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Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach zaprasza na studia podyplomowe Praw-
ne aspekty zarządzania placówką oświatową. Są to 
studia otwarte, skierowane przede wszystkim do dyrek-
torów szkół i osób zarządzających w oświacie, ale także 
do wszystkich osób, które chciałyby udoskonalić swo-
ją wiedzę na temat problemów prawnych związanych 
z kierowaniem placówkami tego typu.
Studia są dwusemestralne, rozpoczęcie planowane jest 
na październik. Zajęcia będą odbywały się w ramach  
16 tygodni zjazdowych w piątki od godz.16.00 do 20.00 
oraz w soboty od godz. 8.30 do 17.00, z półgodzinną 
przerwą obiadową,  zgodnie z harmonogramem zajęć 
podanym do wiadomości słuchaczy, w budynku Wy-
działu Prawa i Administracji UŚ, w Katowicach przy uli-
cy Bankowej 11b.
Na program studiów składają się przedmioty prawnicze, 
które powinny dostarczyć słuchaczom podstawową 
wiedzę z różnych zakresów, niezbędną podczas kiero-
wania placówką oświatową. Program obejmuje wykłady 
oraz zajęcia praktyczne. 
Ogólnym celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy 
z zagadnieniami prawnymi związanymi z kierowaniem 
placówką oświatową. Po ich ukończeniu absolwent  
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powinien wiedzieć jakie obszary jego działalności są ob-
jęte regulacjami prawnymi, znać te regulacje i rozumieć 
przepisy w nich się znajdujące. Ponadto celem studiów 
jest także zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami 
prawnymi dotyczącymi sytuacji prawnej ucznia.  
Kończąc studia absolwent powinien posiadać umiejęt-
ność przeprowadzenia mediacji szkolnych oraz posługi-
wania się środkami, przewidzianymi przez prawo w sy-
tuacjach trudnych, konfliktowych czy bezprawnych.
Rekrutacja trwa od 15 czerwca 2016 r. do 15 września 
2016 r. i prowadzona jest na podstawie złożenia wyma-
ganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
opłata za semestr: 1700 zł (1780), minimalna liczba 
uczestników: 30 osób
Zgłoszenia i dokumenty należy składać na Wydziale 
Prawa i Administracji UŚ, ul. Bankowa 11 b, 40-007 Ka-
towice, tel. 32 359 20 63, sekretariat pok. 33 (parter). 
e-mail: gabriela.paluch@us.edu.pl; 
alina.czapik@us.edu.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku w go-
dzinach od 9.00 do 15.00 (w piątek, gdy odbywają się 
zajęcia, sekretariat czynny do godziny 17.00  w soboty 
zjazdowe od 9.00 do 14.00)
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Program studiów:

semestr i

semestr ii

NAZWA PRZEDMIOTU rodzaj godz.

1.  Prawo oświatowe                                                                           W 15

2.  Zadania oświatowe samorządu terytorialnego  W 15

3.  Prawo pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi                                                            W 15

4.  Prawo cywilne                                                         W 15

5.  Prawo rodzinne                                                      W 5

6.  Prawo autorskie                                                W 10

7.  Prawo w Internecie w placówce oświatowej                        W 15

RAZEM 90 godz.

NAZWA PRZEDMIOTU rodzaj godz.

1.  Umowy cywilnoprawne                                                                            W 10

2.  Ubezpieczenia w systemie szkolnictwa W 10

3.  Prawo zamówień publicznych                                                        W 10

4.  Prawo karne                                                         W 15

5.  Postępowanie w sprawach z nieletnimi                                                       W 10

6.  Mediacje i negocjacje                                                W+C 30

RAZEM 85 godz.

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów, słuchacz jest zobowiązany do uczestniczenia 
w wykładach i spełnienia warunków określonych przez prowadzących zajęcia, wska-
zanych  w sylabusach. Studia kończą się egzaminem ustnym lub pisemnym z zakresu 
materiału objętego programem.
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Przedmioty: 

1. Prawo cywilne: dziedzina prawa, z którą stykamy się w życiu codziennym i zawo-
dowym. Jej znajomość potrzebna jest na każdym kroku. Zajęcia z zakresu prawa 
cywilnego obejmują wybrane zagadnienia przydatne w kierowaniu placówką 
oświatową.

