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Prof. dr hab. Zbigniew KMIECIAK 

 

              Recenzja 

 

 

osiągnięć naukowych doktora Marcina Kamińskiego, w tym rozprawy pt. Prawo 

administracyjne intertemporalne, Warszawa 2011, s. 651 oraz jego aktywności naukowej, 

przygotowana dla celów postępowania habilitacyjnego  

  

 

 

 W wykonaniu postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 19 

grudnia 2011 r. powołującego mnie w charakterze recenzenta w skład komisji habilitacyjnej 

w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Marcina Kamińskiego w 

dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo, przekazanego mi do wiadomości pismem  

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej z dnia 9 

stycznia 2012 r., w związku z art. 18a ust. 7 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, zm. – Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 i z 2011 r. nr 84, poz. 455), przedkładam – 

zgodnie ze swoją powinnością – ocenę osiągnięć naukowych habilitanta z jednoznacznie 

pozytywnym wnioskiem co do spełnienia przez niego wymagań określonych w art. 16 tej 

ustawy, przy uwzględnieniu przepisów 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). 
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           I 

 

Osiągnięcia naukowe dra Marcina Kamińskiego spełniają – w mojej ocenie – 

wymagania wynikającego z powołanego na wstępie przepisu art. 16 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Zgodnie z nim, „Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która 

posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu 

stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej 

lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną”. Według 

ust. 2 tego przepisu, „Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić: 1) dzieło 

opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji; 2) 

zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub 

artystyczne; 3) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest 

indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego”. 

Nie mam wątpliwości co do tego, że osiągnięcia naukowe ubiegającego się o stopień 

naukowy doktora habilitowanego, rozpatrywane przez pryzmat standardów określonych przez 

przepisy 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 (dalej – rozporządzenie), stanowią jego znaczny wkład w rozwój dyscypliny 

„prawa” usytuowanej w obrębie nauk prawnych. Odpowiadają one zatem znamionom 

ustawowej przesłanki kwalifikującej do uzyskania stopnia naukowego, o którym mowa 

wcześniej.           

 Należy podkreślić, iż poza wskazaną uprzednio rozprawą poświęconą problematyce 
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prawa administracyjnego intertemporalnego, przejawem osiągnięć naukowych habilitanta jest 

jeszcze bardzo obszerny i różnorodny dorobek badawczy z okresu po uzyskaniu przez niego 

stopnia doktora. Obejmuje on opracowania naukowe opublikowane w rozmaitych formach, w 

okresie od 2005 do 2011 r. Składa się na niego ogółem 38 pozycji, w tym: 1) dwie publikacje 

monograficzne (Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, Kraków 2006, s. 

271 oraz Prawo administracyjne intertemporalne, Warszawa 2011, s. 651), 2) rozdziały 

(części) w pracach zbiorowych  w liczbie 13, 3) artykuły w recenzowanych czasopismach 

krajowych w liczbie 23; w zdecydowanej większości mają w stosunku do nich zastosowanie 

kryteria oceny wskazane w § 4 ust. 1 rozporządzenia. W wykazie publikacji autorstwa dra 

Marcina Kamińskiego nie ma – co zrozumiałe – prac zamieszczonych w czasopismach z bazy 

Journal Citation Reports opracowanej przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii, 

nieprzydatnej dla prezentacji i oceny dorobku naukowego w dziedzinie polskiego systemu 

prawa. Wobec prac z tej dziedziny nie ma także zastosowania lista czasopism naukowych 

European Reference Index for Humanities utworzona przez Europejską Fundację Nauki.

