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prof. dr hab. Tadeusz Woś          Kraków, 30 stycznia 2012 r. 

Katedra Postępowania Administracyjnego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

 

Recenzja  

dorobku naukowo-badawczego dr Marcina Kamińskiego, w tym monografii 

„Prawo administracyjne intertemporalne”  

w związku z postępowaniem habilitacyjnym przed Radą Wydziału Prawa i Ad-

ministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

 

1. Stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach nau-

kowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, 

poz. 595 ze zm., zwana dalej ustawą) recenzja członka komisji habilitacyjnej powoła-

nej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego powinna stanowić ocenę w 

przedmiocie spełniania przez dorobek naukowo-badawczy habilitanta kryteriów okre-

ślonych w art. 16 ustawy, to jest warunku uzyskania po otrzymaniu stopnia doktora 

osiągnięć naukowych stanowiących „znaczny wkład autora w rozwój określonej dys-

cypliny naukowej” oraz warunku „istotnej aktywności naukowej” habilitanta w okre-

sie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.  

W związku z wyznaczeniem mnie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego na recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Marcina 

Kamińskiego, po zapoznaniu się z uzyskanym przez habilitanta dorobkiem naukowo-

badawczym, stwierdzam że: 

dr Marcin Kamiński spełnia w bardzo wysokim stopniu wymagania okre-

ślone w art. 16 ust. 1 ustawy i w § 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubie-

gającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165). Do-

robek naukowo-badawczy Habilitanta (a w szczególności monografia „Prawo admini-

stracyjne intertemporalne”) zawiera oryginalne opracowania naukowe wnoszące istot-

ny wkład w rozwój doktryny prawa administracyjnego, postępowania administracyj-

nego i postępowania sądowoadministracyjnego i stanowi nie budzący wątpliwości 
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dowód Jego „istotnej aktywności naukowej”, jak tego wymaga przywołany wyżej 

przepis art. 16 ust. 1 ustawy. 

2. Dorobek naukowy dr Marcina Kamińskiego jest bogaty i różnorodny.               

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych w 2005 roku habilitant opublikował 38 

opracowań naukowych, w tym dwie monografie książkowe oraz 36 studiów zamiesz-

czonych w opracowaniach zbiorowych i artykułów naukowych w recenzowanych cza-

sopismach naukowych. 

Dr Marcin Kamiński w swojej pracy naukowej koncentruje się na następują-

cych zagadnieniach:  

- teoretycznych zagadnieniach związanych z obowiązywaniem oraz skutecznością 

prawną norm prawa administracyjnego, 

- związków postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego i postępowania są-

dowoadministracyjnego z materialnym prawem administracyjnym,  

- wybranych zagadnieniach materialnego i ustrojowego prawa administracyjnego,  

- wybranych zagadnieniach wpływu prawa Unii Europejskiej na polskie prawo i 

postępowanie administracyjne oraz na procesy kontroli sądowoadministracyjnej decyzji 

administracyjnych.  

3. Pierwszym i podstawowym kierunkiem badawczym dr Marcina Kamiń-

skiego są teoretyczne zagadnienia związane z obowiązywaniem oraz skutecznością 

prawną norm prawa administracyjnego. Szczególne miejsce w ramach rozważane-

go nurtu badawczego zajmują problemy obowiązywania, skuteczności prawnej, wa-

dliwości i nieważności decyzji administracyjnej. Z uwagi na przyjętą metodologię 

analizy teoretycznej, która łączy dorobek ogólnej teorii prawa z osiągnięciami teorii 

prawa i postępowania administracyjnego, decyzja administracyjna jest rozważana nie 

tylko jako instytucja procesowa i materialna oraz pojęcie prawa pozytywnego, ale 

przede wszystkim jako określona konstrukcja teorii prawa administracyjnego mate-

rialnego i procesowego. Konsekwencją takiego podejścia są rozważania przyjmujące, 

że decyzja administracyjna jest w płaszczyźnie materialnej normą pochodną, stano-

wiącą konkretyzację treściową norm wyższego stopnia, natomiast w płaszczyźnie pro-

cesowej pozostaje aktem formalnym, będącym rezultatem czynności konwencjonalnej 

doniosłej prawnie. Nawiązując do takiego ujęcia dr Marcin Kamiński rozważa pro-
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blemy obowiązywania materialnego i formalnego decyzji administracyjnej oraz za-

gadnienie jej mocy wiążącej w stosunku do podmiotów reprezentujących władzę są-

downiczą [zob. np. „Koncepcja materialnoprawna pojęcia decyzji administracyjnej”, 

„Decyzja administracyjna w ujęciu materialnoprawnym”, „Moc wiążąca decyzji admi-

nistracyjnej w postępowaniu cywilnym a koncepcje jej nieważności”, „Obowiązywanie 

formalne i materialne decyzji administracyjnej (problem delimitacji pojęciowej)”].

 Osobnym przedmiotem rozważań dr Marcina Kamińskiego jest pojęcie skutku 

prawnego decyzji administracyjnej (zob. „O pojęciu skutku prawnego decyzji admini-

stracyjnej”, „Temporalne zakresy następstw prawnych i skuteczności prawnej norm 

prawa administracyjnego”). W związku z problematyką podjętą w rozprawie pt. 

