
Uchwała komisji habilitacyjnej

z dnia 17 grudnia 2012 r. 

w sprawie nadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych

dr Bartłomiejowi Swaczynie

Komisja habilitacyjna działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2, art. 18a ust. 8 i 11 
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.), § 15 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia 22 września  2011 r.  w sprawie 
szczegółowego  trybu  i  warunków  przeprowadzania  czynności  w  przewodach 
doktorskich,  w  postępowaniu  habilitacyjnym  oraz  w  postępowaniu  o  nadanie 
tytułu profesora (Dz. U. nr 204, poz. 1200), § 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i  
Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  1  września  2011  r.  w  sprawie  kryteriów  oceny 
osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 
nr 196, poz. 1165) oraz na podstawie uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i  Tytułów z  dnia  4  września  2012 r.  powołującej  komisję  habilitacyjną  w  celu 
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Bartłomieja Swaczyny podjęła 
w głosowaniu jawnym:

jednogłośną uchwałę wyrażającą pozytywną opinię w sprawie nadania 
dr  Bartłomiejowi  Swaczynie  stopnia  doktora  habilitowanego  nauk 
prawnych w dyscyplinie prawo

UZASADNIENIE

I.  Postępowanie  habilitacyjne  zostało  wszczęte  na  wniosek  dr  Bartłomieja 
Swaczyny z dnia 26 kwietnia 2012 r. skierowany do Centralnej Komisji do Spraw 
Stopni  i  Tytułów,  w  którym  wskazał  Radę  Wydziału  Prawa  i  Administracji 
Uniwersytetu  Jagiellońskiego  jako  jednostkę  organizacyjną  posiadająca 
uprawnienia  do  nadawania  stopnia  doktora  habilitowanego  w  celu 
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. 

W uchwale z dnia 4 września 2012 r. Centralna Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
powołała  komisję  habilitacyjną  w  celu  przeprowadzenia  postępowania 
habilitacyjnego dr Bartłomieja Swaczyny w składzie: 

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek – przewodniczący 

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – sekretarz komisji 

Prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska – Bocian – recenzent

dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, prof. UŚl – recenzent 

Prof. dr hab. E. Drozd – recenzent  
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Prof. dr hab. Fryderyk Zoll – członek komisji 

dr hab. Adam Opalski, prof. UW – członek komisji.  

II.  Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule 
naukowym oraz o stopniach i  tytule w zakresie sztuki,  zwanej dalej  „ustawą”, 
stopień  doktora  habilitowanego  może  zostać  nadany  osobie,  która  posiada 
stopień  doktora  oraz  osiągnięcia  naukowe,  uzyskane  po  otrzymaniu  stopnia 
doktora, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej oraz 
wykazuje się istotną aktywnością naukową. Osiągnięciem tym może być dzieło 
opublikowane  w  całości  lub  w  zasadniczej  części,  albo  jednotematyczny  cykl 
publikacji  (art.  16  ust.  2  pkt  1  ustawy).   Kryteria  oceny  dorobku  naukowo-
badawczego habilitanta określa § 4  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby 
ubiegającej  się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 
1165), zaś kryteria oceny dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz w 
zakresie współpracy międzynarodowej precyzuje § 5 powołanego rozporządzenia. 

III.1.   Komisja  habilitacyjna  stwierdziła,  że  najważniejszym  osiągnięciem 
naukowym habilitanta w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy, po uzyskaniu przez 
niego  stopnia  doktora,  jest  monografia  zatytułowana  „Warunkowe  czynności 
prawne”, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2012 (ss. 436). Problematyka warunkowych 
czynności prawnych jest od dawna przedmiotem zainteresowania nauki prawa, 
zarówno w ramach części ogólnej prawa cywilnego, jak i w innych jego działach. 
Jest  podejmowana  przede  wszystkim  w  opracowaniach  o  charakterze 
systemowym  (System  prawa  cywilnego  i  System  prawa  prywatnego),  w 
komentarzach,  podręcznikach  i  niektórych  monografiach  (dotyczących  np. 
przeniesienia  własności,  praw  podmiotowych  tymczasowych,  i  innych,  gdzie 
problematyka warunku w jakiejś mierze odgrywa rolę). Chociaż więc większość 
zagadnień  prawnych  związanych  z  dokonywaniem  warunkowych  czynności 
prawnych została rozpoznana, to tym niemniej brakowało w polskiej literaturze 
opracowania, które w sposób wyczerpujący analizowałoby całość tych zagadnień. 
Istniała  zatem  luka,  którą  wypełnia  omawiana  monografia  autorstwa  dr  B. 
Swaczyny.  Dodatkowo  porównawcze  i  kompleksowe  spojrzenie  na  kwestię 
warunku stało się potrzebne w związku z podjęciem przez Komisję Kodyfikacyjną 
Prawa Cywilnego prac nad projektem nowego kodeksu cywilnego. W ogłoszonym 
projekcie księgi pierwszej  (część ogólna) znajdują się przepisy o warunku (art. 
127 – 134), które stały się również przedmiotem oceny habilitanta w przedłożonej 
monografii.  Monografia zawiera ponadto syntetyczny opis instytucji  warunku w 
wybranych  systemach  prawnych  (austriackim,  francuskim,  holenderskim, 
niemieckim i szwajcarskim) oraz w europejskim prawie modelowym (Zasadach 
europejskiego  prawa  umów,  tzw.  PECL  oraz  w  projekcie  Wspólnego  systemu 
odniesienia, tzw. DCFR). 

