komunalne -'Wspólnota nt 14/91, 1619I, 17 -18l9I, 40l9I, 20193

o Opieka zdrowotna w gminach, Wspólnota nr 3192

o Ochrona przeciwpożarawa, Wspólnota rc I7l92

o Przekształceniawłasnościowe i organizacyjne - Wspólnotanr 1619I,17-18l9l

o Oświata i ochrona zdrowia, Wspólnota nr 4l9I

o Podmioty ,,wyręczĄącę" gminy, Wspólnota nr 40l9I

. Uż}tkownik to nie właściciel, Wspólnota nr 27l91

o W formie związku lub porozumienia, Wspólnota nr I4l9I

r znowelizowana gospodarka gruntami * cykl artykułów dot. znowelizowanej ustawy o

gospodarce gruntami i wywłaszczariu nieruchomości, Wspólnota nr 5l9I,6191 7l9l,

9l91,13l91

o Zgtomadzenia w gminie, Wspólnota nr 22l9I
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. Gospodarka gruntami w gminach - $/spólnotanr 5191,6191,7l91,9191, t3l91

4.2 INNE OPRACOWANIA POPULARYZATORSKIE

IJdztŃ w przygotowaniu opracowania nt, reformy terenowej administracji rządowej,

(w:) Państwo dla Obywateli, Plan Rządzeńa 2005-2009, Fundacja Instylut Państwa i

Administracji, Warszawa 2005 r.

IJdziń w przygotowaniu opracowania pt. ocena polskiego prawa ekologicznego w

świętle dokumentów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Opracowanie z D.

Szafrńskim, pod.kięt,Z. Cieślaka. Warszawa 1998 r,

IJdziałw opracowaniu dokumentacji dot. restytucji samorządu terytorialnego w polsce,

sporządzonęj (w ramach redakcji Wspóinota) na zlecenie Pełnomocnika Rządu ds.

Reformy Samorządu Teq,{orialnego, Warszawa I99I r.

5. I]\NE

Wykonując praktykę radcy prawnego (2013 - obecnie) - przygotowanie licznych opinii i

ekspertyz m,in. na potrzeby nacze|nyc|,l i centralnych organów administracji rządowej, np.

na zlecęnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przygotowanie w 2015 roku ekspertyzy

pt.: Analiza obowiqzujqcego stąnu prawnego w zaltresie systemu planowania i

zagospodarowanią przestrzennego, obejmujqcego planowanie ogólne i specjalisĘczne, w

szczególności norm wynikajqcych z obowiqzujclcych ustaw, rozporzqdzeń i umów

międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest zwiqzana, oraz ustalenie skutków

dotychczasowych uregulowań prawnych obowiqzujqcych w zalłesie planowania i

z a go s p o dar ow ani a pr z e s tr z enne go

W związkuzptacąna stanowisku SekretarzaMiasta Stołecznego Warszawy (2008 -połowa
2013) udziń w przygotowywaniu projektow aktów pfawa miejscowego i projektow aktów

wewnętrznych, w tym m.in. projektów uchwał dotyczących podziału zadń i kompetencji

między organami dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy a ofganami Miasta Stołecznego

Warszawy.
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W ramach pełnienia funkcji Wiceprezesa Urzędu Ochrony KoŃurencji i Konsumentów

(2004 - żaaT bieżący udziń w pracach legislacyjnych, w tym udział w przygotowywaniu

projektów aktow prawa wspólnotowego. Reprezentowanie Rady Ministrów w Sejmie i w

Senacie w pracach legislacyjnych t{P. nad ustawą z 2ż wrzęśnta 2006 r. o ptzejrzystoŚci

finansowej niektórych przedsiębiorców i ustawą z 12 stycznia}}}7 r. o zmianie ustawy o

ogolnym bezpieczeństwie produktów. Przygotowl,wanie projektów licznych aktow

wykonawczych dotyczących pomocy publicznej i nadzoru nad rynkiem oraz projektów

dokumentow dla Rady Ministrów, Sejmu i Komisji Europejskiej np. Raportów dla KE i dla

RM oraz Sejmu dotyczących jakości palirł, ciekłych czy pomocy publicznej udzielanej

przedsiębiorcom w Polsce.

Liczne opracowania związanę z pracą w Najwyższej Izbie Kontroli (1992 * 2004),

przygotowlłvane m.in. dla Sejmu i Senatu w, zwiryku z ptzeprowadzonymi kontrolami.

Przygotowl.wanie w tym kontekście analiz dotyczących potrzeby i kieruŃu zmian

obwiązujących regulacji. Występowanie zrutnieniaNajwyżej lzby Kontroli jako ekspert w

pracach Sejmu.

'{-
arosław Maókowiak
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