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O C E N A 

dorobku naukowego dr Bartłomieja Swaczyny   

 Kierując się kryteriami określonymi w art.16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze 

zm.) przedstawiam następującą ocenę naukowego oraz dydaktycznego dorobku dr Bartłomieja 

Swaczyny, adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

I. Publikacje. 

 Doktor Bartłomiej Swaczyna po uzyskaniu stopnia doktora opublikował cztery opracowania o 

charakterze monograficznym oraz piętnaście artykułów i glos. Ponadto jest współautorem dwóch 

prac zbiorowych. Przedmiotem jego zainteresowań była przede wszystkim problematyka hipoteki, a 

szerzej – zagadnienia prawa rzeczowego oraz część ogólna. W mniejszym zakresie zajmował się 

zagadnieniami prawa zobowiązań oraz prawa rodzinnego, przy czym zwykle analizowane kwestie 

pozostawały w związku z prawem rzeczowym. Wszystkie publikacje cechuje wysoki poziom 

merytoryczny.  

 Dokonując bardziej szczegółowej oceny osiągnięć naukowych Pana Doktora należy w 

pierwszej kolejności odnieść się do Jego monografii zatytułowanej „Warunkowe czynności prawne” 

(Warszawa 2012). Opracowanie to zawiera pierwszą w polskiej doktrynie analizę warunku jako 

elementu czynności prawnej. Autor przedstawia rozważania dotyczące pojęcia warunku (rozdz. I), 

jego rodzaje (rozdz. II), następnie szczegółowo rozważa dopuszczalność zastrzeżenia warunku w 

poszczególnych obszarach stosunków cywilnoprawnych (rozdz. III), przedstawia stan zawisłości od 

warunku (rozdz. IV) oraz ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku (rozdz. V). W rozdziale VI 

zaprezentowano warunek w ujęciu prawno porównawczym z uwzględnieniem opracowań 

modelowych. Pracę zamykają rozważania de lege ferenda (rozdz. VII). Pragnę zauważyć, że w pełni 

podzielam konkluzję, iż obowiązujące uregulowanie warunku w kodeksie cywilnym w zasadzie nie 

wymaga zmian. Polemizowałabym natomiast z aprobatą wyrażoną dla uregulowania zawartego w 

art. 133 projektu księgi pierwszej nowego kodeksu cywilnego.  

 W omawianej monografii na podkreślenie zasługuje podjęcie przez Autora problematyki 

dopuszczalności  analogicznego stosowania do condictionis iuris przepisów o warunku, zwłaszcza art. 

92 i 93 k.c., kontrowersyjnego zagadnienia dopuszczalności warunku potestatywnego oraz 

przedstawienia koncepcji prawa warunkowego jakościowo tożsamego z prawem bezwarunkowym.  

 Drugie z opracowań monograficznych poświęcone zostało hipotece kreowanej przez strony w 

drodze umowy. („Hipoteka umowna”, Warszawa 2007). Zawarto w nim szczegółowe omówienie 

szeregu zagadnień odnoszących się zarówno do hipoteki umownej, jak i hipoteki ustawowej i 

przymusowej. Trafnie Autor podkreśla, że specyfika hipoteki umownej przejawia się przede 



wszystkim w sposobie powstania tego ograniczonego prawa rzeczowego. W opracowaniu podjęte 

zostały takie zagadnienia jak powstanie hipoteki, jej treść i przedmiot, wierzytelność hipoteczna, 

ochrona hipoteki, zaspokojenie wierzyciela hipotecznego i wygaśnięcie hipoteki, jak również 

subintabulat, hipoteka kaucyjna i łączna. Na aprobujące podkreślenie zasługuje dostrzeżenie przez 

Autora elementów zobowiązania realnego w stosunku wykreowanym ustanowieniem hipoteki. 

Wątpliwości budzi natomiast stanowisko, że umowa o ustanowienie hipoteki ma charakter wyłącznie 

czynności rozporządzającej, podobnie ja teza, iż umowa o ustanowienie hipoteki nie mieści się w 

podziale czynności prawnych na odpłatne i nieodpłatne. Wątpliwości co do prezentowanego 

stanowiska nie  zmieniają jednak faktu, że Autor szczegółowo argumentuje swoje poglądy wnosząc 

tym samym znaczący wkład w rozwój doktryny prawa cywilnego.  

 „Hipoteka umowna” stanowi w pewnym zakresie kontynuację wcześniejszego opracowania 

Habilitanta, tzn. „Hipoteki umownej na nieruchomości” (Kraków 1999). Nie jest zatem niezbędne 

dokonywanie szczegółowej oceny w/w dzieła.  