Za szczególnie  wartościowe należy  uznać  rozważania  dotyczące  pojęcia 
warunku w jego technicznoprawnym rozumieniu jako postanowienia zawartego w 
treści  czynności  prawnej  uzależniającego  jej  skutki  od  zdarzenia  przyszłego  i 
niepewnego  oraz  analizę  samego  zdarzenia,  które  bywa  również  nazywane 
warunkiem.  Habilitant  poddał  wnikliwej  analizie  cechy  tego  zdarzenia 
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(niepewność i przyszły charakter). Jest to najgruntowniejsze w polskiej literaturze 
opracowanie tych podstawowych zagadnień. W monografii  zajmuje się również 
analizę warunku prawnego. Stoi na stanowisku ścisłego odróżnienia tzw. warunku 
prawnego  od  warunku  w  technicznym  tego  słowa  znaczeniu,  przy  czym 
dopuszcza stosowanie w rozsądnych granicach niektórych przepisów o warunku 
w drodze analogii do warunków prawnych (zwłaszcza art. 92 i 93 k.c.). 

Godne uwagi są także rozważania habilitanta dotyczące dopuszczalności 
zastrzegania warunku w czynnościach prawnych z zakresu prawa zobowiązań, 
prawa  rzeczowego  i  spadkowego  poparte  staranną  analizą  piśmiennictwa  i 
orzecznictwa. Bez względu na to, czy się podziela jego poglądy, należy docenić 
dużą  sprawność  argumentacyjną  i  przekonanie,  z  jakim  broni  on  swojego 
stanowiska, a także umiejętność przyjmowania krytyki i sposób ustosunkowania 
się do niej. Habilitant czyni to przy tym z dużą elegancją, a argumentacja jego 
jest rzeczowa i na ogół dobrze przemyślana. Wysoko należy ocenić rozważania na 
temat stanu zawisłości od warunku, w tym przekonującą krytykę koncepcji tzw. 
ekspektatywy,  a  także  jego  analizę  przepisów  o  warunku  w  projekcie  księgi 
pierwszej  nowego  kodeksu  cywilnego,  przygotowanym  przez  Komisję 
Kodyfikacyjną  Prawa  Cywilnego.  Do  zalet  monografii  dr  B.  Swaczyny  zaliczyć 
trzeba  jej  język.  Rozprawa,  dotycząca  tak  trudnych,  skomplikowanych  nieraz 
zagadnień,  napisana  jest  niezwykle  jasno,  perfekcyjnie  pod  względem 
metodologicznym, z podziwu godną precyzją wypowiedzi.  

Oceniając  zatem  monografię  „Warunkowe  czynności  prawne”,  komisja 
habilitacyjna  uznała,  że  w  istotny  sposób  wzbogaca  ona  polską  naukę  prawa 
cywilnego.   

III.2. Na pozostały dorobek naukowy habilitanta składają się przede wszystkim: 
monografia poświęcona hipotece umownej oraz komentarz do znowelizowanych 
przez ustawę z dnia 26 czerwca 2009 r.  przepisów o hipotece (habilitant  jest 
autorem komentarza  do artykułów 65,  67,  68,  68³,  684,  79-83¹,  101¹  -  101¹¹ 
ustawy  o  księgach  wieczystych  i  hipotece,  co  stanowi  prawie  46%  objętości 
całego komentarza). Z wyjątkiem art. 67 wszystkie pozostałe komentowane przez 
niego  przepisy  zostały  albo  gruntownie  zmienione,  albo  wprowadzone  przez 
wspomnianą nowelę do ustawy o księgach wieczystych i hipotece. 

