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przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

I. Droga do stopnia doktora nauk prawnych

W 1990 roku rozpoczĄem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską nt. Odpowiedzialność za cudze zo-

bowiqzania podatkowe, napisaną pod kięrunkiem Profesora Tadeusza Wosia, obroni-

łem w dniu 7 Qzer\^łca 1995 r. Studia ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym.

W 1995 roku zostałem przyjęty na studia doktoranckie na Wydziale Prawa i

Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przęz cĄ okres tych studiów pozostawa-

łem pod opieką naukową Profesora Tadeusza Wosia. Przygotowałęm wówczas kilka

opracowań naukowych, spośród których największe uznanie zyskĘ dwa artykuĘ:

Czy organy administracji publicznej rozstrzygajq spraw cywilne? (Państwo i Prawo

1997, nr 8) i Współuczestnictwo konla,trencyjne w postępowaniu koncesyjnym (Pń-
stwo i Prawo 1999, nr 11). Będąc doktorantem prowadziłem zajęcia dydaktyaznę -
ówiczęnia - dla studentów prawa z przedmiofu postępowanie administracyjne i sądo-

woadministracyjne.

Rozprawę doktorską nt. Sprawa administrałjna, napisaną pod kieruŃiem na-

ukowym Profesora Tadeusza Wosia, obroniłem przed Komisją powołaną przęz Radę

Wydziafu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 9 kwietnia

200l r.; Komisja podjęła decyzjęjednogłośnie. Promotorem w przewodzie doktorskim

był Profesor Tadeusz Woś, a recęnzęntami - Profesor Jan Zimmennann (Uniwersytet

Jagielloński) oraz Profesor Wojciech Chróścięlewski (Uniwersytet Łódzki). Rozprawa

doktorska zostńa wysoko oceniona zarówno przęz Promotora, jak i przęz Recenzen-

tów. W dniu 23 kwietnia 2001 r. Rada Wydziafu Prawa i Administracji Uniwersytetu
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Jagiellońskiego podjęła uchwałę o nadaniu mi stopnia doktora nauk prawnych w za-

kręsie prawa,

Po uzyskaniu stopnia doktora, poaząwszy od dnia l pńdziernika 200l t., zosta-

łęm zatrudniony w Katędrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i

Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie umowy o pracę. W dniu 29

września 2003 r. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego mianował mnie na stanowisko

adiunkta. Stanowisko to zajmuję do chwili obecnej.

Równoleglę ze studiami doktoranckimi odbywałem aplikację adwokacką. Eg-

zanin adwokacki ńoĘłem przed Komisją powołaną ptzęz Okręgową Radę Adwo-

kacką w Krakowie w dniu 2l częrwca 200I r.; następnie zostałęm wpisany na listę

adwokatów.

II. Najważniejsze osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora,

stanowiące znaczny wkład w rozwój nauki prawa

Moimi najwazniej szymi osiągnięciami naukowymi uzyskanymi po otrzymaniu

stopnia doktora, stanowiącymi znaczny wkład w rozwój nauki prawa i łm samym

spełniającymi kryteria określonę w art. t6 ust. 1 ustawy z dnia t4 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.) - s4, w moim przekonaniu, dwa opracowania o cha-

rakłętzę monografiaznym: Sprawa administracyjna,Kraków 2004 i Nabycie prctwa na

mocy decyzji administracyjnej, Warszawa 2012. Oba opracowania zostĄ opubliko-

wane w formie ksiązkowej, a drugie - nadto w formię elektronicznej.

Monografia Sprawa administracyjna nawiązuje §rtułem i w znacznym stopniu

równiez treścią do obronionej trzy lata wczęśniej rozprawy doktorskiej, ale zawiera

takżę ustalenia nowe, będące wynikiem dalszych przemyśleń. Uwzględniłem w niej w

szczególności dokonującą się wówczas istotną unianę stanu prawnego zltiązaną

uchwalenięm i zbliżającym się wejściem w Ęcie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -
Prawo o postępowaniu ptzed sądami administracyjnymi. Z kolęi monografia Nabycie

prawa na mocy decyzji administracyjnej jest juz rezultatem mojego zainteresowania

innym obszarem badawczym, obejmującym przede wszystkim problematykę prawnej

skutecmości decyzj i administracyjnej.
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1 . Mo n o grafi a 
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1.1. Monografta trakĘe o sprawie administracyjnej rozumianej jako przedmiot

jurysdykryjnego postępowania administracyjnego. Konstrukcja tej sprawy zostńa
przedstawiona w ujęciu modelowym, a więc z istoty tzęczy w sposób abstrakcyjly, z

uwzględnieniem zńożeń o charakterze idealizującym. Punktem wyjścia do rorważń
stała się charakterystyka nonn materialnych, zliczanych do różnych dziŃów prawa, pod