„Prawo administracyjne intertemporalne”, dalsze zainteresowania badawcze dr Mar-

cina Kamińskiego zaczęły przesuwać się w kierunku problematyki temporalnego ob-

owiązywania i temporalnej skuteczności norm prawa administracyjnego, ze szczegól-

nym uwzględnieniem decyzji administracyjnej jako normy pochodnej (zob. „Struktura 

temporalna norm prawa administracyjnego materialnego a proceduralne aspekty ich 

jurysdykcyjnej konkretyzacji”, „Materialnoprawne wygaśnięcie i proceduralne stwier-

dzenie wygaśnięcia mocy obowiązującej decyzji administracyjnej”, „Temporalne za-

kresy następstw prawnych i skuteczności prawnej norm prawa administracyjnego”, 

„Czasowe i międzyczasowe aspekty jurysdykcyjnej konkretyzacji norm sankcyjnych na 

przykładzie decyzji nakładających administracyjne kary pieniężne”). W centrum anali-

zy znalazł się również problem skuteczności temporalnej decyzji administracyjnej, 

obserwowany w świetle utrwalonego w literaturze podziału decyzji administracyjnych 

na deklaratoryjne i konstytutywne (zob. „Teoretyczne problemy podziału decyzji ad-

ministracyjnych na deklaratoryjne i konstytutywne a zagadnienie ich skuteczności 

temporalnej“).  

   Szczególnie istotnym problemem badawczym, jaki dr Marcin Kamiński pod-

jął w pracach związanych z problematyką obowiązywania decyzji administracyjnej, 

jest zagadnienie jej nieważności. Uznając, że w dotychczasowych rozważaniach w 

polskiej literaturze przedmiotu nie została podjęta szeroka analiza teoretyczna mode-

lowej koncepcji nieważności ipso iure oraz jej stosunku do instytucji stwierdzenia 

nieważności decyzji administracyjnej uregulowanej w Kodeksie postępowania admini-
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stracyjnego, podjął się monograficznego opracowania tzw. koncepcji materialnopraw-

nej nieważności decyzji administracyjnej, dokonując konfrontacji jej założeń teore-

tycznych z alternatywną koncepcją unieważnialności (domniemania ważności) (zob. 

monografię „Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne”). Konstrukcja 

nieważności pojawia się także w publikacjach dr Marcina Kamińskiego poświęconych 

innym zagadnieniom z zakresu teorii prawa i postępowania administracyjnego (zob. 

np. „O pojęciu skutku prawnego decyzji administracyjnej”, „Konstytucyjne podstawy 

domniemania ważności decyzji administracyjnej”, „Moc wiążąca decyzji administra-

cyjnej w postępowaniu cywilnym a koncepcje jej nieważności”). Niezależnie od pro-

blematyki nieważności decyzji administracyjnej w kręgu zainteresowań badawczych 

dr Marcina Kamińskiego znalazła się także normatywna koncepcja nieważności aktów 

prawa miejscowego przyjęta w polskich ustawach samorządowych (zob. „Koncepcja 

nieważności aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w polskich 

ustawach samorządowych”).  

             4. Drugi kierunek zainteresowań badawczych dr Marcina Kamińskiego oscy-

luje wokół związków postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego i postę-

powania sądowoadministracyjnego z materialnym prawem administracyjnym.  

  Analiza teoretyczna w tym zakresie stanowi kontynuację Jego pierwszego nur-

tu badawczego co do podstawowych założeń teoretycznych oraz rozwinięcie proble-

matyki związanej z decyzją administracyjną jako swoistym łącznikiem między postę-

powaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Przedmiotem rozważań Ha-

bilitanta są więc zagadnienia związane z pozajurysdykcyjnymi metodami konkretyza-

cji norm materialnego prawa administracyjnego (zob. np. „Atypowe metody konkrety-

zacji norm materialnego prawa administracyjnego w sferze działań policji administra-

cyjnej”), metodą jurysdykcyjnej konkretyzacji norm materialnoprawnych (zob. „Struk-

tura temporalna norm prawa administracyjnego materialnego a proceduralne aspekty 

ich jurysdykcyjnej konkretyzacji”, „Czasowe i międzyczasowe aspekty jurysdykcyjnej 

konkretyzacji norm sankcyjnych na przykładzie decyzji nakładających administracyjne 

kary pieniężne”, „Metoda bezpośredniego wyznaczania miarodajnego reżimu oceny 

prawnej w razie zmiany normatywnej w administracyjnym toku instancji”), wygaśnię-

ciem mocy obowiązującej decyzji administracyjnej („Materialnoprawne wygaśnięcie i 
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proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia mocy obowiązującej decyzji administracyj-

nej”), typami i granicami legalnościowej kontroli decyzji administracyjnej w postępo-

waniu sądowoadministracyjnym [„Legalnościowe oceny decyzji administracyjnej w 

działalności kontrolnej sądów administracyjnych”, „Konstruowanie wzorca legalności 

decyzji administracyjnej na podstawie prawa Unii Europejskiej przez polskie sądy 

administracyjne” (część I i II)], wzruszalnością decyzji opartych na wadliwej wykład-

ni prawa Unii Europejskiej („Problem wzruszalności ostatecznych decyzji administra-

cyjnych opartych na wadliwej wykładni prawa wspólnotowego w najnowszym orzecz-

nictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”, „Weryfikacja obowiązywania 

ostatecznych decyzji administracyjnych opartych na wadliwej wykładni prawa Unii 

Europejskiej”), stosowaniem dyrektyw unijnych przez polskie sądy administracyjne  

(„Stosowanie dyrektyw unijnych w działalności kontrolnej polskich sądów administra-

cyjnych”, „Bezpośrednie i pośrednie stosowanie dyrektyw unijnych przez polskie sądy 

administracyjne”).  

             Odrębne rozważania poświęcił dr Marcin Kamiński pojęciu sprawy sądowo-

administracyjnej. Pozostając na gruncie orientacji materialnoprawnej i obiektywi-

styczno-normatywistycznej, zaproponował określoną koncepcję tego pojęcia (zob. „O 

istocie pojęcia sprawy sądowoadministracyjnej”). Podjął także próbę przybliżenia 

podstawowych cech strukturalnych polskiego postępowania sądowoadministracyjnego 

w zestawieniu z niemieckim modelem procesu sądowoadministracyjnego (zob. 

