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Janusz W. AdAmowski

Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, politolog-me-
dioznawca, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS oraz 
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu War-
szawskiego. Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2008–2012 i 2012–2016. 
Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym 5 monografii oraz 
redaktor naukowy i współautor 23 prac zbiorowych. Opiekun na-
ukowy ponad 300 prac magisterskich, promotor 10 rozpraw doktor-
skich, recenzent w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych 
oraz postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Członek Komitetu 
Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk (2003–2007) oraz obec-
nej kadencji, członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA w latach 
2003–2006, 2011–2014 oraz 2014–2017, przewodniczący Rady). 
Wieloletni redaktor naczelny  „Studiów Medioznawczych”, a obecnie 
przewodniczący jego Rady Redakcyjnej, b. przewodniczący Rady Re-
dakcyjnej miesięcznika „Sprawy Nauki”, członek rad redakcyjnych 
czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Rzeszowski 
i UMCS, rad programowych i naukowych m.in. Centrum Otwartej 
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i Multimedialnej Edukacji UW, Uniwersytetu Otwartego UW oraz 
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalne-
go UW, a także kapituł konkursowych w zakresie medioznawstwa 
i dziennikarstwa (m.in. Agencji PAP w konkursie im. Ryszarda Ka-
puścińskiego oraz tygodnika „Angora”).

Anna BAtiuk 

Doktor nauk humanistycznych. Studia magisterskie w zakresie peda-
gogiki opiekuńczo-wychowawczej w  WSP w  Rzeszowie 1976–1980. 
Doktorat w Uniwersytecie Śląskim w1989 roku. Rozprawa doktorska 
na temat roli szkół wyższych w kształtowaniu miasta i społeczności 
miejskiej. Praca zawodowa związana od ukończenia studiów z Uniwer-
sytetem Rzeszowski. Pełnione Funkcje: wicedyrektor Instytutu Peda-
gogiki 1994–1995, prodziekan Wydziału Pedagogicznego 1995–2012. 
Zainteresowania naukowe: problem starości w  społeczeństwie infor-
macyjnym, przemiany we współczesnej rodzinie i ich konsekwencje.

Aleksander ChłopeCki

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Prawa Cywilnego, 
radca prawny. Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru  Fi-
nansowego i  członek komitetu doradczego Europejskiego Nadzoru 
Finansowego.

Paweł ChmielniCki

Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. 
W dniu 14 listopada 2005 roku Rada Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia 
doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalność: prawo admi-
nistracyjne, na podstawie opublikowanej rozprawy Świadczenie usług 
przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowoprawne (War-
szawa 2005). Od 1 lipca 2006 roku zatrudniony na Uniwersytecie 
Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w  Kielcach, 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kieruje Instytutem Eko-
nomii i Administracji oraz Zakładem Prawa Administracyjnego na 
Wydziale Zarządzania i  Administracji UJK. W latach 2001–2004 
był zatrudniony na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Kiel-
cach. Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, posia-
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da w swoim dorobku 77 opracowań naukowych i ponad 40 innych 
publikacji. Jest redaktorem naczelnym prawniczego, ogólnopolskiego 
miesięcznika naukowego „Przegląd Prawa Publicznego”.

Sławomir Gawroński

Doktor nauk humanistycznych, politolog, medioznawca.  Były 
dziennikarz radiowy i  prasowy.  Absolwent Wydziału Ekonomii 
Uniwersytetu Rzeszowskiego (2002). Studiował także na Wydzia-
le Języko- i Literaturoznawstwa oraz Wydziale Ekonomicznym Uni-
wersytetu w  Trewirze (Niemcy).  Doktorat obroniony na Wydziale 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
(2005). Adiunkt w Katedrze Reklamy, Grafiki Komputerowej i No-
wych Mediów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszo-
wie. Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ.