  Główne miejsce w dorobku habilitanta zajmuje oczywiście rozprawa Prawo 

administracyjne intertemporalne, jednak także jego pozostałe publikacje, z których część 

zamieszczona została w poważnych i liczących się krajowych periodykach prawniczych, są 

dowodem znaczących osiągnięć naukowych, predestynujących do nadania mu stopnia 

naukowego doktora habilitowanego. Są to prace przygotowane (z jednym wyjątkiem) 

samodzielnie, a nie we współautorstwie z innymi osobami. Nie podważa tej konstatacji fakt, 

iż kilkanaście opracowań zamieszczono w dziełach zwartych, wydanych pod redakcją innych 

osób. Brak jest w omawianym dorobku innych, mniejszych form charakterystycznych dla 

badań prowadzonych w dziedzinie nauk prawnych, tj. glos, recenzji i sprawozdań, co swoją 

drogą może świadczyć o wykrystalizowaniu się w miarę jednorodnej i konsekwentnej drogi 

wypowiedzi naukowych habilitanta.   
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Zainteresowania badawcze dra Marcina Kamińskiego koncentrują się wokół 

zagadnień  postępowania administracyjnego i konstrukcji aktu administracyjnego (decyzji 

organu administracji publicznej), w mniejszym zaś stopniu – sądownictwa administracyjnego, 

prawnych form działania administracji, skuteczności prawa i oddziaływania prawa unijnego 

na krajowy porządek prawny. Przedmiotem rozprawy Prawo administracyjne 

intertemporalne, Warszawa 2011, są zagadnienia tradycyjnie uznawane za domenę prawa 

materialnego. Lektura tej rozprawy uzmysławia, że ich rozważenie i wyciągnięcie wniosków 

wzbogacających zarówno dotychczasowe ustalenia teorii, jak i praktyki, wymaga poruszenia 

złożonych i wywołujących wiele kontrowersji wątków. Już te uwagi potwierdzają dużą 

rozległość zainteresowań badawczych habilitanta oraz ewidentny fakt zajęcia się przez niego 

trudną, wymagającą odpowiedniej wiedzy i metodologii analizy problematyką. Wymownym 

potwierdzeniem tych słów są tytuły choćby niektórych opracowań dra Marcina Kamińskiego: 

Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, Kraków 2006, O pojęciu skutku 

prawnego decyzji administracyjnej, Państwo i Prawo 2005, nr 11, Konstytucyjne podstawy 

domniemania ważności decyzji administracyjnej, Państwo i Prawo 2007, nr 9, Teoretyczne 

problemy podziału decyzji administracyjnych na deklaratoryjne i konstytutywne a zagadnienie 

ich temporalnej skuteczności, Przegląd Prawa Publicznego 2008, nr 5, O istocie pojęcia 

sprawy sądowoadministracyjnej, Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 10, Materialnoprawne 

wygaśnięcie i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia mocy obowiązującej decyzji 

administracyjnej [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., pod 

red. J. Niczyporuka, Lublin 2010, Bezpośrednie i pośrednie stosowanie dyrektyw unijnych 

przez polskie sądy administracyjne, Przegląd Sądowy 2011, nr 1, Konstruowanie wzorca 

legalności decyzji administracyjnej na podstawie prawa Unii Europejskiej przez polskie sądy 

administracyjne (cz. I i II), Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 4 i 5 czy Weryfikacja 

obowiązywania ostatecznych decyzji administracyjnych opartych na wadliwej wykładni 
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prawa Unii Europejskiej [w:] Polska administracja we wspólnej przestrzeni administracyjnej 

Unii Europejskiej, pod red. P. Chmielnickiego i A. Dybały, Kielce 2011. Autor porusza w 

nich fundamentalne dla nauki prawa i postępowania administracyjnego kwestie, czyni to z 

wielką znajomością rzeczy, bez powielania – jak to się wielokroć zdarza – cudzych poglądów, 

a co więcej – dochodzi do bardzo interesujących i oryginalnych wniosków.  