„Grundzüge des neuen polnischen Verwaltungsgerichtsverfahrens im Licht der norma-

tiven Eigenschaften der auserwählten prozessualen Einrichtungen“). Przykładem zain-

teresowań habilitanta niemieckimi rozwiązaniami pozytywnoprawnymi i teoretyczny-

mi w zakresie postępowania administracyjnego są również inne publikacje (zob. np. 

„Instytucja cofnięcia (Rücknahme) wadliwych aktów administracyjnych w niemieckiej 

ustawie o postępowaniu administracyjnym”, „Konstrukcja nieważności aktu admini-

stracyjnego w niemieckiej ustawie o postępowaniu administracyjnym”).  

5. Trzeci nurt rozważań dr Marcina Kamińskiego jest związany z wybranymi 

zagadnieniami materialnego i ustrojowego prawa administracyjnego. W jego ra-

mach podejmował przede wszystkim analizę prawnych form działania administracji 

publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym (zob. „Generalne i 
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indywidualne akty bezpośrednio zobowiązujące w ruchu drogowym a problem ochrony 

prawnej ich adresatów”, „Policja administracyjna w sensie przedmiotowym i podmio-

towym a problem ochrony bezpieczeństwa obywateli”, „Administracyjnoprawne formy 

zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym”, „Administracyjne akty bezpośred-

nio zobowiązujące w ruchu drogowym i ich zaskarżalność”). Pozostając w kręgu zain-

teresowań związanych z wadliwością aktów administracyjnych oraz weryfikacją ich 

legalności, zajął się także problemem wpływu pozytywnoprawnego modelu weryfika-

cji nadzorczej legalności aktów organów samorządowych na zakres samodzielności 

samorządu terytorialnego (zob. „Normatywny model przesłanek nadzorczej weryfikacji 

legalności aktów organów samorządowych a granice samodzielności samorządu tery-

torialnego”). Osobne miejsce zajmują także rozważania Habilitanta poświęcone pro-

blematyce sankcji administracyjnych wymierzanych za pośrednictwem decyzji admi-

nistracyjnych nakładających kary pieniężne oraz strukturze i treści tzw. norm sankcyj-

nych (zob. „Czasowe i międzyczasowe aspekty jurysdykcyjnej konkretyzacji norm 

sankcyjnych na przykładzie decyzji nakładających administracyjne kary pieniężne”). 

           6. Czwarta sfera zainteresowań naukowych dr Marcina Kamińskiego jest 

związana z wybranymi zagadnieniami wpływu prawa Unii Europejskiej na pol-

skie prawo i postępowanie administracyjne oraz na procesy kontroli sądowoad-

ministracyjnej decyzji administracyjnych (zob. „Odpowiedzialność odszkodowaw-

cza państw członkowskich Unii Europejskiej z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego 

przez organy administracji publicznej”, „Współpraca sądów krajowych z Trybunałem 

Sprawiedliwości w zakresie ujednolicania wykładni prawa Unii Europejskiej a dzia-

łalność orzecznicza polskich sądów administracyjnych” „Stosowanie dyrektyw unij-

nych w działalności kontrolnej polskich sądów administracyjnych”, „Bezpośrednie i 

pośrednie stosowanie dyrektyw unijnych przez polskie sądy administracyjne”, „Kon-

struowanie wzorca legalności decyzji administracyjnej na podstawie prawa Unii Eu-

ropejskiej przez polskie sądy administracyjne”, „Weryfikacja obowiązywania ostatecz-

nych decyzji administracyjnych opartych na wadliwej wykładni prawa Unii Europej-

skiej”).      

7. Odrębnej oceny wymaga książka dr Marcina Kamińskiego pt. „Prawo admi-

nistracyjne intertemporalne”. Stanowi ona bardzo ważny wkład w rozwój doktryny 
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prawa i postępowania administracyjnego w Polsce. Jest pierwszym w literaturze pol-

skiej monograficznym tak szerokim, kompleksowym i szczegółowym opracowaniem 

dotyczącym tego zagadnienia. Niewątpliwie książka ta z powodzeniem wypełnia ist-

niejącą dotąd lukę w literaturze. Jej temat jest z jednej strony bardzo interesujący teo-

retycznie i budzący wiele kontrowersji i rozbieżności w doktrynie, a z drugiej jest nie-

zwykle aktualny i ważki, ma bowiem doniosłe znaczenie praktyczne dla prawidłowego 

stosowania norm prawa administracyjnego materialnego, nadania właściwego kształtu 

postępowaniom w wielu sprawach administracyjnych oraz prawidłowego ukształto-

wania kontroli zaskarżonych aktów i czynności w postępowaniu sądowoadministra-

cyjnym. Z tych względów jego wybór oceniam wysoko, a sposób realizacji zasługuje 

na bardzo wysoką ocenę. 

 Rozprawa pt. „Prawo administracyjne intertemporalne” zawiera całościową, 

wszechstronną i wieloaspektową analizę podstawowych konstrukcji pojęciowych, któ-

re należąc do kanonu paradygmatycznego teorii prawa i postępowania administracyj-

nego, wykazują bezpośredni związek z obowiązywaniem i stosowaniem norm prawa 

administracyjnego w czasie. Autor rozprawy nie ograniczył się do prezentacji istoty 

zmiany normatywnej i jej konsekwencji w postaci problemu intertemporalnego (roz-

działy 10-12), ale przedstawił wewnętrznie uporządkowany i zintegrowany wykład 

struktury temporalnej norm prawa administracyjnego i mechanizmu ich działania w 

czasie (rozdziały 6-9), omówił problematykę faktualnego przedmiotu i normatywnego 

wzorca oceny prawnej na tle zaproponowanej koncepcji normatywnych i realnych sta-

nów faktycznych (rozdział 13), scharakteryzował zagadnienie retroaktywności norma-

tywnej oraz zaproponował własną, oryginalną koncepcję form wstecznego działania 

norm (rozdział 14). Ponadto zachowując spójność oraz integralność tematyczną roz-