2. zadania oświatowe samorządu terytorialnego: celem przedmiotu jest zapozna-
nie Studenta/Słuchacza z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi organi-
zacji i zasad działania samorządu terytorialnego w Polsce. W ramach przedmiotu 
omawiane są aktualne zagadnienia prawne z uwzględnieniem zadań samorządu 
z zakresie oświaty i sposobu ich realizacji, głównie poprzez szkoły i placówki 
oświatowe. Analizowane są także kwestie dotyczące relacji pomiędzy organem 
prowadzącym szkołę (placówkę oświatową), a szkołą (placówką) i jej pracowni-
kami. Ponadto w trakcie zajęć zwraca się uwagę na praktyczne aspekty funkcjo-
nowania administracji samorządowej, dlatego Student/Słuchacz powinien nabyć 
umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej (np. poprzez znajomość zasad 
podejmowania uchwał, umiejętność sporządzania projektów aktów prawnych czy 
pism w postępowaniu administracyjnym bądź sądowoadministracyjnym z udzia-
łem j.s.t.).

3. Prawo pracy: podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia związane ze źródła-
mi prawa pracy w oświacie, z prawną procedurą zatrudniania osób w placówkach 
oświatowych, zmianą warunków ich pracy w trakcie zatrudnienia oraz z ustaniem 
stosunku pracy (jego rozwiązaniem i wygaśnięciem);nową regulacją prawną doty-
czącą zatrudniania na podstawie terminowych umów o pracę; ochroną przed dys-
kryminacją i mobbingiem w oświacie; rodzajami roszczeń stron stosunku pracy 
w placówkach oświatowych oraz z postępowaniem przed sądem pracy.

4. Prawo autorskie: zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie 
ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. W znaczeniu podmioto-
wym to uprawnienia majątkowe i osobiste autora do stworzonego przezeń dzieła. 
Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych konstrukcji z zakresu prawa au-
torskiego, zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami z ww. zakresu 
oraz przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej najczęściej występujących pro-
blemów i niejasności związanych z prawem autorskim

5. umowy cywilnoprawne: przedmiot poświęcony problematyce zawierania umów 
cywilnoprawnych i szeroko rozumianego „zarządzania umowami” (w tym proble-
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matyce ich wykonywania i konsekwencji nienależytego wykonania). Wykładow-
ca zamierza dzielić się ze słuchaczami kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy 
z „umowami”, w tym poruszać kwestie czysto techniczne, jak podział pracy w ze-
spole zajmującym się planowaniem, opracowaniem projektu i zarządzaniem umo-
wą. Zamierza uwzględnić specyfikę szkoły jako samorządowej jednostki organiza-
cyjnej.

6. ubezpieczenia w systemie szkolnictwa: celem zajęć jest umożliwienie poprawnej 
interpretacji przepisów prawnych rodzimego prawa ubezpieczeniowego, potrzeb-
nych w codziennej praktyce działalności jednostek oświatowych. Współcześnie 
niezbędna jest, zarówno ze względów prywatnych, jak i zawodowych, rzetelna 
informacja o systemie ubezpieczeń obowiązującej w praktyce działalności szkoły 
czy przedszkola. 

 Zajęcia mają służyć nabyciu wiedzy niezbędnych do prawidłowej oceny adekwat-
nego systemu ochrony ubezpieczeniowej dla danej jednostki oświatowej, a także 
weryfikacji polis jak i też innych dowodów zawarcia umowy ubezpieczenia  przed-
stawianych  lub proponowanych przez ubezpieczycieli i ich przedstawicieli. 

7. Prawo zamówień publicznych: na zajęciach zostaną omówione następujące kwe-
stie: pojęcie zamówień publicznych, źródła prawa zamówień publicznych, pod-
stawowe definicje, zasady zamówień publicznych, tryby udzielania zamówień pu-
blicznych, otoczenie instytucjonalne zamówień publicznych i środki odwoławcze.

8. Prawo karne: zajęcia poświęcone podstawowym regulacjom związanym z odpo-
wiedzialnością za popełnione przestępstwa; innymi słowy, poszukamy więc odpo-
wiedzi na pytania: za co, kiedy i jak można karać.  