Nie uważam, aby zakładane m. in. przez rozporządzenie kryterium oceny dokonań 

osoby ubiegającej się o stopień naukowy doktora habilitowanego w postaci „wskaźnika 

cytowań” oddawało rangę i znaczenie konkretnego dorobku naukowego. Problem tkwi 

bowiem nie w liczbie, lecz w sposobie cytowania. Liczy się przecież nie to, ile razy określone 

opracowanie zostanie powołane w innych publikacjach, lecz jak (w jakim kontekście) będzie 

ono powołane. Tytuły wielu prac przytaczane są często niejako grzecznościowo, 

okazjonalnie, bez zagłębienia się w istotę głoszonych tez, bądź po to by nie urazić osoby o 

uznanym autorytecie naukowym lub ogólnie odesłać do jakiejś pozycji. Nie brak również 

przykładów świadczących o tym, iż pewne źródło jest cytowane, gdyż sięgnięcie do niego nie 

zmusza do większego wysiłku intelektualnego, lecz pozwala na posłużenie się prostym, 

trafiającym w oczekiwania odbiorcy, schematem myślowym. Nauka w dłuższym okresie 

czasu weryfikuje jednak wartość tego, co ukazuje się na rynku wydawniczym, zaś podstawą 

do prawdziwej satysfakcji każdego autora staje się przekonanie przez niego innych do 

głoszonych racji i przetarcie drogi rozwiązywania określonych problemów badawczych. Z 

tego punktu widzenia dorobek dra Marcina Kamińskiego oceniam niezwykle wysoko. 

Uważam nawet, że osiągnięcia habilitanta przewyższają zwyczajowo przyjęte standardy i 

wyznaczają trudno osiągalny dla innych wzorzec. Jest tak, ponieważ autor ma własną wizję 

badawczą, wspartą mocną i nie budzącą wątpliwości podbudową teoretyczną. Umiejętnie 

przywołuje inne prace naukowe, jednak zawsze czyni to realizując „swoją koncepcję”, bez 

powtarzania tego, co i tak jest powszechnie dostępne i znane. Wielokroć zdarzyło mi się 
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czytać rozprawy aspirujące do miana naukowych, które nic nowego nie wnosiły do teorii 

prawa i były jedynie świadectwem nadmiernego przywiązania autorów do już utrwalonych 

zapatrywań i stereotypów. Nie można tego absolutnie powiedzieć o publikacjach dra Marcina 

Kamińskiego, który wie czego chce, konsekwentnie realizuje wyznaczone cele oraz formułuje 

jasne i dostatecznie udokumentowane źródłami naukowymi konkluzje.      

 Ilustracją przedstawionych spostrzeżeń są rozważania habilitanta zawarte w pracy 

Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, Kraków 2006, będącej 

zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji 

UJ w 2005 r. Odnosi się on w niej do zagadnień poruszanych już wcześniej w doktrynie, m. 

in. teorii gradacji wad decyzji administracyjnej i ekwiwalencji tych wad, konstrukcji nie-aktu 

czy pojęcia bezwzględnej i względnej nieważności decyzji (s. 46 i n.). Rozwija jednak 

poczynione wcześniej ustalenia w tej materii, ukazując przebieg i wyniki dyskusji we 

współczesnej niemieckiej nauce prawa administracyjnego (s. 186 i n.) oraz prezentując 

typologię teorii nieważności ipso iure i konstrukcję domniemań ważności (s. 205 i n.). 

Syntezą dociekań autora są ciekawe i pogłębione uwagi na temat nieważności decyzji 

administracyjnej rozpatrywanej pod kątem systemowego obowiązywania norm prawnych 

oraz wadliwości materialnej takiej decyzji, z uwzględnieniem tła polskich uregulowań 

prawnych w tym przedmiocie (s. 221 i n.). W dobie dostrzeganego u nas niedostatku badań 

komparatystycznych (co za paradoks w czasach tak daleko zaawansowanej integracji 

europejskiej i globalizacji prawa!) optymizmem muszą napawać słowa autora, iż 

„Zastosowana przez niemieckiego ustawodawcę instytucja nieważności aktu 

administracyjnego jest nie tylko praktycznym dowodem możliwości przeprowadzenia takiej 