ważań, Habilitant przedstawił zagadnienie zmiany normatywnej – będącej źródłem 

problemów międzyczasowych – na tle procesu jurysdykcyjnej konkretyzacji pośrednio 

wiążących norm prawa administracyjnego, analizując i rozwijając koncepcję stosunku 

administracyjnoprawnego ipso iure oraz metod wyznaczania miarodajnego reżimu 

oceny prawnej w razie zmiany normatywnej w administracyjnym toku instancji (roz-

działy 15-17). Twórczy i pogłębiony charakter mają również rozważania na temat 

konsekwencji intertemporalnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (rozdział 19), 
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metod regulacji intertemporalnej i zasad intertemporalnych (rozdział 20) oraz reguł 

intertemporalnych w prawie administracyjnym (rozdział 21). Całość omawianych za-

gadnień zachowuje - poza pewnymi wyjątkami - ścisłą łączność tematyczną oraz two-

rzy wyczerpujące studium, które rozszerza i pogłębia obszar dyskusji naukowej w teo-

rii prawa i postępowania administracyjnego. 

  8. Sam wybór tematu oraz określenie jego zakresu przedmiotowego należy 

ocenić bardzo wysoko. Jak już wspomniano, w literaturze polskiej zagadnienie mię-

dzyczasowego prawa administracyjnego nie było dotąd przedmiotem całościowego i 

szczegółowego opracowania. Dodatkowo należy podkreślić, że wybrany przez Habili-

tanta problem naukowy w niewielkim zakresie jest rozważany w zagranicznej nauce 

prawa administracyjnego (zob. przede wszystkim obszerny artykuł A. Kölza pt. „Inter-

temporales Verwaltungsrecht”). Na szczególną uwagę zasługuje szeroki i przekrojowy 

charakter wywodu, w którym ogniskują się podstawowe problemy strukturalne nauki 

prawa i postępowania administracyjnego. Analizując intertemporalność normatywną 

prawa administracyjnego Habilitant przedstawił samodzielnie sformułowane i uzasad-

nione poglądy na temat odrębności i specyfiki gałęzi prawa administracyjnego w po-

ziomowej strukturze prawa administracyjnego, kategorii jego norm oraz związków ich 

obowiązywania i stosowania z koncepcją stosunku administracyjnoprawnego (rozdzia-

ły 1-3). W ten sposób studium poświęcone problemom intertemporalnym w prawie 

administracyjnym stało się okazją do prezentacji określonego ujęcia teoretycznego 

kilku podstawowych kategorii pojęciowych nauki prawa administracyjnego (w tym np. 

obowiązywania norm prawa administracyjnego, ich struktury temporalnej, stosunku 

administracyjnoprawnego). 

  9. Oceniając sposób ujęcia problemu badawczego, wyznaczenie zakresu roz-

ważań, przyjęte założenia teoretyczne oraz naczelną tezę badawczą, należy przede 

wszystkim stwierdzić, że oceniana rozprawa wykazuje istotne cechy wartościowej 

monografii naukowej. Habilitant już we wprowadzeniu do pracy przedstawił schemat 

definicyjny pojęcia prawa administracyjnego intertemporalnego. Przyjęta przez Autora 

szeroka definicja tego pojęcia jest poprawna pod względem logiczno-konstrukcyjnym 

oraz merytorycznym. Z jednej strony – na płaszczyźnie teoretycznej – na prawo admi-

nistracyjne intertemporalne składa się „zbiór określonych twierdzeń, konstrukcji i po-



9 

 

jęć metateoretycznych oraz teoretyczno-dogmatycznych, które służą analizie i wyja-

śnieniu relacji międzyczasowych w sferze obowiązywania i stosowania norm prawa 

administracyjnego należących do dotychczasowego (dawnego) i nowego reżimu 

prawnego, konkurujących jako wzorce oceny prawnej tożsamych stanów faktycz-

nych”, z drugiej zaś – na płaszczyźnie praktyczno-normatywnej– pojęcie to ma obej-

mować „zespół przepisów prawa pozytywnego obowiązujących w konkretnych syste-

mach normatywnych (co do zasady w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej), 

należących zasadniczo do prawa administracyjnego materialnego, procesowego i 

ustrojowego oraz stanowiących konkretyzację i ilustrację praktyczną rozważanych 

zagadnień teoretycznych, w tym przede wszystkim metod, zasad i reguł intertemporal-

nych”. Wyznaczona precyzyjnie i jasno treść analizowanej konstrukcji pojęciowej sta-

ła się prawidłowym wyznacznikiem zakresu przedmiotowego rozważań.  

10. Analizując warstwę metodyczną pracy, trzeba w pierwszej kolejności pod-

kreślić wysoki poziom kompetencji Autora w zakresie posługiwania się metodami 

analizy logiczno-pojęciowej i formalno-dogmatycznej w procesie wyjaśniania złożo-

nych problemów nauki prawa i postępowania administracyjnego. Punktem wyjścia do 

oceny prawidłowości sformułowanych w pracy tez oraz przedstawionych koncepcji są 

jasno określone i sprecyzowane podstawowe założenia teoretyczne i pojęciowe. Wy-

wód został oparty na: a) minimalizmie filozoficznym, którego podstawowym wyrazem 

jest przyjęcie jednopłaszczyznowości ujęcia prawa jako zjawiska logiczno-

językowego; konsekwencją przyjęcia podejścia logiczno-językowego jest wybór me-

tody analizy pojęciowej w rozważaniach o charakterze teoretycznym; b) metodzie 

formalno-dogmatycznej w wersji dedukcyjnej; c) podejściu normocentrycznym, które-

go istota polega na uznaniu normy prawnej za podstawowe i nieodzowne narzędzie 

analizy pojęciowej w naukach prawnych; d) ujęciu porządku prawnego jako systemu 

norm prawnych stanowionych i pozbawianych mocy obowiązującej jedynie w sforma-

lizowanych procedurach wydawania określonych aktów kreacji lub derogacji formal-

nej, uporządkowanego w płaszczyźnie pionowej (hierarchicznej), w którego skład 

wchodzą nie tylko normy generalno-abstrakcyjne, ale także normy pochodne (w tym 

konkretno-indywidualne kreowane przez akty stosowania prawa – np. decyzje admini-

stracyjne), podzielonego w płaszczyźnie poziomej na działy (prawa publicznego i 
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prywatnego) i gałęzie (w tym prawa administracyjnego), które odznaczają się swoi-

stymi cechami pozwalającymi na ich co najmniej typologiczną delimitację.  