 Kolejna monografia „Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości” (Warszawa 2004) 

stanowi zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej dr Bartłomieja Swaczyny. Stanowi przejaw 

zainteresowań Autora problematyką prawa rzeczowego i to zagadnieniem mającym istotne znaczenie 

zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Zniesienie współwłasności  nieruchomości w drodze umowy 

pomiędzy współwłaścicielami nie zostało uregulowane w ustawie. Autor przedstawił zatem nie 

interpretację obowiązujących przepisów, lecz oryginalną koncepcję takiej umowy. Potraktowanie 

zniesienia współwłasności jako szczególnego rodzaju rozporządzenia prawem własności 

przysługującym niepodzielnie współwłaścicielom niestanowiącego przeniesienia własności i 

przypisanie zawieranej umowie charakteru wyłącznie rozporządzającego może, podobnie jak w 

odniesieniu do umowy o ustanowienie hipoteki, budzić wątpliwości. Podobnie jednak  jak w 

ocenianej wyżej monografii, Autor szczegółowo argumentuje swoje poglądy. Ich  dyskusyjność należy 

traktować jako zaletę.  

 Doktor Bartłomiej Swaczyna jest współautorem dwóch prac zbiorowych. „Majątkowe 

stosunku małżeńskie w prawie zagranicznym” (Warszawa 2003) to opracowanie przedstawiające 

uregulowania majątkowych stosunków małżeńskich w obcych systemach prawnych. Habilitant 

zaprezentował uregulowania prawa austriackiego, estońskiego, fińskiego, greckiego, niemieckiego, 

norweskiego i szwajcarskiego. Jest także autorem wprowadzenia. Zrelacjonowanie uregulowań 

zawartych w innych systemach prawnych ma charakter sprawozdawczy i trudno je ocenić 

merytorycznie. Sposób zaprezentowania, a także strona formalna opracowania nie nasuwają jednak 

zastrzeżeń.  

 Zdecydowanie poważniejszym dziełem jest opracowanie komentarza do zmienionych 

przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece („Hipoteka po nowelizacji. Komentarz”, 

Warszawa 2011, red. J. Pisuliński). Habilitant przygotował komentarz do art.65, 67, 68.3, 68.4, 79 – 

83.1 oraz 101.1 – 101.11 u.k.w.h. Poza art.67 przepisy te albo zostały zmienione, albo stanowią 

novum wśród uregulowań dotyczących hipoteki. Na podkreślenie zasługują uwagi sformułowane do 

art.101.1 – 101.11, gdyż możliwość rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym 

wyeliminowała dotychczasową zasadę posuwania się hipotek. Wymagało to podjęcia pionierskich 

rozważań, któremu to zadaniu Autor w pełni podołał. Także komentarze do reszty wymienionych 

przepisów charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym.  



 Pozostałe publikacje dotyczą przede wszystkim problematyki hipoteki („Rozporządzanie 

opróżnionym miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela [uwagi na tle projektu Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego]”; „W kwestii ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego przy 

umowie ramowej”; „Hipoteka łączna po nowelizacji – wybrane zagadnienia”; Glosa do postanowienia 

SN z dnia 18 stycznia 2007 r., V CSK 298/07”). Autor podejmował także inne zagadnienia z zakresu 

prawa rzeczowego, takie jak problemy związane z nabyciem własności nieruchomości od majątku 

osobistego małżonka („Nabycie własności nieruchomości do majątku odrębnego”) czy 

współwłasnością („Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości”; „Współwłasność de lege 

ferenda”). Przedstawił także zawarte w prawie szwajcarskim uregulowania dotyczące praw 

rzeczowych ograniczonych „Ograniczone prawa rzeczowe w prawie szwajcarskim”) oraz poddał 

analizie uregulowany także w prawie szwajcarskim list dłużny („Szwajcarski Schuldbrief jako 

ewentualny wzór dla polskiego ustawodawcy”). Dokonując analizy tej instytucji prawnej dr B. 

Swaczyna opowiedział się przeciwko wprowadzeniu jej odpowiednika do polskiego systemu 

prawnego. W obrębie problematyki prawa rzeczowego pozostają także opracowania „Prawne 

wyodrębnienie gruntu na powierzchni ziemi” oraz „Czynności notarialne z zakresu obrotu 

nieruchomościami w państwach członkowskich Unii Europejskiej”. Ponadto Habilitant podejmował 

zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań (”Wpływ uchylenia albo zmiany przepisów na zastrzeżone 

przez te przepisy prawo pierwokupu”; „Prawne konsekwencje wielopodmiotowości stron umowy 

sprzedaży”; „Glosa do wyroku SN z dnia 20 lipca 2006 r., V CSK 200/06”). Odnotować także należy 

opracowanie  dotyczące obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami („Obowiązek 

alimentacyjny między byłymi małżonkami de lege ferenda”).  

 Podsumowując ocenę przywołanych wyżej publikacji należy stwierdzić, że one także 

charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym, jakkolwiek część z nich zawiera analizę 

problemów dokonaną na poziomie podstawowym (mam tu na uwadze opracowania opublikowane 

elektronicznie w „Lex dla notariusza”).    