operacji, ale może również stanowić przydatną wskazówkę do poszukiwania konkretnych 

rozwiązań prawnych”. Nie ukrywa on przy tym, iż „nie byłoby wskazane mechaniczne 

przenoszenie obcych rozwiązań, które […] funkcjonują w zupełnie innej rzeczywistości 
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społeczno-ekonomicznej”. Wywody te zamyka stwierdzeniem, iż „przyjęta przez 

prawodawcę konstrukcja nieważności pozostaje zawsze probierzem pozycji i znaczenia 

zasady praworządności formalnej” (s. 250). Podzielam to stanowisko i uważam, że 

wspomniana monografia skorygowała, uzupełniła i rozwinęła wiele, ukształtowanych przed 

laty i obecnie rażących już pewnym anachronizmem, przebrzmiałych poglądów i koncepcji. 

 Zastosowaną w tym opracowaniu metodę badawczą rozwinął autor w publikacjach 

artykułowych. Wysiłek włożony w ich przygotowanie zaowocował – jak już zaznaczyłem – 

sformułowaniem istotnych spostrzeżeń i twierdzeń, często przywoływanych w literaturze 

przedmiotu. Habilitant należy bowiem do tej grupy przedstawicieli młodszego pokolenia 

naukowego, która – nie bez sukcesów – weryfikuje ustalenia nauki wypracowane w innych 

czasach i w odmiennych uwarunkowaniach prawnych.  

 Zasadniczym elementem dorobku naukowego dra Marcina Kamińskiego jest – o czym 

już była mowa – rozprawa Prawo administracyjne intertemporalne, Warszawa 2011. Nie 

trzeba nikogo przekonywać o tym, jak wieloma pułapkami najeżone jest to zagadnienie. Nie 

doczekało się ono – do czasu wydania wymienionej pracy – wyczerpującego i 

wszechstronnego wyjaśnienia w rodzimej literaturze. Wedle mojej wiedzy, także w literaturze 

obcej nie zostało ono spenetrowane na tyle, aby można było postawić tezę o 

wykrystalizowaniu się w miarę jednolitej formuły badania rozwiązań właściwych dla tej 

części porządku prawnego, którą utożsamiamy z prawem administracyjnym 

intertemporalnym. Autor podjął się więc ambitnego zadania opracowania trudnego, 

wyłamującego się z prostych schematów analizy i wymagającego dużej znajomości rzeczy, w 

tym uniwersalnych mechanizmów rządzących wprowadzaniem w życie nowych unormowań 

prawnych oraz ustaleń literatury obcej. Wywiązał się z niego znakomicie, przygotowując 

dojrzałe, rzetelne i napisane precyzyjnym językiem dzieło. Nazwa „dzieło” nie jest w tym 

przypadku użyta na wyrost, przeciwnie – odzwierciedla ona charakter i zawartość ocenianej 
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monografii. Jej układ jest logiczny i pozwala na dogłębną analizę problematyki prawa 

intertemporalnego w sferze regulacji administracyjnoprawnej.  

W części pierwszej monografii autor skoncentrował się na kwestii struktury 

normatywnej prawa administracyjnego. W części drugiej omówił obowiązywanie i 

stosowanie norm prawa administracyjnego, w tym normatywne znaczenie pojęcia czasu i 

czasowy zakres stosowania norm tego prawa. W najbardziej rozbudowanej, trzeciej części 

opracowania, dr Marcin Kamiński zajął się elementami strukturalnymi prawa 

administracyjnego intertemporalnego. W tym fragmencie rozważań poddał on analizie m. in. 

formy, przedmiot i mechanizm zmiany normatywnej, istotę retroaktywności norm prawa 

administracyjnego, proces jurysdykcyjnej konkretyzacji norm prawa administracyjnego 

materialnego w aspekcie zmiany normatywnej (zmiany obowiązującego dotychczas stanu 

prawnego), metody i zasady regulacji intertemporalnej oraz reguły intertemporalne w prawie 

administracyjnym. Podsumowaniem zamieszczonych w rozprawie wywodów jest dość 

obszerne, gdyż liczące 20 stron zakończenie (szczerze mówiąc jestem zwolennikiem bardziej 

zwięzłego formułowania wniosków końcowych, szanuję jednak prawo każdego autora do 

przyjęcia takiej metody wykładu, która najlepiej oddaje jego sposób i tok myślenia).  