W odniesieniu do monografii  „Hipoteka umowna” (Wydawnictwo Wolters 
Kluwer,  Warszawa  2007)  zwraca  uwagę  fakt,  że  wiele  omawianych  w  niej 
zagadnień  jest  wspólnych  dla  wszystkich  rodzajów  hipoteki,  toteż  rozważania 
zawarte w tej monografii mają znaczenie także dla pozostałych rodzajów hipotek 
(przymusowej  i  ustawowej).  Prezentowana  monografia  jest,  podobnie  jak 
omawiana  wcześniej  monografia  o  warunku,  obszerna,  liczy  bowiem  wraz  z 
wykazem bibliograficznym, wykazem orzecznictwa, skorowidzem rzeczowym oraz 
skorowidzem  przepisów  prawnych  493  strony.  Różni  się  ona  znacznie  pod 
wieloma względami od wcześniejszej pracy habilitanta, która ukazała się jeszcze 
w roku 1999 pt. „Hipoteka umowna na nieruchomości”, co uzasadnia wniosek, że 
jest to zupełnie nowe opracowanie.  Monografia „Hipoteka umowna” była - obok 
monografii  J.  Pisulińskiego  dotyczącej  hipoteki  kaucyjnej  -  najobszerniejszym i 
najpoważniejszym dziełem naukowym poświęconym hipotece w piśmiennictwie 
polskim przed  wspomnianą  nowelizacją  z  2009  r.  Została  w  niej  opracowana 
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całość  zagadnień  związanych  z  hipoteką  umowną,  niezależnie  od  jej  postaci 
(hipoteka  tzw.  zwykła,  kaucyjna,  łączna,  subintulat).  Ze  względu  na  swoją 
szczegółowość  oraz  bardzo  staranne  wykorzystanie  bogatego  orzecznictwa, 
poddanego  naukowej  analizie,  monografia  ta  ma  duże  znaczenie  praktyczne. 
Zawiera analizę bardzo wielu, nie tylko teoretycznych problemów, które zostały 
opracowane bardzo wnikliwie i w sposób dojrzały z punktu widzenia naukowego. 
Podobnie,  jak  w  wypadku  monografii  o  warunku,  trudno  wskazać  jakieś 
zagadnienie,  które  nie  znalazłoby  właściwego  opracowania.  Na  podkreślenie 
zasługuje  przedstawiona  przez  habilitanta  koncepcja  zobowiązania  realnego 
powstającego w stosunku wykreowanym ustanowieniem hipoteki. Umożliwia ona 
stosowanie przepisów o wykonaniu zobowiązania i skutkach jego niewykonania 
np. do ochrony hipoteki. 

Gdy chodzi o komentarz do znowelizowanych przepisów o hipotece należy 
stwierdzić,  że jest to opracowanie o charakterze pionierskim, mające ogromne 
znaczenie  nie tylko dla nauki,  ale  także dla praktyki  stosowania prawa.  Efekt 
badań  habilitanta  nad  nowymi  instytucjami,  jak  rozporządzanie  opróżnionym 
miejscem  hipotecznym,  zasługuje  na  bardzo  wysoką  ocenę.  Habilitant  był 
szczególnie  predysponowany do skomentowania nowych przepisów o hipotece 
jako  członek  zespołu  problemowego  Komisji  Kodyfikacyjnej  Prawa  Cywilnego, 
który  przygotował  projekt  ustawy  nowelizującej  z  2009  r.  Był  też  autorem 
uzasadnienia do tego projektu.  Nie dziwi  więc,  że dr B.  Swaczyna,  jako autor 
monografii  o  hipotece  umownej  i  współautor  komentarza  do  nowelizowanych 
przepisów o hipotece, stał  się autorytetem w dziedzinie prawa hipotecznego i 
ksiąg wieczystych,  zapraszanym na liczne szkolenia  dla  pracowników banków, 
administracji  publicznej,  samorządu  terytorialnego,  a  także  dla  sędziów. 
Występował  też  w  kilku  konferencjach  naukowych  z  referatami  poświęconymi 
nowym uregulowaniom prawa hipotecznego. 