Tomasz Goban-klas

Socjolog, medioznawca, specjalista z  zakresu teorii komunikowa-
nia, komunikowania społecznego, teorii i  badania mediów. Studia 
ukończył na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W  1986 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, a w 2000 Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. W latach siedemdziesiątych był stypendystą pa-
ryskiej Sorbony i Uniwersytetu Stanforda. W latach 1992–1996 peł-
nił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. W latach 
2002–2003 powołany przez Senat funkcję sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej i Sportu odpowiedzialną za integrację 
europejską i szkolnictwo wyższe. Członek Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji w  latach 2003–2004. Członek Polskiej Akademii Nauk, 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Prognoz „Polska 
2000 Plus”.

Aleksander hall

Historyk, publicysta, polityk. Autor wielu publikacji prasowych 
i książek o tematyce politycznej i historycznej, stały współpracownik 
„Rzeczpospolitej” i  „Gazety Wyborczej”. Uczestnik Ruchu Obrony 
Praw Człowieka i  Obywatela, poseł na Sejm przez dwie kadencje. 
W czasach PRL działacz opozycji demokratycznej, brał udział w straj-
ku w Stoczni Gdańskiej (sierpień ‘80). W latach dziewięćdziesiątych 
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minister bez teki i doradca w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Od-
znaczony w 2006 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2010 roku prezy-
dent RP przyznał mu Order Orła Białego, a 25 lutego 2011 powołany 
w skład kapituły tego orderu.

Elżbieta inGlot-brzęk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracę doktorską 
obroniła na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Tytuł pracy: „Powstawanie klasy średniej. Studium 
»białych kołnierzyków« Rzeszowa”. Promotorem pracy był prof. 
dr hab. Daniel Markowski. Absolwentka kierunków historia i socjo-
logia UR. W latach 2002–2008 pracowała jako asystent w Wyższej 
Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie. Od 2008 roku pracow-
nik Wyższej Szkoły Informatyki i  Zarządzania w  Rzeszowie. Ad-
iunkt w Katedrze Nauk Społecznych. Członek Zespołu ds. Badania 
Potrzeb. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

Bohdan JałowieCki

Socjolog, kierownik Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju na Uni-
wersytecie Warszawskim oraz Katedry Socjologii Społeczności Lo-
kalnych i  Regionalnych w  Szkole Wyższej Psychologii Społecznej 
w Warszawie. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju PAN, Komitetu Naukoznawstwa PAN, Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego oraz Sekcji Polskiej Regional Studies Association. 
Redaktor naczelny czasopisma „Zagadnienia Naukoznawstwa”.

Piotr kłodkowski

Były ambasador RP w  Republice Indii, akredytowany w  Nepa-
lu, Bangladeszu, na Sri Lance i  Malediwach. Doktor habilitowany 
nauk politycznych, specjalność: stosunki międzynarodowe. Absol-
went Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał również stopień 
doktora nauk humanistycznych w  dziedzinie literaturoznawstwa. 
Ukończył podyplomowe studia Master of Business Administration 
na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiował również filozofię 
na Papieskiej Akademii Teologicznej. Specjalista w zakresie politolo-
gii i stosunków międzynarodowych, szczególnie w obszarze państw 
azjatyckich. Habilitację uzyskał w Instytucie Studiów Politycznych 
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Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uczestnik wielu staży nauko-
wych. Przez niemal dziesięć lat organizował i  prowadził wyprawy 
naukowe i kulturowe do krajów Orientu. Autor ponad pięćdziesięciu 
publikacji i książek na ich temat. Współpracował jako komentator 
polityczny z BBC World Service, TVN24, TVP, PR Rzeszów. Wielo-
letni współautor cyklicznej audycji „Pod wspólnym niebem” emito-
wanej w Radio Rzeszów. Członek zespołu miesięcznika „Znak”, stały 
współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Laureat nagród: imie-
nia ks. prof. Józefa Tischnera za eseistykę na tematy społeczne oraz 
imienia Beaty Pawlak za teksty publikowane w miesięczniku „Znak” 
na temat odmiennych kultur i cywilizacji. Autor scenariusza filmu 
dla TVP „Z innej strony – Iran” oraz współautor projektu i  filmu 
przygotowanego przez British Council „Multicultural Europe”. 