kątem sposobu ich obowiązywania. Na tle tej charakterystyki stało się jasne, że geneza

kżdej sprawy administracyjnej jest zlltiryana ze specyficznym obowiązywaniem nonn

matęrialnego prawa administracyjnego; ze specyficmtym sposobem uwalniania ich mo-

cy wiqżącej w stosunku do indywidualnię oznaczonego podmiotu. Normy te niejako

samoistnię kreują sprawę z chwilą ziszczenia się przesłanek faktycmych aktualizują_

cych powinność autorytatywnego rozstrzygńęcia o czyichś prawach lub obowiązkach; z
tą chwilą zawiąanje się też między właściwym organem administrującym a przysĘm
adresatem rozstrzygnięcia stosunek administracyjnoprawny. Te ustalenia pozwoliĘ usy_

tuować sprawę administacyjną w sferze pojęó materialnych - tych pojęć materialnych,

które nierozetwalrniewiĘą się ze stadium pierwofirej konkretyzacji norm.

W strukfurze sprawy administracyjnej zostĘ wyróżnione elementy normatyw_

nę i elęmenty realne. Do elementów normatywnych naleĘ norma uprawniająca do

konkretyzacji prawa i norma konkretyzowana, a do elementów realnych - podmioty

oraz ,,fakty sprawy". Wszystkie tę elementy zostĄ w monografii poddanę analizię zę

szczególnym uwzględnieniem rwiązanych z nimi zagadnień spornych.

W monografii przedstawione zostĘ tówniężpodstawowe ins rtucje procesowe

uregulowane w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego - w zakręsię nie-

zbędnym do dowiedzęnia tezy, że ich kształt jest determinowany cechami przedmiotu

postępowania (sprawy administracyjnej ).

Wątek porównawczy, obecny w toku całego wywodu, zostń rozwinięty nieco

szerzej w jednym z kolejnych rozdzińów, w którym spra\Ma administracyjna zostńa
zestawiona ze sprawą cywilną i ze sprawąkamą. Uwagi tampoczynione nie zmierzĘ
jednak do precyzyjnej delimitacji zakresu tych pojęó na gruncie prawa pozytywnego,

lecz tylko do wyjaśnienia podstawowych różnic w ich prawnej konstrukcji. Dlatego

tęż za podstawę porównania ptzyjęte zostńo teoretyczne, modelowe ujęcie każdej ze

spraw.
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Rozwazania o sprawię administracyjnej zostĘ uzupełnione wskazaniem na

zalężmośc| jakie istnieją między nią a sądową kontrolą administracji. W tym celu

przeprowadzona zostńa analiza źrodęł i tręści prawa do sądu w sprawie administra-

cyjnej, a takżę zasadnicze elementy konstrukcji postępowania przed sądem admini-

stracyjnym, nłłaszcza jego przedmiot. Sprawa administracyjna okazńa się tu przede

wszystkim Wznaaznikiem zakresu rozpomania i zakresu orzekania sądu.

1.2. W recenzji ksiązki przygotowanej na użytek procesu wydawniczego Profe-

sor Tadeusz Woś sformułował następującą ocenę: ,,Praca doktora Tadeusza Kiełkow-

skiego stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzre opracowanie całości

problematyki rvłiązartej z pojęciem sprawy administracyjnej. Ptzyjęte w niej zńożenia

wyjściowe, zbudowana konstrukcja sprawy oraz ukazane zułiązk| w jakich pojęcie to

pozostaje z innymi kluczowymi instytucjami materialnego prawa administracyjnego,

postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, są meto-

dologicznie i merytorycznie poprawnę. Pojęcie sprawy administracyjnej zostało zaptę-

zęntowane w sposób prawidłowy, peĘ, zgodny z zńożeniami teorii prawa i postę-

powania administracyj nego oraz odpowiadaj ący p otrzebom praktyki".

1.3. Monografta zyskńa uznanie i wywołała odzew środowiska naukowego.

Jest często powoływana w piśmiennictwie, w tym w rozprawach habilitacyjnych i dok-

torskich; w niektórych podręcznikach prawa i postępowania administracyjnego została

nawet za|iczona do literatury podstawowej. O uznaniu i odzewie środowiska nauko-

wego świadcząteżtrzy nięzalężne recenzje ksiązki opublikowane na łamach prestizo-

}vych czasopism naukowych (zob. W. Chróścielewski, Recenzja lcsiqżki T. Kiełkow-

skiego, Sprawa administracyjna, Pństwo i Prawo 2004, z. 1l; J. Dobkowski, Recen-

zja lcsiqżki T. Kiełkowskiego, Sprawa administracyjna, Studia Prawnoustrojowe 2004,

nr 3; M. Halkiewicz, Recenzja ksiqżki T. Kiełkowskiego, Sprawa administracyjna,

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2005, z. 2).