II. Udział w konferencjach naukowych oraz praca w charakterze eksperta.  

 Doktor Bartłomiej Swaczyna może pochwalić się także udziałem w siedmiu konferencjach 

naukowych, podczas których wygłaszał referaty bądź komentarze. Jego wystąpienia w przeważającej 

części dotyczyły zagadnień hipoteki. Jedynie na Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów w październiku 

2004 r. przedstawił referat dotyczący współwłasności de lege ferenda.  

 Habilitant współpracuje także z instytucjami naukowymi, zarówno polskimi, jak i 

zagranicznymi. W latach 2000 – 2004 współpracował z Fundacją Centrum Naukowe Notariatu 

przygotowując opinie prawne oraz inne opracowania dotyczące małżeńskich stosunków 

majątkowych w państwach europejskich. Wielokrotnie gościł w Max-Planck-Instytut fur 

auslandisches und internationales Privatrecht w Hamburgu (lata 2002, 2005, 2007 i 2010). Przebywał 

także w Instytut Suisse de droit compare w Lozannie ( w latach 2008, 2009 i 2011) oraz w Instytute of 

Advances  Legal Studies w Londynie (w roku 2009). Prowadził tam prawno porównawcze  badania 

dotyczące hipoteki, warunku, a także zniesienia współwłasności. Prace te zaowocowały publikacjami. 

 W Polsce Habilitant współpracuje też z redakcją Transformacji Prawa Prywatnego, gdzie 

należy do zespołu recenzentów prac publikowanych w tym czasopiśmie.  



 Doktor Bartłomiej Swaczyna opracowywał też opinie prawne. W latach 2007 – 2010 był 

członkiem Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw Ograniczonych 

Praw Rzeczowych. Uczestniczył w przygotowaniu projektu przepisów nowego kodeksu cywilnego o 

zagadnień istotnych ograniczonych prawach rzeczowych oraz był redaktorem i autorem uzasadnienia 

projektu ustawy nowelizującej przepisy dotyczące hipoteki (ustawa została uchwalona 26 czerwca 

2009 r.). W latach 2000 – 2004 prowadził działalność ekspercką współpracując z Centrum Naukowym 

Notariatu – przygotował wiele opinii prawnych dotyczących m.in. majątkowych ustrojów 

małżeńskich. Z zakresu problematyki hipoteki opracowywał opinie prawne na zlecenie banków i 

jednostek samorządu terytorialnego.  

III. Działalność dydaktyczna oraz popularyzująca naukę.  

 Doktor Bartłomiej Swaczyna od 2000 r. jest aktywny także gdy idzie o działalność 

dydaktyczną. Prowadzi ćwiczenia ze wszystkich dziedzin prawa cywilnego. Wspólnie z prof. Dr hab. J. 

Pisulińskim prowadzi też w języku niemieckim wykład zatytułowany „Polnische Recht – Sachenrecht” 

w ramach programu LLM. Wykład obejmuje polskie prawo rzeczowe ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień istotnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wcześniej prowadził wykład 

monograficzny „Wspólność praw podmiotowych w prawie cywilnym”. Przedstawiano w nim 

przypadki wspólności praw w poszczególnych dziedzinach prawa cywilnego.  

 Habilitant prowadził także proseminarium oraz seminarium z prawa cywilnego. Pod Jego 

kierunkiem powstało 14 prac magisterskich, był także recenzentem 27 prac magisterskich.  

 Doktor Bartłomiej Swaczyna podejmuje także działania popularyzujące problematykę prawa 

cywilnego. Prowadził szkolenia na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia dla 

sędziów na zlecenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz kilku sądów okręgowych, a także banków. 

Szkolenia te dotyczyły zagadnień z zakresu prawa hipotecznego, zniesienia współwłasności, a także 

pojęcia nieruchomości gruntowej.  

IV. Uzyskane nagrody. 

 Habilitant uzyskał Nagrodę Zespołową I stopnia przyznaną przez Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego za współautorstwo komentarza „Hipoteka po nowelizacji”.  

V. Konkluzje.  

 Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że dorobek naukowy Habilitanta spełnia 

wymagania art.16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.). Doktor Bartłomiej Swaczyna 

legitymuje się obszernym dorobkiem naukowym (w tym trzy opracowania monograficzne) 

stanowiącym znaczący wkład Autora w rozwój nauki prawa cywilnego. Nie nasuwa zastrzeżeń także 

obszerność i poziom dorobku dydaktycznego i działalności popularyzującej wiedzę w zakresie prawa 

cywilnego. Habilitant spełnia wymagania ustawowe co pozwala wnosić o podjęcie uchwały 

zawierającej pozytywną opinię w kwestii nadania Mu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych 

w dziedzinie prawa cywilnego.  

E. Skowrońska-Bocian  