Pozostały  dorobek  piśmienniczy  dr  B.  Swaczyny  po  uzyskaniu  stopnia 
doktora jest  ilościowo skromny.  Trzy artykuły  dotyczą prawa hipotecznego.  Tej 
problematyki  dotyczy  też  jedna  z  dwóch  glos.  Dwa  artykuły  (w  tym  jeden 
opublikowany  w  wersji  elektronicznej)  mają  za  przedmiot  problematykę 
współwłasności,  którą  dr  B.  Swaczyna  zajmował  się  w  rozprawie  doktorskiej. 
Godny  uwagi  jest  artykuł  dotyczący  uregulowania  współwłasności  de  lege 
ferenda.  Dwa  artykuły  zawierają  opracowania  problemów  z  zakresu  prawa 
rodzinnego (Nabycie własności nieruchomości do majątku odrębnego,  publikacja 
elektroniczna, oraz Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami de lege  
ferenda,  opublikowany  w  Księdze  pamiątkowej  ku  czci  Profesora  Edwarda 
Gniewka,  Warszawa 2010). W artykule dotyczącym obowiązku alimentacyjnego 
między  byłymi  małżonkami  przedstawił  on  krytyczną  ocenę  regulacji 
normatywnej  tego zagadnienia  i  zgłosił  trzy  postulaty  dotyczące art.  60 k.r.o. 
Zaproponował  też nową redakcję  tego artykułu.  Propozycje  dotyczące nowego 
uregulowania obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami są cenne i 
niewątpliwie  powinny  zostać  wzięte  pod  uwagę  przy  ewentualnej  nowelizacji 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.  

Habilitant podejmował ponadto zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań 
(„Wpływ  uchylenia  albo  zmiany  przepisów  na  zastrzeżone  przez  te  przepisy  
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prawo  pierwokupu";  „Prawne  konsekwencje  wielopodmiotowości  stron  umowy 
sprzedaży"; „Glosa do wyroku SN z dnia 20 lipca 2006 r., V CSK 200/06").

Podsumowując ocenę tej części dorobku naukowego dr B. Swaczyny należy 
stwierdzić, że prowadzone przez niego badania odnoszą się przede wszystkim do 
prawa  polskiego  (de  lege  lata  i  de  lege  ferenda).  Habilitant  w  większości 
przypadków  nie  patrzy  na  analizowane  instytucje  z  perspektywy  prawa 
europejskiego, co jest uzasadnione jednak tym, że jego zainteresowania naukowe 
koncentrują się głównie na zagadnieniach prawa rzeczowego, a w tym zakresie 
prawo europejskie – jak na razie – nie prezentuje się szczególnie bogato. Jedynie 
w ograniczonym zakresie,  zestawiając  rodzime instytucje  z  prawem krajowym 
innych  państw,  wykorzystuje  on  metodę  prawnoporównawczą  (np.  przy 
rozważaniu  ograniczonych  praw  rzeczowych  w  prawie  szwajcarskim).  Tym 
niemniej  habilitant  jest  bacznym  obserwatorem  rodzimego  prawa,  chętnie 
formułując wnioski de lege ferenda.   

III.3.  Doktor  Bartłomiej  Swaczyna  nie  jest  autorem ani  współautorem żadnej 
publikacji  naukowej  w czasopismach znajdujących się w bazie  Journal  Citation 
Reports (JCR) i na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH; lista 
ta zresztą nie obejmuje w ogóle czasopism z nauk prawnych). Sumaryczny tzw. 
impact  factor  publikacji  naukowych habilitanta według listy  JCR wynosi  zatem 
zero.  Informacja  ta  nie  może  jednak  wpływać  na  ocenę  jego  osiągnięć  ani 
aktywności naukowej. Problematyka badawcza prawa polskiego w zakresie części 
ogólnej  prawa  cywilnego,  prawa  rzeczowego  oraz  prawa  rodzinnego  i 
opiekuńczego nie jest bowiem przedmiotem zainteresowania czasopism ujętych 
w  wymienionych  listach.   Jest  to  spowodowane  przede  wszystkim 
odmiennościami  anglosaskich systemów prawnych w porównaniu  z  systemami 
prawnymi prawa kontynentalnego, do których zalicza się prawo polskie. Prawo 
polskie,  zwłaszcza  prawo  rzeczowe  i  przepisy  o  czynnościach  prawnych, 
pozostaje pod wyraźnym wpływem rozwiązań zawartych w niemieckim systemie 
prawnym. Baza JCR obejmuje zaś głównie amerykańskie, brytyjskie i australijskie 
czasopisma  naukowe.  Brak  istotnych  związków  teoretyczno-pojęciowych  i 
doktrynalnych  między  systemem  prawa  polskiego  i  prawa  common  law 
powoduje,  że  publikacje  w  czasopismach  z  bazy  JCR  z  zakresu  dogmatyki 
polskiego prawa cywilnego są niezmierną rzadkością. Dlatego kryterium to nie 
jest  przydatne  przy  dokonywaniu  oceny  dorobku  naukowego  w  zakresie 
dogmatyki polskiego prawa cywilnego. 