   Tytuł rozprawy dra Marcina Kamińskiego nawiązuje wprost do terminologii 

wypracowanej przez F. Affoltera, choć stworzonej pierwotnie dla potrzeb analizy konstrukcji 

prawa prywatnego. Autor zdecydowanie nie zgadza się z poglądami, iż w dziedzinie prawa 

administracyjnego nie udało się dotychczas stworzyć „swoistych rozstrzygnięć 

intertemporalnych”, jak również z twierdzeniem, w myśl którego „rozległość regulacji prawa 

administracyjnego uniemożliwia dokonanie przeglądu wszystkich aktów normatywnych” w 

celu opracowania swoistego „słownika frekwencyjnego” (s. 20). Wyjaśnia on niuanse owego 

podejścia oraz przeprowadza jego krytykę (s. 20 – 21), by wskazać następnie, że pojęcie 

prawa administracyjnego intertemporalnego i elementy będące częściami składowymi tego 
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prawa rozważane są w trzech odrębnych płaszczyznach. Są nimi: 1) poziom metateoretyczny, 

2) poziom teoretyczno-dogmatyczny, 3) poziom regulacji prawa pozytywnego (s. 26 i n.). Ten 

zabieg porządkujący wyznaczył ramy dociekań autora, przesądzając o wyborze stosowanych 

metod badawczych. Na s. 33 rozprawy habilitant stawia tezę wyjściową, że „relacje czasowe 

między normami prawa administracyjnego oraz zagadnienia intertemporalne na gruncie tej 

gałęzi odznaczają się swoistymi cechami”. Ukierunkowuje ona i determinuje – jak zauważa – 

„cel zasadniczy […] pracy” (tamże). Gdyby tylko poprzestać na tym, wstępnym wyjaśnieniu, 

wysiłek włożony w przygotowanie rozprawy można by snadnie uznać za przesadny, a podjętą 

próbę dociekań naukowych –za dość trywialną. Na szczęście autor rozwija je i precyzuje tak, 

iż czytelnik orientuje się w pełni w jego zamierzeniach i intencjach.  

 Prowadzone w rozprawie rozważania cechuje duża dyscyplina myślowa oraz 

konsekwencja w operowaniu metodologią badawczą. Złożony, by nie powiedzieć – bardzo 

skomplikowany z naukowego punktu widzenia problem rozpatrywany jest tak, jakby czynił to 

wytrawny teoretyk prawa, a nie przedstawiciel dogmatyki prawa. Jest to podejście rzadkie w 

dzisiejszych czasach, w których dbałość o właściwą metodologię i zastosowanie adekwatnej 

do analizowanego zjawiska siatki pojęciowej, zdaje się niekiedy uchodzić za staroświecką 

manierę. Rzeczywiście dążenie do przesadnego uproszczenia tego, co z natury trudne, staje 

się współcześnie czymś naturalnym i – niestety – akceptowalnym. Dlatego tym wyżej 

oceniam osiągnięcia habilitanta, którego praca wpisuje się w nurt klasycznych dokonań 

dawnej szkoły prawa administracyjnego. Jej idee rozwija z powodzeniem od lat środowisko 

