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Uzasadnienie wniosków o nadanie medali.

Ks. prof. dr hab. Helmut Juros, Rektor ATK w latach 1987-1990
Związał się z ATK w 1967 r. i na tej Uczelni przeszedł całą ścieżkę kariery akademickiej,
pełniąc niemal wszystkie obsadzane z wyboru funkcje aż do rektora Akademii włącznie. Do
dziś cieszy się niepodważalnym autorytetem naukowym w kraju i zagranicą.
W latach 1978-81 był dziekanem Wydziału Teologicznego ATK, następnie do roku 1987
sprawował funkcję Prorektora ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich. W latach 1987-90
pełnił godność rektora. Podczas swojej kadencji dokonał racjonalnej przebudowy struktur
wydziałowych dla sprawniejszego funkcjonowania Uczelni. Przede wszystkim otworzył,
inspirował i konsekwentnie realizował międzynarodową współpracę naukową pomiędzy ATK
i światem zachodnim. Dzięki jego staraniom i kontaktom podpisano umowy o współpracy z
Wydziałami Teologicznymi w Bonn, Moguncji, Erfurcie, Berlinie. Zainicjował cykliczne
seminaria, będące forum wymiany naukowej między sekcją Chrześcijańskich Nauk
Społecznych ATK o. Instytutami Teologicznymi Uniwersytetów w Sztokholmie i Uppsali. W
1989 r., po wieloletnich staraniach władz Uczelni, watykańska Kongregacja Wychowania
Katolickiego nadała ATK status uczelni kościelnej. Był to niewątpliwy sukces Rektora.
Szczególnie wiele czasu i troski poświęcał młodzieży akademickiej, nie żałując czasu na
konsultacje indywidualne. Urządzał regularne spotkania integracyjne. Promował wyjazdy
studentów do ośrodków naukowych na Zachodzie. Interesował się losem absolwentów,
wskazywał im ścieżki kariery.
W 1982 r. na Wydziale Teologicznym utworzył sekcję nauk społecznych z kierunkiem
Katolicka Nauka Społeczna i przez wiele lat dynamicznie i twórczo nią kierował. W 1987 r.
współtworzył Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych - był kuratorem
kierunku Politologia i Nauki Społeczne oraz kierował Katedrą Etyki Społecznej.
W 1991 r. wychodząc naprzeciw potrzebom transformującego się kraju Ksiądz Profesor
utworzył Fundację ATK dla wspierania rozwoju chrześcijańskich nauk. społecznych i
społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. Zadaniem Fundacji jest m.in. promowanie i
popularyzacja chrześcijańskiej nauki społecznej, szukanie dróg realizacji społecznej
gospodarki rynkowej w Polsce oraz kształtowanie kultury politycznej Polaków.
W 1997 r. powołał do istnienia Studium Generale Europa, którego celem jest naukowa
refleksja wokół problematyki integracji europejskiej i szeroka edukacja społeczna w tym
obszarze.
Imponujący dorobek naukowy, badawczy, dydaktyczny, organizacyjny oraz rozległe kontakty
naukowe w Europie tworzą niezmiernie wysoką pozycję ks. prof. dr hab. Helmut Jurosa.
Cieszy się On zasłużonym autorytetem i jest jednym z najznamienitszych Profesorów naszej
Uczelni.

Ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec, Prorektor ATK w latach 1987-1993.
Związany jest z ATK/UKSW od 1964 r. i przeszedł tu całą drogę naukową od asystenta do
profesora zwyczajnego. Wybitny i ceniony naukowiec oraz dydaktyk.
Od samego początku bardzo aktywny i zaangażowany, ma ogromne zasługi w budowaniu
prestiżu Uczelni.
