
Mirosław Sadowski, ur. 28 stycznia 1964 r. w Obornikach Śląskich, profesor zwyczajny nauk 

społecznych, w dyscyplinie nauki prawne, od października 2018 r. Sędzia Sądu Najwyższego 

w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, kierownik Pracowni Badań Praw Orientalnych w Katedrze 

Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, w latach 1995-2018 radca prawny. Naukowo specjalizuje się dziedzinie 

islamskiego  prawa rodzinnego, cywilnego i praw człowieka, historii gospodarczej, katolickiej 

nauki społecznej i doktryn politycznych i prawnych. 

Ukończył studia  prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2000 r. uzyskał stopień doktora 

nauk prawnych na UWr, a w 2011 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na UWr. 

W latach 2000-2013 pracował jako adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. 

Od 2013 r. jest profesorem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr we Wrocławiu, 

a od maja 2020 r. jest profesorem zwyczajnym. Był stypendystą Konrad Adenauer Stiftung 

(1991), Fridrich Ebert Stiftung (1993) i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1994) Odbył staże 

naukowe na uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki 

w Kijowie. 

 W latach 1992-1995 odbył aplikację radcowską, a następnie wykonywał zawód radcy 

prawnego we Wrocławiu (do 2018 r.). Był członkiem Okręgowej Rady Radców Prawnych we 

Wrocławiu (2001-2018), wicedziekanem OIRP we Wrocławiu (2013-2018), członkiem 

Krajowej Rady Radców Prawnych (2013-2018) oraz ekspertem Ośrodka Badań Studiów i 

Legislacji przy Krajowej radzie Radców Prawnych. Był ekspertem Zespołu do spraw 

zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej powołanego przez 

Ministra Sprawiedliwości (2017-2018).   

Opublikował cztery monografie.  

Państwo w doktrynie papieża Leona XIII (2002), 
Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005) (2010), 

Małżeństwo w prawie islamu. Wprowadzenie (2015), 

Islam. Religia i prawo (2017). 
 

Współautor pięciu książek. Autor około 200 artykułów i opracowań  naukowych. Czynne 

uczestnictwo (referat) w kilkudziesięciu konferencjach naukowych. Recenzent 3 rozpraw 

habilitacyjnych i 12 rozpraw doktorskich. Jest redaktorem naczelnym czasopism: Wrocławskie 

Studia Erazmiańskie i Acta Erasmiana. Był redaktorem naczelnym czasopisma Radca Prawny. 

Zeszyty Naukowe (2014-2018). Autor analiz, ekspertyz i opracowań dla instytucji 

państwowych. 

Opiekun dwóch kół naukowych: Koła Doktryn Politycznych i Prawnych oraz 

Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultur Bliskiego Wschodu. 

 Mirosław Sadowski, born on the 28th of January 1964 in Oborniki Śląskie, full professor of 

law, since October 2018 Supreme Court Justice in the Chamber of Extraordinary Control and 

Public Affairs, Head of the Centre of Oriental Law Research in the Chair of Political and Legal 

Doctrines at the Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław, 

solicitor in the years 1995-2018. In his research he focuses on the questions of Islamic family 



and civil law, human rights law, history of economics, Catholic social teaching and political 

and legal doctrines. 

 

He finished his Master of Laws programme at the University of Wrocław, where he also 

completed his PhD in Law in 2000 and his habilitation in law in 2011. In the years 2000-2013 

he worked as an assistant professor at the Faculty of Law, Administration and Economics, 

University of Wrocław. Since 2013 he is a professor at the Faculty of Law, Administration and 

Economics, University of Wrocław, and since May 2020 he is a full professor. He was a holder 

of the following scholarships: Konrad Adenauer Stiftung (1991), Fridrich Ebert Stiftung (1993) 

and Foundation for Polish Research (1994). He underwent research residency at the 

Jagiellonian University in Cracow and at the Taras Shevchenko University in Kyiv.  

 

In the years 1992-1995 he underwent the solicitors’ bar training and then worked as a solicitor 

in Wrocław (until 2018). He was a member of the Council of the Regional Chamber of the 

Solicitors (OIRP) in Wrocław (2001-2018), its Deputy Head (2013-2018) and an expert of the 

Centre for Research Studies and Legislation at the National Council of Solicitors. He was also 

an expert of the Committee to prevent the crimes based on religious and racial hate convened 

by the Minister of Justice (2017-2018). 

 

He published four monographs: 

State in the doctrine of Pope Leo XIII (2002) [Państwo w doktrynie papieża Leona XIII] 

Human dignity and common good in the catholic social teaching (1878-2005) (2010) [Godność 

człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005)] 

Marriage in the Islamic law. An introduction (2015) [Małżeństwo w prawie islamu. 

Wprowadzenie] 

Islam. Religion and law (2017) [Islam. Religia i prawo]. 

 

Co-author of five books. An author of about two hundred articles and research papers. An active 

participant (with a paper) in a large number of conferences. A reviewer of three habilitation 

thesis and twelve PhD theses. He is the editor-in-chief of the journals Studia Erasmiana 

Wratislaviensia and Acta Erasmiana. He was the editor-in-chief of the journal The Solicitor. 

Research Journal (2014-2018). An author of many analyses, evaluations and studies for the 

Polish civil service. 

Research patron of two Student Research Organisations (SROs): Political and Legal Doctrines 

SRO and Interfaculty SRO of Near and Far East.  

 