Olga kurek-oChmańska

Dyrektor Rzeszowskiej Akademii Inspiracji. Doktor nauk spo-
łecznych w zakresie nauk o polityce. Obroniła pracę doktorską na 
Uniwersytecie Warszawskim. Adiunkt w Katedrze Mediów, Dzien-
nikarstwa i  Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki 
i  Zarządzania w  Rzeszowie, a  od lutego 2009 stały współpracow-
nik w Samodzielnym Zakładzie Badań nad Szkolnictwem Wyższym 
WSIiZ. Od września 2013 roku pełni funkcję pełnomocnika prorek-
tora ds. nauczania ds. studentów uzdolnionych. Członek redakcji 
naukowego kwartalnika elektronicznego „Komunikacja Społeczna”, 
redaktor czasopisma dla rodziców uczniów szkół średnich „Klucz do 
Przyszłości”, opiekun Filmoznawczego Koła Naukowego, sekretarz 
Samodzielnego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym, kon-
sultant merytoryczny platformy edukacyjnej e-wsiz.

Anna martens

Konsultant merytoryczny ds. programowych Rzeszowskiej Akademii 
Inspiracji, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznaw-
stwa, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia romańska) 
oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie (studium dziennikarskie), 
ukończyła studia podyplomowe Master 2 na Université Sorbonne-
-Paris IV. Obroniła tam pracę doktorską w  III Ecole Doctorale na 
kierunku: literatura porównawcza. Jest członkiem zespołów redak-
cyjnych czasopism „Klucz do Przyszłości – czasopismo dla rodziców 
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uczniów szkół średnich” oraz „Komunikacja społeczna”. Opiekun 
Magazynu Studenckiego WSIiZ „Pressja” i Dziennikarskiego Koła 
Naukowego „Żurnal”.

Anna nowakowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w  Krakowie, gdzie 
uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w  zakresie ekonomii 
przyznany w 1990 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie za 
rozprawę habilitacyjną pod tytułem „Społeczno-ekonomiczne uwa-
runkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych”. Wie-
loletni pracownik naukowo-dydaktyczny i  profesor nadzwyczajny 
krakowskiej AE i  Akademii Wychowania Fizycznego. Specjalizuje 
się w  gospodarce turystycznej, ekonomice turystyki i  marketingu 
usług turystycznych. Członek wielu organizacji zawodowych i spo-
łecznych, w  tym między innymi Rady Programowej „Problemów 
Turystyki” Instytutu Turystyki w  Warszawie, ekspert Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Autorka ponad 100 publi-
kacji naukowych, promotor w przewodach doktorskich i  recenzent 
rozpraw habilitacyjnych.

Krzysztof opolski

Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w dziedzinie budowania 
strategii, w tym strategii marketingowych i strategii jakości, wielo-
letni pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Finansów i Ban-
kowości w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
Autor wielu publikacji książkowych z  dziedziny strategii i  zarzą-
dzania jakością, redaktor naczelny pisma naukowego „Ekonomia” 
oraz współautor programu ekonomicznego „Ekonomiczny Kalejdo-
skop Jedynki”. Członek Rady Nadzorczej Citi Handlowy, doradca 
strategiczny zarządu Grupy Axa w Polsce, członek międzynarodowej 
grupy eksperckiej CHER (Consortium for Higher Education). Szef 
zespołu doradców Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W latach 
2005–2006 członek zespołu doradców ekonomicznych premiera RP 
a w latach 2006–2009 członek Rady Nadzorczej Banku Handlowego 
w Warszawie SA.
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Henryk pietrzak 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii, zaj-
muje się problematyką psychologii społecznej i  medioznawstwem. 
Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Radia Rzeszów 
SA. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie mediów, polityki medial-
nej, etyki oraz kultury w mediach. Znakomity wykładowca, lubiany 
przez studentów. W latach 2009–2011 był pełnomocnikiem-rzeczni-
kiem prasowym rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. promocji.