krakowskich administratywistów, z pożytkiem dla nauki prawa i praktyki. W wielu 

fragmentach rozprawy jej autor prezentuje nowe, odbiegające od ujęcia innych 

przedstawicieli doktryny, stanowisko. Przykładowo w kwestii rozumienia pojęcia 

„administracyjny tok instancji” trafnie przyjmuje, że uruchomienie owego toku powoduje 

przekazanie sprawy administracyjnej, która została załatwiona po raz pierwszy, do 
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rozpoznania organowi wyższego stopnia albo temu samemu organowi. W jego mniemaniu, 

liczy się otwarcie kompetencji do konkretyzacji normy prawa materialnego przez jeden z tych 

organów, a nie to, że sprawę będzie musiał zawsze rozpoznać organ nadrzędny nad tym, który 

wydał decyzję. Autor wyraził to spostrzeżenie przy pomocy zwrotu: „powtórzenie stosowania 

prawa w formie jurysdykcyjnej” (s. 395). Przy okazji mógłby zapytać, czy – jako teoretyk 

prawa administracyjnego – wyobraża on sobie zastosowanie normy prawnej w formie 

pozajurysdykcyjnej ? Jeśli tak, interesujące byłoby określenie takiej formy w naszym 

porządku prawnym. Nie jestem też do końca przekonany, czy w dalszym ciągu zasadne jest 

odwoływanie się do wyrosłej w innych czasach i nieco już zarzuconej (przynajmniej w nauce 

innych państw) teorii „dominacji interesu publicznego” w prawie administracyjnym (tak np. 

na s. 597). Sprawa jest chyba bardziej złożona, zaś słowo „dominacja” jest mylące o tyle, iż 

abstrahuje od bardzo zróżnicowanych relacji pomiędzy jednostką i władzą publiczną. Ta 

ostatnia obowiązana jest – czego nikt nie kwestionuje – dążyć do „aktualnej i skutecznej 

realizacji” interesu publicznego (tamże), jednak jej działania poddane są tak daleko posuniętej 

reglamentacji w wymiarze konstytucyjnym i ustawowym, a z drugiej strony – objęte tak 

wieloma formami kontroli, iż teorię „dominacji” wypierają stopniowo inne, bardziej 

wyważone poglądy. Niezależnie od tego rodzi się wątpliwość, o jakim poziomie „wyważania” 

interesu publicznego i jednostkowego mówimy. W nawiązaniu do prac Roberta Alexy’ego 

chciałbym tylko zasygnalizować, że odbywa się ono ustawicznie, tak w fazie prawotwórstwa i 

stosowania prawa, a czasami – także wykonywania już zapadłych decyzji stosowania prawa 

lub wykonywania uprawnień (obowiązków) wynikających bezpośrednio z mocy danej normy 

prawnej (ustawy).   

 Nie zagłębiając się w szczegóły wyłożonej w rozprawie koncepcji wypada zaznaczyć, 

iż wynikiem dociekań jej autora jest sformułowanie przekonujących, stanowiących 

znaczący wkład w rozwój nauki prawa oraz postępowania administracyjnego, tez i 
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wniosków. Wkład ten wyraża się głównie w wyodrębnieniu czterech podstawowych form 

zmian normatywnych istotnych ze względu na badanie zjawiska intertemporalności 

normatywnej. Według habilitanta są nimi: 1) akty stanowienia pozytywnego, 2) akty 

stanowienia negatywnego, 3) akty derogacji trybunalskiej (przez Trybunał Konstytucyjny), 

oraz 4) akty derogacji sądowoadministracyjnej. Co do definicji problemu intertemporalnego 

jako konsekwencji zmiany normatywnej uznał on, iż jego istota sprowadza się do 

rozgraniczenia „między czasowymi zakresami zastosowania i następstw prawnych oraz 

skuteczności prawnej norm dotychczasowych i nowego reżimu prawnego”. Celem regulacji 

intertemporalnych jest – jak podnosi autor – nie tylko wskazanie, które normy (nowego, 

starego lub przejściowego reżimu prawnego) są stosowalne po zmianie normatywnej, ale 