9. Postępowanie w sprawach z nieletnimi: przedmiot Postępowanie w sprawach 
z nieletnimi przybliża zasady i tryb odpowiedzialności za czyny karalne i przejawy 
demoralizacji osób pomiędzy 13 i 17 rokiem życia. Wpływ na wzrastający poziom 
przestępczości mają głównie gwałtowne i kumulujące się zmiany ustrojowe, kul-
turowe oraz ekonomiczne. Zasadniczymi powodami przestępczości nieletnich są 
bowiem nieprawidłowości i błędy wychowawcze popełniane w rodzinie i szkole, 
negatywne oddziaływanie grup rówieśniczych oraz warunki i właściwości osobi-
ste nieletnich. Ze względu na odrębność psychospołeczną  nieletnich ich prawna 
odpowiedzialność musi być ukształtowana odrębnie od karnej odpowiedzialności 
osób dorosłych. Ustawodawca regulując ją, musi wziąć pod uwagę przede wszyst-
kim zasadę Poena constituitur in emendationem hominum, tj. normując zasady 
i tryb postępowania wobec osób nieletnich zasadniczym celem działań wobec nie-
letniego powinien uczynić poprawienie ludzi. W oparciu o tę zasadę, sąd rodzinny 
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w postępowaniu z nieletnimi powinien kierować się przede wszystkim dobrem 
nieletniego i zmierzać do tego, aby rodzice i opiekunowie prawidłowo wypełnia-
li obowiązki wychowawcze. W ramach przedmiotu Postępowanie w sprawach 
z nieletnimi zdefiniowane zostanie pojęcie przestępczości osób nieletnich, zajęcia 
pozwolą także na przedstawienie zestawu środków zapobiegania oraz zwalczania 
czynów karalnych i przejawów demoralizacji osób nieletnich podlegających zasto-
sowaniu tak, by unikać represyjnego nastawienia i koncentrować  się wokół wy-
chowania i reintegracji osób nieletnich. W ramach przedmiotu zostanie również 
przedstawiony przebieg postępowania, stanowiącego prawną drogę dla zastoso-
wania środków wychowawczych i poprawczych, całkowicie odrębny od toku zmie-
rzającego do rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej osób dorosłych. 
Prezentacja dynamiki postępowania w sprawach z nieletnimi pozwoli przybliżyć 
sądowe etapy obejmujące kolejno czynności wyjaśniające, procedury rozpoznania 
kwestii odpowiedzialności nieletniego oraz zwyczajne i nadzwyczajne procedury 
kontrolne. Przedstawienie ruchu postępowania w sprawach z nieletnimi zostanie 
sprzężone z charakterystyką uczestników postępowania, czynności procesowych 
dokonywanych w  ramach sądowych procedur wobec nieletniego oraz czynności 
dowodowych dopuszczalnych dla odtworzenia zachowania,  w związku z którym 
toczy się postępowanie w sprawie nieletniego.

10. Prawo rodzinne: Podczas zajęć zaprezentowane zostaną aspekty prawa rodzinne-
go, których znajomość jest niezbędna w kierowaniu placówką oświatową. Zostaną 
przedstawione m. in. takie zagadnienie jak: zakres władzy rodzicielskiej, zasady 
realizowania wyroków oraz ugód dotyczących sposobu sprawowania przez rodzi-
ców opieki nad małoletnim dzieckiem.

11. mediacje szkolne:  W trakcie zajęć, zostanie przedstawiona mediacja jako sposób 
rozwiązywania konfliktów szkolnych. Omówione zostaną zasady, etapy mediacji 
zadania mediatora, a także techniki mediacyjne. W ramach zajęć praktycznych 
(ćwiczeń) obędzie się trening umiejętności mediacyjnych obejmujący swym zakre-
sem zastosowanie w praktyce poznanych technik mediacyjnych. Ponadto, wskaza-
ne zostaną podstawy działania szkolnego ośrodka mediacji i przykładowe scena-
riusze zajęć z zakresu mediacji szkolnych.

12. Prawo w internecie w placówce oświatowej: przedmiot „Prawo w Internecie” 
obejmuje swym zakresem podstawowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania 
placówki oświatowej w Sieci oraz praw i obowiązków użytkownika Internetu – za-
równo ucznia, jak i nauczyciela. Uczestnicy tego przedmiotu dowiedzą się między 
innymi: czy i jakie przepisy obowiązują w Sieci; czym jest prawo do prywatności 
oraz jak można je chronić na portalach społecznościowych; co można udostęp-
niać i ściągać z Internetu, a jakie działania stanowią naruszenie prawa; jak zgod-
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nie z prawem administrować stroną internetową i przetwarzać dane osobowe 
w środowisku cyfrowym (publikowanie listy zastępstw, publikowanie wizerunku 
uczniów, zadania administratora danych osobowych i administratora bezpieczeń-
stwa informacji); czym jest i czym charakteryzuje się elektroniczna forma czynno-
ści prawnej.