Powyższe podstawowe założenia teoretyczne należy ocenić jako metodycznie i 

logicznie spójne oraz przydatne do analizy złożonych problemów konstrukcyjno-

pojęciowych oraz przepisów prawa pozytywnego. Założenia te są przestrzegane i wy-

korzystywane przez Autora w toku całego wywodu, a ponadto znajdują odzwiercie-

dlenie w treści wysuwanych twierdzeń i koncepcji. Podkreślenia wymaga twórcze po-

łączenie metod analizy logiczno-pojęciowej i formalno-dogmatycznej oraz ich powią-

zanie z pozostałymi założeniami teoretycznymi. Podobnie należy ocenić sposób sfor-

mułowania naczelnej tezy badawczej oraz proces jej teoretycznej weryfikacji. Habili-

tant stawia zasadniczą tezę, że relacje czasowe między normami prawa administracyj-

nego oraz zagadnienia intertemporalne na gruncie tej gałęzi prawa odznaczają się swo-

istymi cechami, a następnie podejmuje udaną próbę jej wyjaśnienia i uzasadnienia. Na 

uwagę zasługuje silna samoświadomość metodyczna Autora, który stwierdza, że „w 

naukach prawnych procedura weryfikacji tez badawczych nie jest ściśle sformalizo-

wana, a sama dziedzina naukowa należy do grupy, w której dominują tzw. pojęcia ja-

kościowe, niepoddające się zobiektywizowanej i ilościowo mierzalnej kontroli”, a za-

tem „zasadniczy cel niniejszej pracy jest związany z typowym dla nauk dogmatycz-

nych modelem jedynie logiczno-pojęciowego i perswazyjnego dowodzenia zasadności 

postawionej tezy”. W konsekwencji zasadniczy cel pracy jest związany z procesem 

dowodzenia naczelnej tezy badawczej, który przyjmuje postać „analizy i wyjaśniania 

zagadnień, konstrukcji i pojęć, które są bezpośrednio związane z problematyką inter-

temporalną, aby w końcowej części pracy możliwe stało się zaprezentowanie podsta-

wowych elementów strukturalnych prawa administracyjnego intertemporalnego, w 

tym charakterystycznych dla niego metod, zasad oraz reguł”.  

11. Całościowa analiza treści opracowania pozwala na sformułowanie oceny, że 

zarówno zasadnicza teza badawcza i tezy pomocnicze, jak również proces ich teore-

tycznej weryfikacji mają charakter logicznie poprawny, metodycznie prawidłowy i 

merytorycznie uzasadniony. Tym samym należy stwierdzić, że cele pracy zostały w 

pełni zrealizowane. Autor w sposób logiczny i przekonujący wykazał na gruncie teore-

tycznym i praktyczno-normatywnym swoistość temporalnego obowiązywania i stoso-
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wania norm prawa administracyjnego oraz relacji międzyczasowych na gruncie tej 

gałęzi prawa. Warto podkreślić oryginalność i nowatorski charakter niektórych tez i 

koncepcji zaprezentowanych w pracy (zob. także dalsze uwagi poniżej). Jakkolwiek 

nie ulega wątpliwości, że Habilitant rozwija już zastane (np. koncepcję stosunku ad-

ministracyjnoprawnego ipso iure, norm bezpośrednio i pośrednio wiążących, metod 

regulacji intertemporalnej) lub formułuje własne koncepcje teoretyczne (np. koncepcje 

następstw i skutków prawnych norm bezpośrednio i pośrednio wiążących, normatyw-

nych i realnych stanów faktycznych, zasady tempus regit factum, typów skuteczności 

temporalnej decyzji administracyjnych, modyfikacji materialnej i formalno-

materialnej mocy obowiązującej ostatecznych decyzji administracyjnych, reguł inter-

temporalnych w prawie administracyjnym) przede wszystkim w związku z głównym 

tematem pracy, to jednak trzeba przyznać, że znaczenie teoretyczne wyrażonych po-

glądów oraz zaproponowanych koncepcji wykracza poza zakres tematyczny pracy, 

rozszerzając pole dyskusji naukowej oraz otwierając nowe horyzonty badawcze. 

12. Konstrukcja pracy jest prawidłowa i przejrzysta. Oryginalność i nowator-

skość ustaleń teoretycznych i pojęciowych jest podbudowana szeroką i pogłębioną 

znajomością polskiego i zagranicznego dorobku teorii prawa i postępowania admini-

stracyjnego oraz ogólnej teorii prawa. Na uwagę zasługuje bardzo dobra orientacja w 

niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej literaturze przedmiotu w zakresie przydatnym 

do analizy w relewantnym obszarze tematycznym. Godny odnotowania jest również 

fakt, że na ponad 690 cytowanych pozycji bibliograficznych poważną część stanowią 

opracowania obcojęzyczne (przede wszystkim niemieckojęzyczne). Trzeba również 

wskazać, że zakres i sposób wykorzystania (w tym pełne i niepowierzchowne cytowa-

nie) krajowych i zagranicznych pozycji piśmienniczych potwierdza wysoki poziom 

rozwoju warsztatu naukowego Habilitanta. W rozważaniach teoretycznych i praktycz-