W latach 1972-1978 był prodziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. W latach 19871993 pełnił funkcję prorektora ATK odpowiadając za byt materialny Uczelni oraz sprawy
dotyczące organizacji studiów. Z wielkim zaangażowaniem podjął się tych obowiązków. Brał
czynny i inspirujący udział w procesie wydzierżawienia terenu pod nowy gmach dydaktyczny
ATK przy ul. Dewajtis, uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia inwestycji. Zabiegał i
doprowadził do przekształcenia specjalności w kierunek psychologii na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej, czego najbardziej doniosłym skutkiem było uzyskane prawo przyznawania
absolwentom dyplomu magistra.
Intensywnie uczestniczył w pracach nad nowym statutem i przygotowaniem dokumentacji dla
Stolicy Apostolskiej w celu uznania ATK jako uczelni państwowej i kościelnej. Doprowadził
do przyjęcia przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego bilansu finansowego ATK,
przełamując w tej sprawie wieloletni impas.
Uzyskał znaczące zwiększenie liczby etatów na Uczelni, zarówno dla pracowników naukowodydaktycznych, jak i administracyjnych.
Aktywnie i twórczo uczestniczył w Rektorskim Zespole Doradczym do spraw Przekształcenia
ATK w UKSW. Jego znaczącą rolę w tym procesie ujawnił b. rektor UKSW ksiądz prof.
Roman Bartnicki w Księdze Pamiątkowej, dedykowanej ks. profesorowi Morawcowi z okazji
70. rocznicy urodzin: „Szczególne zasługi położył o. prof. Edmund Morawiec dla sprawy
przekształcenia ATK w uniwersytet. Od samego początku pojawienia się tej idei był jej
gorącym zwolennikiem. Służył radą i wspierał moralnie rektora ATK, ks. prof. dr hab. Jana
Łacha. Także następny rektor zaprosił ks. prof. Morawca do współpracy w staraniach o
uniwersytet i zasięgał jego opinii. W pewnym momencie ks. prof. E. Morawiec zadecydował
o losach starań o uniwersytet. Był to okres impasu. Gdy wydawało się, że wyczerpane zostały
możliwości dalszych negocjacji ks. Morawiec podczas spotkania grupy zaangażowanej w tę
ideę, zwrócił się do przedstawicieli władz rektorskich z wezwaniem: „skoro ks. Prymas
zalecił zasięgnąć opinii Kongregacji, jedźcie natychmiast do Rzymu i w bezpośrednich
rozmowach na pewno znajdziecie pozytywne rozwiązanie ". Zgodnie z tą sugestią do Rzymu
udali się ks. rektor R. Bartnicki i ks. dziekan W. Góralski i ich wizyta w wiecznym mieście
była przełomem w staraniach. Jeszcze nie zdążyli wrócić z Rzymu, a z Kongregacji przyszło
już pozytywne rozwiązanie."

Prof. dr hab. Edward Nieznański, Prorektor UKSW w latach 1999-2002.
Związany jest z ATK/UKSW od roku 1957, kiedy to rozpoczął studia w zakresie logiki na
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Następnie został zatrudniony w ATK z dniem 1.01.1963 r. i specjalizując się w zakresie logiki
i metodologii nauk przeszedł całą drogę naukową od asystenta do profesora zwyczajnego.
Obecnie jest wybitnym i cenionym naukowcem i dydaktykiem.
Od samego początku był bardzo aktywny i zaangażowany, ma ogromne zasługi dla rozwoju i
budowania prestiżu Uczelni.
Od 1978 r. jest redaktorem serii Miscellanea Logica, od 1973 jest członkiem komitetu
redakcyjnego półrocznika Studia Philosophiae Christianae, od 1992 r. członkiem rady
redakcyjnej Przeglądu Filozoficznego Nowej Serii, od 2000 r. jest członkiem rady naukowej
Roczników Filozoficznych.
W latach 1990-1993 pełnił funkcję prorektora ATK ds. dydaktyki. W latach 1993-1996 pełnił
funkcję prorektora ATK ds. nauki i współpracy zagranicznej. W tym okresie rozpoczęły się
starania władz Uczelni o przekształcenie ATK w uniwersytet. Profesor Nieznański wniósł
ogromny wkład w proces tej transformacji. W styczniu 1993 r. został członkiem Komisji
Prymasowskiej do Przestudiowania Projektu Powołania Uniwersytetu Katolickiego w
Warszawie. Był też członkiem Uczelnianej Komisji Rektorskiej do Zmiany Nazwy Uczelni.