również przyporządkowanie istniejących stanów faktycznych oraz stosunków prawnych do 

określonego reżimu prawnego, a ponadto – określenie zakresu i treści „skutków prawnych, 

które te stany wywołały po rządami dotychczasowej regulacji” (s. 600). W rozprawie 

wykazano także, dlaczego zasada swobodnej zamienialności generalno-abstrakcyjnej 

regulacji normatywnej nie może być w prawie administracyjnym „wprost przenoszona na 

poziom norm jednostkowych” (s. 608). Autor zasadnie argumentuje, że „aktualne i konkretne 

powiązanie pozycji (sfery) prawnej indywidualnego podmiotu (podmiotów) z abstrakcyjną 

treścią porządku prawnego jest podstawą powstania subiektywnych więzów prawnych 

znajdujących się pod ochroną wartości, zasad i norm konstytucyjnych, w tym przede 

wszystkim wynikających z klauzuli państwa prawnego zasad ochrony zaufania do państwa i 

prawa, bezpieczeństwa prawnego i praw nabytych”. W pełni zgadzam się z będącą 

kontynuacją tego spostrzeżenia uwagą, że trwałość decyzji administracyjnej w systemie 

prawa nie jest wprawdzie wartością absolutną, „jednakże musi podlegać bardziej intensywnej 

ochronie niż w przypadku regulacji znoszonej na poziomie generalno-abstrakcyjnym” 

(tamże). Znaczący i twórczy wkład habilitanta w rozwój nauki prawa i postępowania 
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administracyjnego wyraża się wreszcie w tym, iż opisał on i wyróżnił metody regulacji 

intertemporalnej i zasady prawa intertemporalnego. Akcentuje on, że o ile metody te „są 

techniczno-prawnymi instrumentami wyznaczania zakresu temporalnego działania norm 

dotychczasowej i nowej regulacji, o tyle dyrektywy prawidłowego – to znaczy zgodnego z 

normami i wartościami konstytucyjnymi oraz założeniami konstrukcyjnymi teorii prawa 

administracyjnego – operowania tymi metodami stanowią zbiór prawa administracyjnego 

intertemporalnego” (s. 612). Jak ostatni element strukturalny pojęcia prawa administracyjnego 

intertemporalnego, dr Marcin Kamiński wyodrębnił reguły intertemporalne. Dokonał on ich 

systematyki, rozróżniając: 1) reguły antykolizyjne (reguły intertemporalne sensu stricto), 2) 

reguły przechodnie (przejściowe, tranzytoryjne) materialne i procesowe, 3) właściwe dla sfery 

prawa ustrojowego reguły adaptacyjne, obejmujące reguły strukturalno-organizacyjne oraz 

reguły zadaniowo-kompetencyjne (s. 614 – 615). Ta ostatnia grupa reguł charakterystyczna 

jest dla reżimu prawa administracyjnego, a jej istnienie dostarcza kolejnego dowodu 

potwierdzającego odrębność „problematyki międzyczasowej w prawie administracyjnym” 

(tamże). Ustalenia habilitanta zostały odpowiednio uzasadnione i udokumentowane źródłami 

naukowymi. Są one również oryginalne i twórcze w sensie wyjaśnienia istoty badanego 

zjawiska, ukazania jego szczegółowych aspektów oraz określenia praktycznych dyrektyw 

dotyczących obowiązków państwa  (władzy publicznej) w zakresie wypełniania funkcji 

prawotwórstwa i szeroko rozumianego administrowania. 

 

         II 

  

 Stosownie do art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, do postępowania habilitacyjnego może 

zostać dopuszczona osoba, która „wykazuje się istotną aktywnością naukową”. Z 
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przedstawionej przez dra Marcina Kamińskiego dokumentacji można wywieść wnioski, że i 

ta ustawowa przesłanka została spełniona. W latach 2006 – 2011 uczestniczył on w 10 

konferencjach naukowych, co łączyło się z wygłoszeniem lub tylko przygotowaniem referatu. 