13. Prawo oświatowe: Przedmiotem studiów jest prawo oświatowe w ujęciu sys-
temowym (system oświaty) jak i w zakresie stosunku pracy pracowników szkół. 
Uczestnik studiów będzie miał możliwość zapoznania się z zasadami zatrudnia-
nia nauczycieli wynikającymi w przepisów Karty Nauczyciela, rozszerzonymi 
o najnowsze orzecznictwo sądowe w tym zakresie. Omawiane będą również za-
gadnienia związane ze statusem prawnym pracowników samorządowych, który 
posiadają pracownicy nie będący nauczycielami zatrudnieni w samorządowych 
placówkach oświatowych. Analizie zostaną poddane kwestie związane ze statu-
sem dyrektora szkoły publicznej jako z jednej strony pracownika z drugiej zaś pra-
codawcy. Uczestnik pozna aktualne zasady rekrutacji do szkół i placówek publicz-
nych oraz inne przydatne informacje w zakresie prawa oświatowego. Na zajęciach 
rozwiązywane będą praktyczne problemy występujące w praktyce oświatowej, 
a uczestnicy będą mogli brać czynny udział zarówno w pytaniach jak i znajdowa-
niu rozwiązań. 
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wykładowcy:

1. Prof. dr hab. Jacek górecki – pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Pry-
watnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego, radca prawny. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilne-
go i prawa prywatnego międzynarodowego. Wykładowca na studiach podyplomo-
wych i szkoleniach prowadzonych dla sędziów, radców prawnych, notariuszy oraz 
aplikantów  radcowskich i notarialnych.

2. dr hab. anna wierzbica – jest adiunktem w Katedrze Prawa Samorządu Teryto-
rialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Jest radcą prawnym, wieloletnim praktykiem samorządu terytorialnego związa-
nym zawodowo z jednostkami samorządu terytorialnego. Jest autorką licznych 
publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego, w tym monografii „Miasto 
na prawach powiatu. Zagadnienia ustrojowe” (Wolters Kluwer 2006), „Ograni-
czenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym” (Wolters Kluwer 2008), 
„Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej” (LexisNexis 2010), „Refe-
rendum i wybory oraz uchwały i zarządzenia jednostek samorządu terytorialnego  
(LexisNexis 2014). Jest także współautorką wydanego pod red. prof. dr hab. B. Dol-
nickiego Komentarza do ustawy o samorządzie gminnym (Wolters Kluwer 2016) 
oraz Komentarza do ustawy o samorządzie powiatowym (Wolters Kluwer 2008) 
oraz Komentarza do ustawy o samorządzie województwa (Wolters Kluwer 2012 ). 

3. dr hab. Helena szewczyk – zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Pra-
wa Pracy i Polityki Socjalnej WPiA UŚl., wykładowca i ekspert z dziedziny prawa 
pracy, radca prawny. 

4. dr hab. prof. uś katarzyna grzybczyk – jest pracownikiem Katedry Prawa Cywil-
nego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się problematyką prawa cywilnego, prawa autor-
skiego i prawa reklamy. Prowadzi wykłady z Ochrony Własności Intelektualnej. 
Autorka wielu publikacji m.in.: Prawo w wirtualnych światach, Warszawa : Difin, 
2013; Lokowanie produktu: zagadnienia prawne, Warszawa 2012, Prawo reklamy, 
Warszawa 2012 i ostatnio Twórczość internautów w świetle regulacji prawnoau-
torskich na przykładzie opowiadań fanfiction, Warszawa 2015. 

5. dr hab. prof. uś michał kania – profesor nadzwyczajny w Katedrze Publicznego 
Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Partnerstwa 
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Publiczno Prywatnego, Prezes Zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, autor 
ponad 60 publikacji nt. PPP, zamówień publicznych i koncesji w tym w wiodących 
czasopismach zagranicznych, autor pierwszej w Polsce monografii nt. Umowy 
o partnerstwie publiczno – prywatnym, Katowice 2013 r., prowadził szkolenia 
z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, postępowa-
nia administracyjnego i sądowoadministracyjnego m.in.: dla MON w Warszawie, 
KRUS w Częstochowie i wielu innych podmiotów.

