
 
 

Stanisław Bułajewski - ur. 11 lipca 1972 r. w Piszu (mieszkaniec Mrągowa), z wykształcenia prawnik, doktor 

habilitowany nauk prawnych, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adiunktem w Katedrze 

Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, od 2005 r. jest radcą 

prawnym, był wieloletnim radnym powiatu mrągowskiego od 2002 r. do 2014 r. – w tym jego przewodniczącym 

(natomiast w latach 1998-2002 był radnym Rady Miasta Mrągowo i przez część kadencji członkiem Zarządu Miasta 

Mrągowo), w latach 2014-2018 Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, obecnie tj. od 

22.11.2018 r. jest Burmistrzem Miasta Mrągowo. Jest wykładowcą w OIRP w Olsztynie oraz był powołanym przez 

Ministra Sprawiedliwości, członkiem komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. 

Stanisław Bułajewski pracę doktorską obronił w 2007 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał we wrześniu 2019 r. Stopień nadała Rada Wydziału Prawa i 

Administracji UWM w Olsztynie. 

Specjalizuje się w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa samorządowego, a w szczególności w problematyce 

prawa miejscowego i kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. Prowadził i prowadzi zajęcia m.in. z 

przedmiotów: prawo konstytucyjne, ustrój samorządu terytorialnego, stanowienie prawa i kontrola w samorządzie 

terytorialnym, prawo samorządu terytorialnego, wstęp do nauk prawnych, konstytucyjny system organów państwowych 

Jest autorem ponad 70 publikacji, współautorem wielu podręczników akademickich w tym autorem monografii 

pt. Rada powiatu – pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola, czynnym uczestnikiem ponad 20 

międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Jest recenzentem i ekspertem takich dzienników i czasopism 

jak: Rzeczypospolita, Wspólnota, Gazeta Samorządu i Administracji, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów 

Samorządowych. 

Nagrody i wyróżnienia: Nagrody Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego za działalność naukową i 

dydaktyczną. Siedmiokrotnie uznany za najlepszego i najsympatyczniejszego wykładowcę Wydziału Prawa i 

Administracji w Olsztynie w tym pięciokrotnie znalazł się w grupie dziesięciu najlepszych pracowników naukowo-

dydaktycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, W grudniu 2011 r. został laureatem 

wojewódzkiego konkursu „Barwy wolontariatu” w tym samym roku, był nominowany w konkursie Prawnik Pro Bono 

- Konkurs organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i gazetę Rzeczpospolita, odznaczony przez 

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medalem. 

Stanisław Bułajewski w lutym 2012 r. został jednym z laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Kryształowe Serce 

Radcy Prawnego”, organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych w Warszawie. Wyróżnienie „Kryształowe 

Serce Radcy Prawnego” otrzymują radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżniają się bezinteresowną 

pomocą prawną m. in. na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, 

kościołów i związków wyznaniowych czy rodzin dotkniętych klęskami. W roku 2013 otrzymał od Konwentu Seniorów 

„S” statuetkę za pomoc Solidarności, głównie za bezinteresowną pomoc prawną. 

Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki legislacji (tworzenia prawa miejscowego) w jednostkach samorządu 

terytorialnego. Był ekspertem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, wykonującym na zlecenie Ministerstwa opinie 

prawne, prowadzącym szkolenia w ramach programu "Dobre Prawo Sprawne Rządzenie". Stanisław Bułajewski od 

niemal 20 lat udziela bezpłatnych porad prawnych. 

Czynnie uprawia koszykówkę i biegi. Interesuje się polityką. 