Tadeusz pomianek 

Doktor habilitowany nauk technicznych, absolwent Francuskiego 
Instytutu Zarządzania (IFG). Rektor Wyższej Szkoły Informaty-
ki i Zarządzania w Rzeszowie. Do 1990 roku zajmował się przede 
wszystkim badaniami z obszaru inżynierii materiałowej, a później 
problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, jak też tworzeniem 
infrastruktury okołobiznesowej z zakresu edukacji, badań i doradz-
twa. Pomysłodawca i  główny twórca Wyższej Szkoły Informatyki 
i  Zarządzania w  Rzeszowie, a  także współtwórca Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej Szkoły Eu-
ropejskiej im. ks. J. Tischnera w  Krakowie. Uczelnie te stanowią 
Konsorcjum Akademickie. Od wielu lat zaangażowany w działania 
na rzecz stworzenia systemu funkcjonowania szkolnictwa wyższego 
na zasadach rzetelnej konkurencji, wspierającego jakość. Autor wielu 
publikacji i ekspertyz na temat systemu szkolnictwa wyższego w Pol-
sce. Sprawuje funkcję prezesa Polskiego Związku Pracodawców Pry-
watnych Edukacji Konfederacji Lewiatan. 

Barbara przywara

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Ka-
tedrze Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. 
Od 2002 roku kierownik Zespołu ds. Badania Potrzeb, prowadzące-
go badania socjologiczne i marketingowe oraz analizy związane z ja-
kością kształcenia. Autorka kilku kursów distance learning, kilkunastu 
artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu raportów z  badań oraz 
corocznego raportu o sytuacji na rynku pracy. Specjalista ds. meto-
dologii i realizacji badań oraz ewaluacji w wielu projektach realizowa-
nych przez WSIiZ (w ramach POKL). Trener umiejętności miękkich: 
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komunikacja interpersonalna, negocjacje, budowanie zespołu, auto-
prezentacja, metody aktywizujące w grupach. Wykładowca studiów 
podyplomowych dla nauczycieli i menedżerów. 

Andrzej rozmus 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Wyż-
szej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Doktoryzował 
się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z  tematyki związanej 
ze szkolnictwem wyższym. Autor wielu ekspertyz, publikacji nauko-
wych oraz raportów badawczych. Brał udział w pracach nad Strategią 
rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020 kierowanych przez Fun-
dację Rektorów Polskich. Członek Forum Ekspertów Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie (w latach 2010–2011). 
Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Eduka-
cji PKPP Lewiatan, kierownik Samodzielnego Zakładu Badań nad 
Szkolnictwem Wyższym WSIiZ w  Rzeszowie oraz sekretarz Cen-
trum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym działającego przy 
Fundacji Rektorów Polskich w  Warszawie. Obecnie prorektor ds. 
nauczania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
W roku 2004 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta 
RP. Licencjonowany trener-konsultant w zakresie zastosowania psy-
chologii praktycznej w  biznesie. Twórca współpracujący z  Polskim 
Radiem. 

Anna siewierska-ChmaJ 

Doktor nauk humanistycznych, politolog. Doktoryzowała się na 
Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu War-
szawskiego. Wicedyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami 
w  Rzeszowie. Zainteresowania naukowe: język polityki, mitologia 
polityczna, teologia polityczna, wielokulturowość, polityka migracyj-
na i integracyjna państwa.

Kazimierz Z. sowA

Socjolog. Absolwent, a  obecnie profesor zwyczajny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a  także Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w  Oświęcimiu. Stypendysta Oksfordu. Przez szereg lat pracował 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie; w latach 1990–1996 
piastował funkcję rektora tej uczelni. Jest autorem wielu książek i ar-



 Noty o Autorach  295

tykułów, między innymi L̀ environnement social et le processus d`urbanisa-
tion (1975), Szkice z historii socjologii polskiej (1983), Wstęp do socjologicznej 
teorii zrzeszeń (1988), Socjologia – społeczeństwo – polityka (2000), Dissent 
and Civil Society in Poland (2006), Gdy myślę uniwersytet… (2009).