Kiedy prace nad przekształceniem nabierały rozmachu stanął na czele Rektorskiej Komisji do
sprawy Przygotowania Wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie
przekształcenia Uczelni, komisja została powołana w lutym 1998 r. Pod jego
przewodnictwem Komisja przez kilka miesięcy pracowała intensywnie nad uporządkowaniem
przedkładanych materiałów. W wyniku tej pracy powstał dokument, który stał się podstawą
wniosku o powołanie UKSW.
Profesor Nieznański poprzez swoją twórczą działalność, inspiracje i pracowitość przyczynił
się do rozwoju i wzrostu prestiżu Uczelni. Obecnie jest jednym z najznamienitszych
profesorów Uczelni.
Poprzez swoją działalność na różnych polach jest doceniany przez różne środowiska, m.in.
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zesłańców Sybiru,
Prymasowskim Złotym Medalem zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu. Od 2000 r.
jest Kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor, Prorektor ATK w latach 1993−1995.
Zatrudniony był w ATK/UKSW w latach 1969-2001. Od początku bardzo aktywny, z
poświęceniem dbający o rozwój i renomę Uczelni. W 1977 r. założył (na ATK? Jeśli tak, to
dodać „na ATK") Studia Antiąuitatis Christianae i redagował je do 2001 r.
Przez kilkanaście lat zaangażowany na polu administracji i zarządzania Uczelnią - w latach
1984-1987 jako prodziekan Wydziału Teologicznego, a w latach 1987-1993 jako prodziekan i
dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. W 1993 r. wybrany na prorektora
ATK.
Był współtwórcą Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych, utworzonego w
1987 r. Sprawując urząd prodziekana i dziekana tegoż Wydziału zabiegał o wysoki poziom
nauczania i patrzył dalekowzrocznie, mimo niesprzyjających warunków politycznosystemowych. Otwarty na nowe kontakty nawiązywał współpracę z ośrodkami naukowymi na
Zachodzie, organizował międzynarodowe konferencje i sympozja, sprowadzając literaturę
naukową, trudnodostępną wówczas w Polsce.

Bardzo aktywnie i inspirująco uczestniczył w transformacji ATK aż do utworzenia
Uniwersytetu. W 2002 r. wykorzystał swój talent organizacyjny przy tworzeniu Wydziału
Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, którym to Wydziałem kierował do
2008 r.
Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor jest wybitnym patrologiem, cenionym dydaktykiem,
szanowanym kapłanem i niekwestionowanym autorytetem moralnym.

Ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz, Prorektor ATK w latach 1996-1999.
Zatrudniony został na ATK w 1993 r. w Instytucie Studiów nad Rodziną, a od 2002 r. pracuje
na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Jest cenionym dydaktykiem, wybitnym bioetykiem,
który w Uczelni pełnił także funkcje administracyjne i przyczynił się do jej rozwoju.
W latach 1996-1999 był prorektorem ATK ds. nauki i współpracy zagranicznej. Brał czynny
udział w przekształcaniu ATK w uniwersytet. Uczestniczył w licznych naradach na Uczelni
niejednokrotnie wpływając na podejmowane decyzje. Brał udział w pertraktacjach
dotyczących sprawy przekształcenia Uczelni w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w Radzie
Głównej Szkolnictwa Wyższego, w rozmowach z Ks. Prymasem, Nuncjuszem Apostolskim i
innymi biskupami. W tej najważniejszej wówczas dla Uczelni sprawie, wraz z rektorem
spotkał się najpierw w Krakowie z przedstawicielem Kongregacji Wychowania Katolickiego,
następnie obaj prowadzili rozmowy w tejże Kongregacji w Watykanie oraz przedstawili
problem Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Ks. prof. Bołoz nieco później jeszcze raz udał się
do Rzymu w tych sprawach.