nych Autor wykazał się głęboką wiedzą z zakresu nauki prawa, czego potwierdzeniem 

jest umiejętność krytycznego podejścia do problemu przenoszenia na obszar nauki 

prawa administracyjnego pojęć i konstrukcji właściwych dla prawa prywatnego, kar-

nego lub podatkowego. Odrębnie należy wspomnieć o bardzo dużej - niekiedy prze-

sadnej - ilości przywołanych przykładów przepisów prawa pozytywnego, które stano-

wią materiał ilustracyjny lub porównawczy dla formułowanych twierdzeń teoretycz-
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nych. Płaszczyzna aplikacyjna rozważań została również wzbogacona przez znaczną 

ilość właściwie dobranego i reprezentatywnego orzecznictwa Trybunału Konstytucyj-

nego oraz sądów administracyjnych, w tym NSA. W ramach wątku prawnoporównaw-

czego przywołano także bogate orzecznictwo niemieckiego Federalnego Sądu Konsty-

tucyjnego, a także – w mniejszym zakresie – austriackiego Trybunału Administracyj-

nego oraz szwajcarskiego Sądu Federalnego.  

13. Z punktu widzenia ustawowego kryterium znacznego wkładu Habilitanta w 

rozwój określonej dyscypliny naukowej, uzasadnione jest stwierdzenie, że niezależnie 

od pionierskiego charakteru tematu i zakresu rozważań oceniana rozprawa wnosi w 

rozwój nauki w zakresie prawa i postępowania administracyjnego wiele nowych i ory-

ginalnych elementów koncepcyjnych. I tak:   

- istotne są ustalenia teoretyczne i terminologiczne na temat niektórych katego-

rii norm prawa administracyjnego. W pierwszej kolejności należy odnotować pogląd 

uznający normy zadaniowe za podstawę materialnoprawnego uczestnictwa organów 

administracji publicznej w stosunkach administracyjnoprawnych (s. 102-103). W dal-

szej kolejności trzeba wymienić nową systematykę dychotomicznego podziału norm 

materialnych na normy niekonkretyzowalne (bezpośrednio wiążące, bezpośrednio sku-

teczne) oraz na normy konkretyzowalne (pośrednio wiążące, pośrednio skuteczne). Ta 

ostatnia kategoria podlega podziałowi na: 1) normy konkretyzowalne autorytatywnie i 

jurysdykcyjnie (w ramach tzw. konkretyzacji sensu stricto) oraz autorytatywnie i nie-

jurysdykcyjnie (w ramach tzw. konkretyzacji sensu largo), 2) normy konkretyzowalne 

nieautorytatywnie (s. 107-115),  

- teoretycznie uzasadnione, logicznie poprawne oraz badawczo przydatne oka-

zało się wyróżnienie dwóch płaszczyzn obowiązania norm prawa administracyjnego w 

czasie. Ścisła delimitacja pojęciowa obowiązywania formalnego i materialnego norm 

w aspekcie czasowym wykazuje nie tylko konstrukcyjną prawidłowość, ale również 

operacyjną użyteczność w procesie wyjaśniania dalszego stosowania formalnie uchy-

lonych treści normatywnych (s. 140-166), 

- duże znaczenie dla dalszego rozwoju dyskusji naukowej mają rozważania na 

temat czasowego zakresu zastosowania oraz czasowych zakresów następstw prawnych 

i skuteczności prawnej norm prawa administracyjnego. Rozważania na temat norma-
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tywnych sposobów wyznaczania wymiaru czasowego hipotez i dyspozycji norm mate-

rialnych lub kompetencyjnych stanowią wzorcowy przykład powiązania twierdzeń 

teoretycznych z przykładami rozwiązań prawa pozytywnego. Na szczególną uwagę 

zasługują teoretyczne rozważania na temat przebiegu faz powstania i wyzwolenia 

skutków prawnych wynikających z norm bezpośrednio i pośrednio wiążących. Z 

punktu widzenia związków materialnego i procesowego prawa administracyjnego 

podkreślenia wymaga nowatorski charakter typologizacji rodzajów skuteczności cza-

sowej decyzji administracyjnych (s. 205 i n.), 

- oryginalne są rozważania na temat faktualnego przedmiotu oraz normatywne-

go wzorca oceny prawnej w prawie administracyjnym. Szczególnie istotna jest sfor-

mułowana w pracy koncepcja normatywnych i realnych stanów faktycznych relewant-

nych prawnie oraz przedstawiona próba ich typologizacji (s. 275 i n.), 

- należy uznać, że zaproponowana nowa koncepcja form retroaktywności norm 

prawa administracyjnego otwiera nowe możliwości analizy pojęciowej tego złożonego 

problemu badawczego. W tym kontekście znaczącą wartość teoretyczną ma również 

przedstawienie spójnej i pojęciowo precyzyjnej definicji retroaktywności norm nowe-

go prawa (s. 325 i n.),  

- znaczną wartość naukową posiadają rozważania na temat wpływu zmiany 

normatywnej na kolejne etapy procesu jurysdykcyjnej konkretyzacji norm prawa ad-

ministracyjnego materialnego (rozdział 16) oraz na administracyjny tok instancji (roz-

dział 17). Z uznaniem należy również odnieść się do rozważań na temat specyfiki 

rozwiązań międzyczasowych w toku instancji w zakresie podstawowych kategorii 

przepisów i norm prawa administracyjnego (s. 418 i n.), 

- jako inspirujący należy ocenić fragment rozprawy zawarty w rozdziale 20. 