Mateusz stopa

Doktor nauk humanistycznych, socjolog. Pracę doktorską napisał 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka S. Szczepańskiego, a jej recen-
zentami byli prof. dr hab. Jerzy Chłopecki oraz prof. dr hab. Wojciech 
Świątkiewicz. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Nauk 
Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszo-
wie. Specjalizuje się w socjologii regionu, socjologii pogranicza oraz 
problematyce innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Na co 
dzień zaangażowany w społeczne i marketingowe projekty badawcze, 
odpowiada za przygotowanie narzędzi badawczych, procedur anali-
tycznych oraz merytoryczną stronę raportów i ekspertyz. Członek 
Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) oraz Komitetu 
Zarządzającego COST Action 1004: Webdatanet.

Marek S. szCzepański

W 1978 roku ukończył socjologię na Uniwersytecie Śląskim. Uzy-
skał następnie stopień naukowy doktora. W 1989 na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego habilitował się na podstawie 
rozprawy zatytułowanej „Modernizacja, rozwój zależny, rozwój en-
dogenny. Socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego”. W 1995 
otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Specjalizuje się 
w  zakresie socjologii edukacji, socjologii miasta i  regionu, socjolo-
gii społeczności lokalnych, teorii rozwoju społecznego. Zawodowo 
związany z  Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach (były dyrektor tej jednostki). Był pracownikiem Głównego 
Instytutu Górnictwa, profesorem Akademii Techniczno-Humani-
stycznej w Bielsku-Białej i wykładowcą Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie. Został również wykładowcą w Instytucie Socjologii 
Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydziału Nauk Humanistycznych 
i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. 
Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i  Nauk Spo-
łecznych w Tychach, pełnił funkcję rektora tej uczelni, objął kierow-
nictwo Katedry Socjologii. Został członkiem prezydium Komitetu 
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Socjologii Polskiej Akademii Nauk i przewodniczącym rady nauko-
wej Instytutu Śląskiego w Opolu. W 2009 roku wyróżniony tytułem 
Honorowego Obywatela Miasta Tychy.

Marcin szewCzyk 

Językoznawca, medioznawca, europeista, romolog, doktor nauk 
humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik naukowy 
w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 
oraz w Instytucie Europejskim w Łodzi. Kierownik Centrum Doku-
mentacji Europejskiej w Łodzi oraz Regionalnego Ośrodka Debaty 
Międzynarodowej w Łodzi. W 2011 roku uzyskał państwowe upraw-
niania pedagogiczne. Od 2005 roku jest opiekunem Koła Naukowe-
go Antropologii Kultury WSIZ, a  od 2008 także Filmoznawczego 
Koła Naukowego WSIZ. Od 2006 roku jest redaktorem naukowym 
„Zeszytów Naukowych Zakładu Europeistyki”, od 2010 roku redak-
torem merytorycznym i  członkiem Rady Naukowej Studenckiego 
Naukowego Czasopisma Internetowego „TH!NK WSIiZ”, a od 2011 
roku recenzentem „Studia Romologica”. Kierownik, koordynator, 
ekspert w kilkudziesięciu projektach w ramach funduszy: Młodzież 
w działaniu, EU-Consent, PRINCE, TEMPUS, CpF, PHARE, Euro-
pean SPES Forum, EFS, Pomoc MSZ, MEN, UKIE. 

Stanisław waltoś 

Prawnik, specjalista w  zakresie historii prawa i  postępowania kar-
nego, profesor nauk prawnych, wieloletni pracownik naukowy Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk 
oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Odznaczony między innymi 
Krzyżem Komandorskim oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Odznaką 
Zasłużony Działacz Kultury. Uhonorowany tytułami doktora hono-
ris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2004) 
i  Uniwersytetu Warszawskiego (2011). W  dorobku ma autorski 
wpływ na legislację, między innymi: przyjęte propozycje wprowa-
dzenia konsensualizmu do polskiego procesu karnego, instytucji 
świadka anonimowego, świadka koronnego. Aktywnie działa rów-
nież na gruncie międzynarodowym, był między innymi ekspertem 
naukowym w Radzie Europy oraz ekspertem rządu łotewskiego ds. 
kodyfikacji karnej. Od 1977 roku pełni funkcję dyrektora Muzeum 
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Uniwersytetu Jagiellońskiego. W  latach 1996–1997 pełnił funkcję 
doradcy ministra w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Pracow-
nik Katedry Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie. 


