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Życiorys 

W 1988 r. ukończyłem z wyróżnieniem studia magisterskie w Instytucie Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez całą swoją dotychczasową karierę 

akademicką byłem związany z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W 1996 roku obroniłem rozprawę doktorską pt. „Polityka ochrony środowiska w Polsce”, 

napisaną pod kierunkiem doc. Jerzego Sommera. W 2011 r. uzyskałem stopień naukowy 

doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Trybunał Konstytucyjny w polskich 

systemach politycznych”.  

Jestem autorem lub współautorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym 5 

monografii, oraz redaktorem lub współredaktorem 6 prac zbiorowych. Byłem uczestnikiem 

12 trwających lub zakończonych projektów badawczych, finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych, uzyskanych w trybie konkursu. W ich trakcie trzykrotnie pełniłem funkcję 

kierownika projektu.  

Moja aktywność naukowa koncentrowała się na trzech podstawowych obszarach 

badawczych: polityka ochrony środowiska w Polsce; ewolucja współczesnych systemów 

politycznych; problematyka zachowań politycznych, w tym zwłaszcza zachowań 

wyborczych, a także relacji między systemem wyborczym a systemem partyjnym. W 

ostatnich latach moje badania skupiały się na wyborach samorządowych na poziomie 

lokalnym i regionalnym.  

W latach 1995-2011 byłem sekretarzem redakcji kwartalnika „Ochrona Środowiska. 

Prawo i Polityka”, od 2012 roku jestem redaktorem naczelnym „Wrocławskich Studiów 

Politologicznych”. Pełnię także funkcję redaktora tematycznego w czasopismach: „Political 

Preferences” (redaktor tematyczny w dziale partie i ruchy polityczne); „Polish Political 

Science Yearbook” (Section Editor Political & Electoral Systems). 

W latach 1999-2005 pełniłem funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Politologii ds. 

dydaktycznych i studenckich. W roku akademickim 2012/2013 pełniłem funkcję zastępcy 

dyrektora Instytutu Politologii ds. nauczania. Od kwietnia 2014 r. jestem Dyrektorem 

Instytutu Politologii. W latach 2002-2005 byłem członkiem Komisji Dydaktycznej Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz – przez dwie kadencje w latach 2002-2005 oraz 2005-2008 

– Rady Naukowej Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.  

W 2015 roku zostałem przez środowisko politologiczne wybrany na członka Komitetu 

Nauk Politycznych PAN na kadencję 2016-2019 oraz ponownie na kadencję 2020-2023. W 

poprzedniej kadencji byłem także członkiem prezydium tego komitetu.  

W czasie studiów próbowałem swoich sił jako dziennikarz. Przez 5 lat pracowałem w 

Akademickim Radiu Wrocław, współpracowałem z prasą studencką i lokalną. Zdobyte wtedy 

doświadczenia są bardzo przydatne przy okazji moich licznych występów w charakterze 

eksperta w programach telewizyjnych i radiowych. Moje wypowiedzi, wywiady czy artykuły 

pojawiają się na łamach gazet i czasopism. 

Czas wolny spędzam najczęściej w górach. Lubię górskie wędrówki, jeżdżę na 

nartach, regularnie gram w tenisa. Kibicuję nie tylko tenisistom, ale także koszykarzom i 

żużlowcom. Zawsze staram się znaleźć w moim kalendarzu czas na oglądanie transmisji z 

Wimbledonu i US Open, finałów NBA i żużlowych turniejów Grand Prix. Lubię dobrą 

muzykę, zwłaszcza klasycznego rocka oraz muzykę elektroniczną.  


