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Noty o autorach
TOMASZ DOLATA jest adiunktem w Instytucie Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stacjonarne studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim odbył w latach 1994–1999, od 2007 roku jest doktorem nauk prawnych, a od
2020 roku doktorem habilitowanym. Aplikację prokuratorską ukończył w 2003 roku, aplikację
kuratorską — w 2005 roku. Jest kuratorem specjalistą w SR w Wałbrzychu oraz członkiem OIRP
w Wałbrzychu. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię prawa, w szczególności prawa
własności intelektualnej, historię nauki i nauczania prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.
BOHDAN HALCZAK jest profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, historykiem związanym
z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny historii politycznej Polski w XIX i XX wieku, a także historii administracji.
PIOTR KANTOR-KOZDROWICKI jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (politologia,
administracja) i doktorantem w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii UWr. Jest publicystą oraz działaczem samorządowym, zawodowo związanym z marketingiem online.
JÓZEF KOREDCZUK jest doktorem habilitowanym, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu
Wrocławskiego i Uniwersytetu Opolskiego, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa oraz UO w Katedrze Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych. Kierownik Zakładu Powszechnej Historii Państwa i Prawa
oraz Pracowni Dokumentacji Historyczno-Prawnej UWr. Jest autorem ponad dwustu publikacji
naukowych (w tym trzech monograﬁi). Jego zainteresowania badawcze obejmują prawo wyznaniowe, historię procesu karnego i cywilnego w II Rzeczypospolitej, dzieje inkwizycyjnego procesu
karnego, historię nauki i nauczania prawa w Polsce i w Niemczech, dzieje Brzegu Dolnego, prawo
spadkowe w II Rzeczypospolitej.
MAŁGORZATA MATERNIAK-PAWŁOWSKA to profesor mianowana Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W działalności badawczej specjalizuje się w historii polskiego wymiaru
sprawiedliwości oraz w problematyce związanej z jego współczesną organizacją. W szczególności bada ustrój i funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce okresu międzywojennego: sądownictwa powszechnego, prokuratury i adwokatury, a także instytucje wymiaru
sprawiedliwości istniejące na ziemiach polskich w czasach zaborów, w tym instytucję sędziego
śledczego, sądownictwo przysięgłych, strukturę sądów królewsko-polskich. Jej dorobek naukowy
z tego zakresu obejmuje ponad pięćdziesiąt prac, w tym dwie indywidualnie napisane monograﬁe,
rozdziały w monograﬁach, a także artykuły naukowe. W zakresie krytyki naukowej podejmuje
tematykę porównawczą polską i europejską.
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ANDRZEJ PASEK jest adiunktem w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię prawa karnego, kodyﬁkację prawa
karnego w okresie międzywojennym, prawo i ustrój Polski Ludowej.
JACEK PRZYGODZKI jest adiunktem Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudnionym w Zakładzie
Historii Administracji Instytutu Historii Państwa i Prawa. Ukończył studia na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1993 roku, tytuł doktora nauk prawnych uzyskał
w 2001 roku, a doktora habilitowanego w 2019 roku. Od 2005 roku jest zastępcą dyrektora Instytutu Historii Państwa i Prawa. W kadencji 2016–2020 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich
i ogólnych. Jego zainteresowania badawcze obejmują: historię państwa i prawa, historię administracji XIX i XX wieku, ustrój i prawo Księstwa Warszawskiego oraz uniﬁkację administracji
II Rzeczypospolitej.
MARIAN J. PTAK od 1974 roku jest pracownikiem Instytutu Historii Państwa i Prawa na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym obecnie pełni funkcję
dyrektora. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor ponad 170 publikacji poświęconych głównie historii ustroju i prawa
Śląska do XX wieku (parlamentaryzm, sądownictwo, prawo, nauczanie prawa, prawo ziemskie,
prawo polskie, prawo czeskie, prawo niemieckie).
MATEUSZ SZYMURA jest adwokatem oraz adiunktem w Zakładzie Prawa Rzymskiego w Instytucie Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego.
MAGDALENA WASYLKOWSKA-MICHÓR jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalizuje się w prawie prywatnym międzynarodowym
i wykłada go jako przedmiot akademicki. Wykłady z prawa prywatnego prowadziła także dla
aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się
również w europejskim i międzynarodowym postępowaniu cywilnym. W 2003 roku ukończyła
studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2006 roku
etatową aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Opolu. Od 2007 roku prowadzi indywidualną
praktykę radcy prawnego we Wrocławiu. Jest także zaangażowana w pracę w samorządzie zawodowym — obecnie jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych
we Wrocławiu. W 2013 roku obroniła doktorat z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego
zatytułowany Ujednolicenie norm kolizyjnych dotyczących czynów niedozwolonych w prawie prywatnym międzynarodowym. Podczas studiów doktoranckich była też kierownikiem i pracownikiem
merytorycznym projektów naukowych UE realizowanych w ramach 6. i 7. Programu Ramowego
(ALIS — Automated Legal Intelligent System i JUMAS — Judical Management by Digital Libraries Semantics) oraz Program Civil Justice (EMCODE — Measuring Justice Costs and Quality).
PAWEŁ WIĄZEK jest doktorem nauk prawnych. Urodzony 25 września 1968 roku w Czeladzi.
W latach 1987–1993 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego. Odtąd na stałe związany ze swoją macierzystą uczelnią oraz Instytutem Historii
Państwa i Prawa, gdzie w 1993 roku podjął pracę jako asystent. W roku 2001 obronił z wyróżnieniem dysertację poświęconą dziejom prawa sądowego na Śląsku. Jest autorem ponad trzydziestu
cenionych publikacji. Zainteresowania badawcze: historia prawa sądowego (na Śląsku, w czasach
wczesnonowożytnych), reformy prawa w Rzeczypospolitej w schyłkowym okresie jej istnienia,
prawo islamu.
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