Szczególnie wartościowe są wyczerpujące, kompleksowe i systematyzujące rozważa-

nia na temat możliwych metod regulacji intertemporalnej. Na odrębną i pogłębioną 

uwagę zasługują przewijające się w całej pracy rozważania na temat jednej z podsta-

wowych zasad prawa administracyjnego intertemporalnego - zasady tempus regit fac-

tum (rozdział 8, pkt 6-10; rozdział 9, pkt 8,14; rozdział 10, pkt 3; rozdział 13, pkt 

3,12,22; rozdział 14, pkt 9; rozdział 16, pkt 8,12,17,18-19; rozdział 17, pkt 6,11-13; 

rozdział 19, pkt 5,18; rozdział 20, pkt 3-4,7-8,17). Autor nadaje tej zasadzie swoistą 
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treść znaczeniową (s. 172 i n.) i konsekwentnie prowadzi dalsze rozważania z 

uwzględnieniem przyjętych założeń konstrukcyjnych. Podkreślenia wymaga w szcze-

gólności interesująca kategoryzacja czasowa stanów faktycznych poddanych - na za-

sadzie wyjątku od zasady tempus regit factum - działaniu nowego albo dawnego prawa 

(s. 537 i n.).  

- cechę nowatorskości naukowej - tak z teoretycznego, jak i z praktycznego 

punktu widzenia - trzeba przyznać zaproponowanej systematyce reguł intertemporal-

nych w prawie administracyjnym (rozdział 21). Rozważania te są zwieńczeniem i do-

pełnieniem sformułowanej na początku rozważań szerokiej definicji prawa administra-

cyjnego intertemporalnego. 

14. Jest nieuniknione w pracy o tak skomplikowanej materii, doniosłej teore-

tycznie i mającej bardzo istotne znaczenie dla praktyki, że piszący recenzję ująłby 

określone kwestie odmiennie lub też nieco odmiennie rozłożył akcenty na poszczegól-

ne kwestie. Uwagi polemiczne i krytyczne mogą przy tym mieć rozmaity charakter, 

dotyczyć kwestii mniej istotnych lub też kwestii o istotnym znaczeniu dla konstrukcji 

rozważań i zaprezentowanej w niej koncepcji prawa intertemporalnego. Do tych dru-

gich zaliczam  sposób potraktowania w recenzowanej pracy następujących kwestii: 

- pierwsza wiąże się z zakresem zawartych w pracy rozważań. Dla całości roz-

ważań oraz z punktu widzenia przejrzystości pracy jako zbędne oceniam rozbudowa-

nie rozważań zawartych w rozdz. 2 („Prawo administracyjne w pionowej i poziomej 

strukturze systemu prawa”), ss. 66-87; w mojej ocenie rozważania tam zawarte nie są 

niezbędne dla dalszych wywodów, ponieważ praca nie dotyczy pojęcia, struktury i 

rodzajów norm prawa administracyjnego. Podobne zastrzeżenia dotyczą przedstawio-

nej na ss. 137-139 istoty poglądu S. Bulygina na systemowe obowiązywanie norm 

prawnych. Zreferowane tam poglądy tego - niewątpliwie wybitnego współczesnego 

teoretyka prawa - nie pozostają w związku z prowadzonymi w pracy rozważaniami i 

nie służą Autorowi do wypracowania koncepcji prawa administracyjnego intertempo-

ralnego. Również jako nadmiernie rozbudowaną oceniam zawartą w rozdz. 14 na ss. 

295-321 (27 stron druku!) bardzo szczegółową analizę orzecznictwa niemieckiego Są-

du Konstytucyjnego w kwestii wstecznego działania (wstecznej skuteczności) norm 

prawa administracyjnego. Wprawdzie Autor uzasadnia ten zabieg faktem, że dorobek 
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orzeczniczy tego Sądu ma „promieniujący wpływ” (s. 295) na polską teorię prawa i 

naukę prawa administracyjnego oraz judykaturę Sądu Najwyższego i sądów admini-

stracyjnych, niemniej oceniam, że wystarczyłoby dla zbudowania zasad właściwych 

dla polskiego systemu prawa administracyjnego przedstawienie podstawowych tez 

płynących z tego orzecznictwa. Wreszcie jako przesadne - choć zrozumiałe z punktu 

widzenia Autora, który być może podświadomie chce się wykazać bardzo dobrą zna-

jomością obowiązującego prawa administracyjnego - należy ocenić nadmierne rozbu-

dowanie przypisów przez powoływanie wielu norm zawierających identyczne bądź 

zbliżone konstrukcje prawne służące dla ilustracji formułowanych w pracy poglądów. 

Takie „przesycenie” rozważań przypisami odrywa czytelnika od zasadniczego wątku 

zaprezentowanych w pracy myśli, 

- następna uwaga krytyczna dotyczy języka pracy. Język pracy nie jest łatwy. 

Autor wykazuje tendencję do powtarzania myśli i powracania do wątków już w pracy 

rozważanych. Ponadto zauważyć można zbyt częste formułowanie przez Autora zdań 

bardzo rozbudowanych i trudnych do percepcji. Dotyczy to np. zdania: „Konieczność 

konkretyzacji przyjętych założeń idealizacyjnych oraz ich operacjonalizacji na gruncie 

teorii prawa administracyjnego, przy zachowaniu podstawowego rozróżnienia między 

normą a przepisem prawnym nakazują przyjęcie, że w sensie teoretycznym struktury, 

które w tekstach prawnych występują jako przepisy prawne, będą określane mianem 

reguł intertemporalnych.” (s. 563 oraz posługiwanie się terminami utworzonymi przez 