Jako prorektor ds. nauki był odpowiedzialny za kontakty z Komitetem Badań Naukowych.
Przyczynił się w dużym stopniu do uzyskania w 1999 r. znaczącej dotacji KBN na budowę
gmachu przy ul. Dewajtis 5, co umożliwiło oddanie do użytkowania tego budynku wraz z
utworzeniem UKSW, czyli od 1. X. 1999 r.
Był też odpowiedzialny za współpracę zagraniczną. Szczególnie ożywiona była współpraca z
Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Reńskiego w Bonn. Współorganizował sympozjum
niemiecko-polskie w 20. rocznicę współpracy Uniwersytetu w Bonn i ATK. Odbyły się dwie
sesje naukowe: 21. I. 1999 r. w Bonn a 17. V. 1999 r. w Warszawie. Owocem sympozjum
była książka wydana w Bonn po niemiecku i w Warszawie po polsku: Zjednoczenie Europy
jako wyzwanie dla Kościoła. Także w okresie późniejszym współpracował z prof. G.
Hóverem organizując polsko-niemieckie sympozja, których owocem była m.in. następna
książka w dwóch językach.
Jako pierwszy w UKSW pozyskał grant z Unii Europejskiej.

Ks. Prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, Prorektor UKSW w latach 1999-2002.
Zatrudniony został na ATK z dniem 1.10.1987 r. na Wydziale Teologicznym. Wybitny
teolog-biblista, ceniony dydaktyk i świetny organizator. Konsultor Rady Episkopatu Polski
ds. Dialogu Religijnego, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, członek
Komitetu Nauk Teologicznych PAN, współzałożyciel Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
Od 2005 r. na UKSW kieruje Sekcją Biblijną i jest kierownikiem Katedry Egzegezy
Starego Testamentu, dbając o wysoki poziom nauczania, także we współpracy z uczonymi
krajowymi i zagranicznymi. Od 1990 r. pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika
teologów polskich "Collectanea theologica", który pod jego kierunkiem stał się jednym z
pięciu polskich czasopism teologicznych najlepiej punktowanych na liście Ministerstwa.
Jest twórczy i inspirujący w wielu dziedzinach. Ma znaczne osiągnięcia w dziedzinie
dialogu międzyreligijnego, przede wszystkim katolicko- i polsko-żydowskiego. Od 1989 r.

przez prawie dwadzieścia lat organizował i współtworzył cykl sympozjów "Kościół a Żydzi i
judaizm", które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w Polsce i zagranicą. Z jego
inicjatywy w 1994 r. został utworzony Instytut Dialogu Katolicko-Judaistycznego, któremu
do dzisiaj przewodniczy. Od 1996 r. redaguje półrocznik "Maąom. Biuletyn IDJK". W 2005 r.
opracował i wydał tom "Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II 1978-2005", w którym
zebrał całość nauczania papieskiego. Jest twórcą "polskiej szkoły dialogu", której sedno
stanowi przekonanie o konieczności uszanowania wrażliwości partnerów z jednoczesnym
promowaniem własnej tożsamości i wrażliwości.
W 1999 r. został prorektorem UKSW mocno odciskając swoje piętno na kształcie i
kierunku rozwoju uczelni. Przede wszystkim był pomysłodawcą nadania doktoratu honoris
causa UKSW papieżowi Janowi Pawłowi II. Prowadził konsultacje z sekretarzem Papieża ks.
bp. Stanisławem Dziwiszem przekonując do przyjęcia doktoratu przez papieża. Następnie
zajął się organizacją wyjazdu Senatu i delegacji UKSW do Rzymu i Watykanu. Jako
prorektor uparcie i konsekwentnie zabiegał o to, aby na sztandarze i godle UKSW znalazła się
dewiza Patrona UKSW - "Soli Deo".
Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski ma imponujący dorobek naukowy, dydaktyczny i
organizacyjny. Jest cenionym kapłanem. Jego ożywiona działalność naukowa przyczynia się
do wzrostu prestiżu naszej Uczelni.

Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, Prorektor UKSW w latach 1999-2002.
Zatrudniony został na ATK z dniem 1.10.1998 r. na Wydziale Nauk Prawnych: Prawa i Prawa
Kanonicznego (Senat ATK na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 1998 r. podjął uchwalę o
zmianie nazwy Wydziału Prawa Kanonicznego na Wydział Nauk Prawnych: Prawa i Prawa
Kanonicznego). Jest cenionym dydaktykiem, wybitnym znawcą prawa administracyjnego,
szczególnie w zakresie samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Ma wielkie zasługi
dla powstania i rozwoju UKSW. W dniu 27.05.1999 r. wybrany został przez Senat ATK na
prorektora. W kadencji 1999-2002 był prorektorem UKSW ds. rozwoju i współpracy.
Po wyborze na prorektora aktywnie włączył się w starania o przekształcenie ATK w
uniwersytet. Brał udział w licznych naradach na Uczelni, w Ministerstwie Edukacji
Narodowej, w Kancelariach Sejmu i Senatu, w biurach poselskich, w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Po utworzeniu UKSW redagował lub brał udział w redagowaniu najważniejszych
aktów prawnych uczelni: Statutu UKSW i Regulaminu organizacyjnego oraz innych ważnych
pism kierowanych do urzędów państwowych.
Jako prorektor ds. współpracy rozwijał kontakty UKSW z uczelniami zagranicznymi, np.
doprowadził do zawarcia umowy o współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.
Włączył UKSW w program międzynarodowej wymiany studentów Erasmus/Socrates i
doprowadził do pierwszych wyjazdów studentów UKSW na studia w uniwersytetach
zagranicznych. Zainicjował także wyjazdy studentów UKSW na studia w uniwersytetach
polskich w ramach programu MOST.
Brał czynny udział w obradach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Prof. Niewiadomski
był inicjatorem utworzenia w UKSW Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Z dniem
1.10.2000 r. rozpoczął działalność powołany pismem Ministra Edukacji Narodowej Wydział
Matematyczny z kierunkiem matematyka. Z dniem 1.10.2001 r. wydział ten zaczął
funkcjonować jako Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych. Było to
możliwe dzięki włączeniu w struktury UKSW Szkoły Nauk Ścisłych, prywatnej szkoły
istniejącej przy Polskiej Akademii Nauk.

Ma duże zasługi dla rozwoju campusu przy ul. Wóycickiego. Wraz z rektorem prowadzili
intensywne rozmowy z radnymi oraz z Zarządem Gminy Warszawa-Bielany, których
rezultatem były uchwały Rady Gminy: o zamiarze przekazania UKSW terenów
powojskowych przy ul. Wóycickiego o powierzchni ok. 5,2 ha, oraz dwie kolejne uchwały o
przekazaniu UKSW działek o powierzchni 2,81 ha. W ten sposób zostały stworzone warunki
do budowy drugiego campusu UKSW na Młocinach.
Ks. prof. UKSW dr hab. Jan Bielecki, Prorektor UKSW w latach 2002 – 2005.
Rozpoczął pracę na ATK w roku 1976 na stanowisku asystenta, a od roku 1978 po
zrobieniu doktoratu był adiunktem. W roku akademickim 1978/79 odbył staż we Francji na
Uniwersytecie w Caen. W roku 1991 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk
humanistycznych w zakresie psychologii na KUL-u.
Na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w latach 2001-2002 pełnił funkcję
prodziekana tego Wydziału; odpowiadał za sprawy studenckie na kierunku psychologii oraz
za rekrutację nowych kandydatów na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. W tym czasie na
samą psychologię zgłaszało się około 2600-2700 kandydatów. Wszystkich obowiązywały
egzaminy pisemne i ustne. Za organizację przebiegu rekrutacji odpowiadał prodziekan ks. dr.
hab. Jan Bielecki i było to duże wyzwanie logistyczne.