6. dr hab. olga sitarz – pracownik naukowy w Katedrze Prawa Karnego Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach, autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego, 
kryminologii i mediacji, była sędzia w wydziale karnym, mediatorka. 

7. dr grzegorz gorczyński – nauczyciel akademicki (od 1999 r.), doktor nauk praw-
nych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynaro-
dowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Czynny radca prawny (od 2003 r.). W latach 2008-2015 członek Zespołu ds. prawa 
spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedli-
wości RP. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (od 2013 
r.; przedmiot: umowy cywilnoprawne). Autor i współautor wielu publikacji z zakre-
su prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa spółek. 

8. dr dariusz Fuchs – będąc radcą prawnym, prowadzi kancelarię zajmującą się 
przede wszystkim różnorakimi aspektami prawa ubezpieczeniowego, (szczegóły: 
www.dariuszfuchs.pl). Pełni funkcję arbitra w sporach krajowych i międzynarodo-
wych rozstrzyganych w Sądach Arbitrażowych oraz ze względu na tę aktywność 
jest także jednym z  członków  Stowarzyszenia Sędziów Sądów Polubownych. 
Wielokrotnie brał udział w mediacjach; jest wpisany na listę stałych mediatorów 
przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz  Regionalnej Izbie Gospodarczej w Ka-
towicach. Jest pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa 
Prywatnego Międzynarodowego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. Jest także od szeregu lat ekspertem zewnętrznym Biura  
Analiz Sejmowych oraz członkiem  Project Group on a Restatement of European 
Insurance Contract Law (od 2006 r.), przygotowującym dla Komisji Europejskiej 
projekt prawa europejskiego o umowie ubezpieczenia (szczegóły: www.restate-
ment.info ) oraz członkiem Project Group on Reinsurance Contract Law, a także  
autorem  około 200  publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, pra-
wa odszkodowawczego oraz europejskiego.   

9. dr katarzyna sychta – dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego 
Procesowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej uniwersytecka dzia-
łalność dydaktyczna obejmuje m. in. prowadzenie wykładów z zakresu prawa 
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karnego procesowego, ustroju organów ochrony prawnej, prawa dowodowego,  
prawa postępowania w sprawach o wykroczenia, procesu karnego skarbowego  
oraz materialnego prawa karnego i prawa wykroczeń. Prowadzi także zajęcia dla 
aplikantów radcowskich. Autorka i współautorka publikacji o charakterze nauko-
wym i dydaktycznym, głównie z zakresu prawa karnego procesowego oraz styku 
procedury karnej i cywilnej. Jej rozprawa doktorska dotycząca rehabilitacji dzia-
łaczy opozycji, wydana w formie monografii, została nagrodzona w XL Ogólno-
polskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny 
nauk prawnych. Zasadniczym przedmiotem jej naukowych zainteresowań pozo-
staje kwestia postępowania odwoławczego w procedurze karnej oraz  dowodów 
w postępowaniu karnym. W wolnym czasie próbuje urzeczywistnić ideał kalós kai 
agathósi osiągnąć jednoczesną doskonałość duchową oraz cielesną poprzez lektu-
rę dobrej literatury różnych gatunków oraz podróże eksplorujące odmienne kra-
jobrazy i cywilizacje.

10. dr grzegorz Frączek – Dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, doktorat zrobił w Katedrze 
Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, był wykładowcą specjalistycznych szkoleń w zakresie alternatyw-
nych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych (Ministerstwo 
Sprawiedliwości; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze), 
w 2011r., wykładowca na Studiach Podyplomowych Mediacji i Sądownictwa Ar-
bitrażowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach, wykładowca na szkoleniach z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych, 
autor publikacji naukowych z zakresu mediacji.  

11. mgr łukasz maryniak – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Koła 
Naukowego Prawa Własności Intelektualnej, współautor publikacji „Prawo w wir-
tualnych światach”, Warszawa 2013; autor pracy magisterskiej uhonorowanej 
nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. „Dozwolony użytek osobi-
sty w środowisku cyfrowym”, uczestnik ogólnopolskich konferencji naukowych 
poświęconych stosowaniu prawa w Sieci. Specjalizuje się w szeroko rozumianym 
„prawie w Internecie”.

12. mgr dariusz dwojewski – prawnik – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa 
oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, 
szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i pla-
cówkach oświatowych. Prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą 
prawną jednostek oświatowych. Ukończył studia doktoranckie w Katedrze Prawa 
Pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