Według informacji uzyskanych za pomocą programu  Harzing’s Publish or  
Perish,  trzy prace habilitanta („Umowne zniesienie współwłasności”,  Warszawa 
2004;  „Hipoteka  umowna”,  Warszawa  2007;  „Ograniczone  prawa rzeczowe  w 
prawie szwajcarskim”,  Studia Prawa Prywatnego 2008, nr 4) uzyskały w okresie 
od 2003 r. do 2012 r. 7 cytowań,  a indeks Hirscha  wynosi dla nich 2.  Należy 
jednak wziąć pod uwagę, że program ten uwzględnia i przyznaje status cytowań 
wyłącznie  cytowaniom  zamieszczonym  w  pracach  opublikowanych  w  formie 
elektronicznej i dostępnych w Google Scholar, co stanowi przecież tylko ułamek 
rzeczywistej liczby cytowań. Z tego też powodu komisja habilitacyjna uznała, że 
informacje dotyczące liczby cytowań i indeksu Hischa nie mogą mieć znaczenia 
dla oceny dorobku naukowego i aktywności naukowo-badawczej habilitanta.   
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Habilitant nie podał we wniosku ani w dołączonych do niego dokumentach, 
by kierował międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub brał 
udział  w  takich  projektach.  Nie  wykazał  też,  by  uczestniczył  w  programach 
europejskich lub innych programach międzynarodowych lub krajowych, czy brał 
udział  w  konsorcjach  lub  sieciach  badawczych,  bądź  kierował  projektami 
realizowanymi  we  współpracy  z  naukowcami  z  innych  ośrodków  polskich  i 
zagranicznych  albo  recenzował  projekty krajowe lub międzynarodowe. W toku 
swojej  pracy  naukowej  odbywał  natomiast  liczne  kwerendy  biblioteczne  na 
uczelniach zagranicznych. Od roku 2005 do 2011 corocznie prowadził badania i 
kwerendy w ośrodkach zagranicznych (w Max Planck Institut w latach: 2005, 2007 
i 2010; w Institut Suisse de Droit Comparé w latach: 2008, 2009 i 2011; Instutite 
of Advanced Legal Studies w Londynie w 2009 roku).

W latach 2004 – 2011 habilitant  wygłosił  referaty na sześciu krajowych 
konferencjach  naukowych.  Współpracuje  z  czasopismem  Transformacje  Prawa 
Prywatnego, należy bowiem do zespołu recenzentów tego czasopisma. Prowadzi 
ponadto szeroką działalność popularyzatorską, prowadząc szkolenia dla różnych 
grup  zwodów  prawniczych,  o  czym  była  już  mowa.  Aktywnie  uczestniczył  w 
pracach  legislacyjnych  prowadzonych  przez  Komisję  Kodyfikacyjną  Prawa 
Cywilnego  w  kadencji  2006-2010,  jako  członek  zespołu  problemowego  ds. 
ograniczonych praw rzeczowych. 

IV. Biorąc pod uwagę:

1.  ocenę dorobku naukowego dr  Bartłomieja  Swaczyny i  jego wkład w rozwój 
nauki  prawa,  w  szczególności  prawa  cywilnego,  oraz  ocenę  jego  aktywności 
naukowej dokonanej pod kątem spełnienia przesłanek określonych w art. 16 ust. 
1  ustawy  oraz  w  §  4  i  5  powołanego  wyżej  rozporządzenia  Ministra  Nauki  i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.;

2. treść autoreferatu habilitanta i jednoznacznie pozytywne recenzje jego dorobku 
i aktywności naukowej, sporządzone przez prof. dr hab. E. Skowrońską Bocian, dr 
hab. E. Rott-Pietrzyk, prof. UŚl., prof. dr hab. E. Drozda; 

Komisja  habilitacyjna,  działając  w  myśl  art.  18a  ust.  8  ustawy,  po 
przeprowadzeniu dyskusji postanowiła w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjąć 
uchwałę,  wyrażającą  pozytywną  opinię  w  sprawie  nadania  dr 
Bartłomiejowi  Swaczynie  stopnia  doktora  habilitowanego  nauk 
prawnych w dyscyplinie prawo. 
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