W 3 innych konferencjach naukowych brał udział na prawach uczestnika. Habilitant jest 

absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego, prowadzonej przez Uniwersytety w Moguncji i 

Heidelbergu. Ukończył ją w 2003 r. po złożeniu egzaminów z języka niemieckiego oraz 

pisemnych i ustnych egzaminów przed Komisją Profesorską. W latach 2009 – 2011 

uczestniczył jako wykładowca i ekspert w realizacji jednego programu europejskiego 

(Wzbogacenie, rozszerzenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej Gdańskiej Wyższej 

Szkoły Humanistycznej) oraz działalności zespołu realizującego program badawczy 

współfinansowany przez Unię Europejską (Mroczna strona granicy – skala i przyczyny 

występowania „szarej strefy” w powiatach województwa podkarpackiego graniczących z 

Ukrainą). 

 Po uzyskaniu stopnia doktora z dniem 1 października 2005 r. habilitant został 

zatrudniony w Katedrze Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania Politechniki 

Rzeszowskiej. Od 1 marca 2010 r. zajmuje stanowisko adiunkta w Katedrze Postępowania 

Administracyjnego na Wydziale prawa i Administracji UJ. W latach 2009 – 2011 był on 

zatrudniony dodatkowo jako adiunkt w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. 

Rozwojowi aktywności naukowej dra Marcina Kamińskiego niewątpliwie sprzyjało 

uzyskanie wiedzy praktycznej, potwierdzone zdaniem egzaminu sędziowskiego w związku z 

odbytą w latach 2003 – 2006 w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie aplikacji sądowej. 

Uczestniczy on – z racji posiadanych uprawnień radcy prawnego – w działalności 

szkoleniowej organizowanej przez Krajową Radę Radców Prawnych i Okręgową Radę 

Radców Prawnych w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, ćwiczeń 

i seminariów magisterskich, w ramach różnych przedmiotów, w tym prawa 
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administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego i – odrębnie 

– postępowania sądowoadministracyjnego. Jest promotorem ok. 50 prac magisterskich. 

Przejawem działalności organizacyjnej habilitanta popularyzującej naukę jest pełnienie 

funkcji administratora strony internetowej Koła Naukowego LEX i macierzystej jednostki 

organizacyjnej (lata 2008 – 2010) oraz udział w seminariach naukowych odbywanych ze 

studentami.  

Dorobek dydaktyczny, popularyzatorski i współpraca międzynarodowa habilitanta w 

rozumieniu § 5 rozporządzenia nie jest może szczególnie imponujący, jednak spełnia – w 

moim przekonaniu – wymagania właściwe dla aktywności przejawianej po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora i przed uzyskaniem kolejnego stopnia naukowego, tj. stopnia doktora 

habilitowanego. 

 

           III   

  

W konkluzji oceny osiągnięć naukowych doktora nauk prawnych Marcina 

Kamińskiego, w tym przygotowanej przez niego rozprawy zatytułowanej Prawo 

administracyjne intertemporalne, wydanej przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 

2011, s. 651 stwierdzam co następuje: 

1) Osiągnięcia naukowe doktora Marcina Kamińskiego stanowią – ponad wszelką wątpliwość 

–  znaczny wkład autora w rozwój nauki prawa w rozumieniu  art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki;  

2) Od czasu uzyskania stopnia doktora Marcin Kamiński wykazał się istotną aktywnością 

naukową  co wypełnia przesłankę ujętą w art. 16 ust. 1 in fine tej ustawy; 
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3) W świetle tych konstatacji, istnieją wszelkie podstawy do kontynuowania dalszych 

czynności postępowania habilitacyjnego i nadania doktorowi Marcinowi Kamińskiemu 

stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 21 stycznia 2012 r.  

        


