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śmierci) 

(ur. 16 października 1944 r. w Gnieźnie, zm. 17 

kwietnia 2020 r.)  

Zainteresowania badawcze Zajmował się badaniem zachowań wyborczych, 

współczesnych ustrojów politycznych, w tym badaniami 

porównawczymi systemów rządów w demokracjach 

zachodnich. Był wybitnym znawcą systemu ustrojowego i 

politycznego Stanów Zjednoczonych  

Przebieg kariery naukowej 
W 1967 r. ukończył studia na Wydziale 

Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.  

W 1974 r. uzyskał stopień doktora nauk politycznych na 

podstawie pracy „Społeczno-prawna więź posłów z 

wyborcami w PRL”, za którą otrzymał nagrody Rekotora 

UW oraz Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i 

Techniki.  

W 1984 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk 

politycznych w oparciu o rozprawę pt. „Koalicje rządzące 

w systemie parlamentarnym”. 

Do 1974 r. pełnił kolejno obowiązki asystenta stażysty, 

asystenta i starszego asystenta w Zakładzie 

Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk 

Politycznych UW, a od 1974 r. zatrudniony na 

stanowisku adiunkta, a od 1991 r. na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego. 

1986-1987 Prodziekan ds. studenckich Wydziału 

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW 

1987-1993 Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych UW 

W latach 2004-2013 kierownik Zakładu Systemów 

Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych UW  

2005-2008 Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału 

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW 

Wieloletni członek Senatu UW, Rady Naukowej Centrum 

Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 

UW oraz Rady Naukowej Ośrodka Studiów 

Amerykańskich UW 

Zatrudniony również w Akademii Humanistycznej im. 

Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (Wydział Nauk 

Politycznych). 

 

Działalność poza UW 
Odbywał staże naukowe w USA (m.in. stypendium 

Fulbrighta w roku akademickim 1985/86)  

Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN od 1994 r. 
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Visiting Professor w Colorado State Univeristy, Ft. Colins, 

Colorado oraz w Michigan University, Ann Arbor, 

Michigan (1976, 1981 oraz 1986).  

 

Odznaczenia i medale  Srebrny Krzyż Zasługi. 

 

Najważniejsze publikacje   Współczesny parlamentaryzm burżuazyjny (1976) 

 Koalicje rządzące w systemie 

parlamentarnym (1984) 

 Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki (1994) 

 Władza lokalna w Stanach Zjednoczonych (1994) 

 Parlament w demokracjach zachodnich (1992, 

redakcja wraz z T. Mołdawą) 

 Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie 

politologicznej (2013, redakcja wraz z J. 

Szymankiem) 

Działalność dydaktyczna i 

wychowawcza  

 

 Wykłady i konwersatoria; Współczesne systemy 

polityczne, Systemy wyborcze, System polityczny USA, 

Administracja publiczna w Europie oraz z innych 

przedmiotów prawno-ustrojowych i 

administracyjnych 

Członkostwo w 

międzynarodowych 

towarzystwach naukowych 

  

Działalność 

popularyzatorska 

  

Miejsce pochówku  Został pochowany na cmentarzu komunalnym w 
Ząbkach. 

Wspomnienia przyjaciół i 

uczniów 

Eugeniusz Zieliński: Zbyszek był ciepłym i 

sympatycznym człowiekiem. Należy pamiętać, iż zaczął 

pracę w nowoutworzonym Instytucie Nauk Politycznym 

w październiku 1967 roku, na samym początku jednostki 

uniwersyteckiej. Przyszedł do nas z Wydziału Prawa i 

Administracji, zajął się naukowo kwestiami systemów 

politycznych, miejsca parlamentów w systemie 

ustrojowym. Z czasem stał się znaczącym ekspertem  od 

zagadnień koalicji parlamentarnych (temat jego 

habilitacji) oraz instytucji systemu politycznego USA. 

Przeprowadził nasz wydział z PRL do nowej 

rzeczywistości, był wtedy dwukrotnie wybieranym 

Dziekanem. Świadczy to najlepiej o jego kompetencjach, 



rozwadze i sympatii wśród pracowników Wydziału. 

Należy również wspomnieć, iż był serdecznym 

kompanem w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i 

wydziałowych wyjazdów.  

 

Grzegorz Rydlewski: 

Zbyszka poznałem jako student. Do dziś mam notatki z 

Jego wykładu na temat współczesnych systemów 

politycznych. Nie ukrywam, że wielokrotnie z nich 

korzystałem już jako nauczyciel akademicki. Nasze 

zainteresowania badawcze spotykały się w sprawach 

koalicyjności rządzenia. Wiele się od Niego nauczyłem. 

Pamiętam, że kiedy, kierując tematem badawczym na 

temat centrum rządu we współczesnych państwach 

europejskich, przewodniczyłem w Paryżu spotkaniom 

sekretarzy gabinetów ministrów państw OECD, Zbyszek, 

którego poprosiłem o udział w tych spotkaniach tak 

zainteresował ministrów swoimi uwagami, że jednego 

wieczoru zapomnieli o kolacji. Ale najważniejsze, że 

Zbyszek był duszą towarzystwa i człowiekiem przyjaznym 

w stosunku do ludzi. Wraz ze swoją żoną Krysią 

odnajdywał się wspaniale na naszych wydziałowych 

objazdach po świecie oraz w swoim domu pod Warszawą, 

do którego często zapraszał przyjaciół z Uniwersytetu. 

Imponował rzadką umiejętnością: potrafił żartować z 

samego siebie. Zostały wspomnienia i  niezrealizowane 

zaproszenie na działkę na Mazurach. Wielka szkoda dla 

Uniwersytetu i środowiska, że Zbyszek już odszedł. 

 

  