W latach 2002-2005 pełnił funkcję prorektora UKSW. Zakres jego działań obejmował
sprawy nauczania i współpracy międzynarodowej. Organizował współpracę z innymi
ośrodkami naukowymi Europy: we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Austrii, na Ukrainie, w
Słowacji. W tym okresie ważnym zadaniem było rozwijanie programu Erasmus dla
studentów i profesorów. Chodziło o przygotowanie naukowe, językowe oraz zabezpieczenie
materialne dla naszych studentów wyjeżdżających na uniwersytety zagraniczne, jak również
o przyjęcie studentów z innych krajów zabezpieczając im odpowiednie warunki tak lokalowe
jak i naukowe (wykłady w obcych językach).
Dla UKSW ważne były nie tylko kontakty z uniwersytetami z Europy Zachodniej,
lecz również relacje ze Wschodem: Ukrainą i Białorusią. Dla studentów z tego obszaru trzeba
było przygotować program nauki języka polskiego, przeprowadzać egzamin ze znajomości j.
polskiego. Stało się to warunkiem podjęcia studiów na naszym Uniwersytecie.
Ks. prorektor Jan Bielecki nadzorował rekrutację na studia, funkcjonowanie procesu
dydaktycznego, rozliczanie zadań dydaktycznych, w tym pensum dydaktycznego. Był
odpowiedzialny za program wychowania fizycznego oraz za naukę języków obcych.
Był odpowiedzialny za wdrożenie systemu USOS na wszystkich Wydziałach UKSW.
W ówczesnych warunkach było to ogromne przedsięwzięcie; warto zaznaczyć, że program
USOS był przygotowywany we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Modernizując
proces nauczania wprowadzał wielostopniowy, elastyczny system studiów (ECTS).
Ks. prof. Jan Bielecki jest lubianym i ceniony dydaktykiem
Prof. dr hab. Zbigniew Cieślak, Prorektor UKSW w latach 2002-2006, Sędzia
Trybunału Konstytucyjnego.
Został zatrudniony w ATK z dniem 1.10.1993 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego. Obecnie
jest kierownikiem Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i
Administracji UKSW. Jest wybitnym i cenionym naukowcem, specjalistą w zakresie prawa
administracyjnego.
W łatach 1991-92 był dyrektorem Biura Komisji Sejmowych. Następnie do 1993 r. pełnił
funkcję sekretarza Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. W latach 1997-98 sprawował
funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był

członkiem zespołu negocjacyjnego w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Od
1999 r. do 2001 r. zasiadał w Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W 2006 r. został powołany
na przewodniczącego Rady Służby Cywilnej. Natomiast 2.12.2006 r. Sejm RP powołał go na
stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
W 2006 r. wszedł do nowo powołanej Kościelnej Komisji Historycznej. Jest
wiceprzewodniczącym Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, jest członkiem rady
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, jest członkiem Trybunału Arbitrażowego przy Polskim
Komitecie Olimpijskim oraz Komisji Prawa Sportowego PKOL.
Prof. Cieślak od początku zatrudnienia w naszej Uczelni jest mocno zaangażowany w jej
rozwój. W latach 2002-2008 przez dwie kadencje pełnił funkcję prorektora UKSW. W tym
czasie bardzo ofiarnie i aktywnie uczestniczył w budowaniu, umacnianiu i rozwijaniu
Uniwersytetu.. M.in. uczestniczył w staraniach o przyznanie z Funduszy Europejskich dotacji
na budowę Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie - obiekt z
aulami; on też był autorem nazwy tego projektu. W następnej kadencji uczestniczył w
staraniach o fundusze na budowę gmachu na Młocinach dla wydziałów Filozofii
Chrześcijańskiej i Nauk Historycznych i Społecznych.
Współpracował z instytucjami samorządowymi, rządowymi, naukowymi i politycznymi.
M.in. organizował, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, sympozja i szkolenia dla
pracowników urzędów samorządowych.
Jako prorektor ds. studenckich był wprost uwielbiany przez studentów. Miał dla nich
zawsze czas, inspirował i wspierał wszelkie inicjatywy studenckie.