Autora lub przejętymi z innych języków (najczęściej łacińskiego lub niemieckiego) 

mimo istnienie w języku polskim ich odpowiedników; dotyczy to np. pojęć „tempora-

lizacja normy”, „limitacja temporalna”, „sytuacja intertemporalna” itd.,  

- nie podzielam prezentowanych przez Habilitanta (por. s. 470 i n.) poglądów - 

aczkolwiek spójnych z przyjętymi przez niego założeniami - co do reżimu prawnego 

miarodajnego przy ponownym orzekaniu w tożsamej sprawie administracyjnej po wy-

eliminowaniu w nadzwyczajnych trybach postępowania ostatecznej decyzji wydanej 

na podstawie dotychczasowego stanu prawnego w sytuacji braku sformułowanych 

przez ustawodawcę odpowiednich przepisów intertemporalnych. W ocenie Habilitanta 

na gruncie zasady intertemporalnej tempus regit factum oraz zasad, norm i wartości 

konstytucyjnych uzasadnione teoretycznie jest powiązanie spraw administracyjnych  
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rozstrzyganych przez decyzje retroaktywnw oraz hybrydalne z zasadą dalszego działa-

nia prawa dawnego, a spraw rozstrzyganych przez decyzje proaktywne z zasadą bez-

pośredniego działania nowego prawa. W ten sposób w przypadku wznowienia postę-

powania administracyjnego w sytuacji zmiany podstawy materialnoprawnej przed po-

nownym rozstrzygnięciem sprawy nie do przyjęcia jest reguła, która nakazuje orga-

nowi orzekającemu ponownie w sprawie, w razie milczenia ustawy nowelizującej, 

zawsze i bezwyjątkowo stosować nowe prawo, zgodnie z zasadą, że organ orzeka we-

dług stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji (s. 475-476). Identycz-

nie przyjmuje Habilitant w odniesieniu do instytucji stwierdzenia nieważności osta-

tecznej decyzji.  W Jego ocenie, w razie pozytywnego wyniku weryfikacji w tym try-

bie ostatecznej decyzji należy przyjąć, że miarodajny reżim prawny dla ponownej 

konkretyzacji prawa powinien w pierwszej kolejności wyznaczyć sam ustawodawca. 

Jeśli jednak nie zostaną przez niego ustanowione odrębne przepisy międzyczasowe, 

należy przyjąć zasady wyznaczania reżimu prawnego ponownego załatwiania spraw 

właściwe dla instytucji wznowienia postępowania (s. 480). Identycznie przyjmuje Ha-

bilitant w kwestii właściwego reżimu prawnego załatwiania spraw administracyjnych, 

które stały się przed wejściem w życie nowej regulacji przedmiotem postępowania 

sądowoadministracyjnego i w rezultacie orzeczenia sądu administracyjnego zostały 

pozbawione bytu prawnego. W Jego ocenie uwzględnienie przez sąd administracyjny 

skargi na decyzję nie może, co do zasady, prowadzić do przekreślenia koniecznego 

związku między stanem prawnym obowiązującym w momencie zakończenia realizacji 

normatywnego stanu faktycznego a tym realnym stanem faktycznym, który - o ile nie 

utracił cech relewantnych z punktu widzenia dotychczasowego stanu prawnego - po-

winien być podstawą ponownego wyzwolenia skutków prawnych na podstawie daw-

nego prawa (s. 428). 

Nie wdając się w tym miejscu w szerszą polemikę z zaprezentowanymi wyżej 

poglądami Autora stwierdzić jedynie należy, że są one całkowicie odosobnione w lite-

raturze i nie znajdują odzwierciedlenia w orzecznictwie sądów administracyjnych i w 

praktyce organów administracji publicznej. Dobrze jedynie, że poglądy te sam Habili-

tant traktuje jako „postulat teoretyczny” (s. 482). Trudno bowiem wyobrazić sobie ich 

stosowanie w praktyce. 
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15. Habilitant spełnia również kryteria określone w § 5 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osią-

gnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie do-

robku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej. W 

tym zakresie wskazać należy przede wszystkim na Jego czynny udział w życiu nau-

kowym przejawiający się przede wszystkim w przygotowywaniu oraz wygłaszaniu 

referatów na tematycznych konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodo-

wych), poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa i postępowania administracyjne-

go, bezpieczeństwa publicznego oraz prawa Unii Europejskiej. Jako czynny uczestnik 

dr Marcin Kamiński w latach 2006-2011 brał udział w 10 konferencjach naukowych 

krajowych i międzynarodowych, przygotowując na każdą referat, z których większość 

była publikowana w materiałach pokonferencyjnych lub w opracowaniach zbioro-

wych. 

 W latach 2005-2011 dr Marcin Kamiński prowadził działalność dydaktyczną i 

organizacyjną na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach działalności dydak-

tycznej prowadził zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe, seminaria magisterskie i pełnił 

funkcję promotora ponad 50 prac magisterskich oraz funkcję recenzenta ponad 40 prac 

magisterskich i licencjackich. Uczestniczył również w zebraniach naukowych z dokto-

rantami Katedry Postępowania Administracyjnego UJ (od 2007 roku) i wygłaszał na 

nich referaty. 

 

16. Reasumując powyższą ocenę dorobku naukowego i badawczego uzy-

skanego przez dr Marcina Kamińskiego po otrzymaniu przez niego stopnia nauko-

wego doktora nauk prawnych, podtrzymuję sformułowany na wstępie niniejszej recen-

zji wniosek, iż:  

dr Marcin Kamiński spełnia w bardzo wysokim stopniu wymagania okre-

ślone w art. 16 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule nau-

kowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) i w 

§ 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. 

w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 
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habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165). Dorobek naukowo-badawczy Habilitanta 

(a w szczególności monografia „Prawo administracyjne intertemporalne”) zawiera 

oryginalne opracowania naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój doktryny prawa 

administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadmini-

stracyjnego i stanowi nie budzący wątpliwości dowód Jego „istotnej aktywności nau-

kowej”, jak tego wymaga przywołany wyżej przepis.  

W oparciu o powyższe ustalenia rekomenduję Komisji habilitacyjnej przed-

stawienie Radzie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

opinii o nadaniu dr Marcinowi Kamińskiemu stopnia doktora habilitowanego 

nauk prawnych.  

   

 

        

(prof. dr hab. Tadeusz Woś)  

 