Wszystkie recetuje, choć kazda z nich koncentruje się na innych aspektach mo-

nografii, mają generalnie bardzo pozytywny wydńvięk.,,Praca charakteryzuje się (...)

wysokim poziomem rorwńń naukowych i ocen w niej zawaĘch. Z cńą pewnością

stanowi wartościowąivlyróżmiająca się pozycję na naszym rynku wydawniczym" (cyt.

W. Chróścielewski, Receruja..., s. 1l1). ,,Pracę Tadeusza Kiełkowskiego pt. Sprcnva

administracyjna naleĘ vnlaó za opracowanie o wysokich walorach zarówno nauko-

4



wych, jak i dydakryczrych, porządkujące trudną i ńożoną, a jednocześnie wżną i aktu-

alną problematykę" (cyt. J. Dobkowski, Recenzja ..., s.243). ,,Jako dzieło w pełni teore-

tyczne,wyzute z jakiejkolwiek kazuistyki, napisane niełatwym językiem wydaje się być

adresowane vłyłącznie do przedstawicieli doktryf,y, z zamiaręm stworzenia podłoża do

dyskusji na niektóre poruszone tam tematy. Treść ksiąaki dzięki minimalnym odniesie-

niom do konkrefirych nonn prawa materialnęgo z pewrością stanowió będzie dzieło

ptzez dfugie lata aktualne, opierające się konieczności ponownego opracowania temafu

wskutek zmiarry ustawodawstwa" (cyt. M. Halkiewicz, Recenzja..., s. 260).

1.4. Monografta, mimo żęw zńożęniu ma charakter teoretyczny,wywarłazna-

czący wpływ na praktykę stosowania prawa. Była powotywana w dziesiątkach otze-

czeń sądów administracyjnych, jak równiez w uchwńach Naczelnego Sądu Admini-

stracyjnego podejmowanych w składzie siedmiu sędziów (zob. np. uchwałę z dnia 29

marca 2006 r., II GPS 1/06, ONSAiV/SA 2006,nr 4,poz.95); powo@ń się na nią -
choć relatywnie rzadziej - Sąd Najwyższy (zob. np. uchwałę z dnia 18 marca 20l0 r.,

IJUZP 2ll0, OSNP 2010,nr t7-t8, poz. 216). Ustalenia co do istoty sprawy admini-

stracyjnej okazĘ się miarodajne i ptzydatne także dla Trybunafu Kons§rtucyjnego

(zob. wyrok z dnia |4 października 2008 r., SK 6/07, OTK-A 2008, nr 8, poz. 137).

2. Monografia rrNabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej", Warszawa 2012

2.1. W doktrynie problem nabycia prawa na mocy decyzji administracyjnej po-

jawił się najwcześniej w kontękścię tozwńń o trwałości aktów administracyjnych,

poniewaz wielu autorów właśnie w tymże nabyciu prawa upatrywało podstawowej

przeszkody do dowolnego ich wzruszania. Poglądy te, formułowane naówczas w ra-

mach koncepcji teoretycznych, obecnie znalazĘ odzwierciedlenie w przepisach prawa

pozytywnego, dzięki czemu zyskaĘ na znaczęniu, a samo ,,nabycie prawa na mocy

decyzji administracyjnej" stało się pojęciem normatywnym. Zauwazyć jednak warto,

że wę wspomnianych przepisach pojęcie to pełni funkcję instrumentalną, przepisy te

nie nadają mu treści, przeciwnie, to ich prawidłowa wykładnia uwarunkowana jest

jego uprzednim poznaniem. Ilekroć mówimy o nabyciu prawa w kontekście trwałości

aktów administracyjnych, tylekroć idzie nam nie tyle o jego istotę, ile o jedną z jego

ptaktycznych konsekwencji. Tym niemniej przy tej właśnie okazji poczyniono w dok-

Ęnie najcenniejsze uwagi porwalające na identyfikację przypadków, w których to
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nabycie następuje. Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej dotąd nie było

jednak przedmiotem monografti. Prezęntowana ksiązka jest zatem opracowaniem ory-

ginalnym i, w moim przekonaniu, zapełnia lukę w doktrynie prawa i postępowania

administracyjnego.

2.2. Celem opracowania było przede wszystkim dokonanie analizy nabycia

prawa na mocy decyzji administracyjnej jako zagadnienia samego w sobie, zagadnie-

nia nierozerwalnie rwiązanego z jurysdykcją administracyjną i sięgającego jej sedna.

Wszak mechanizm nabycia prawa musi się w tej jurysdykcji zamykać, a prawo ma

stanowió jej rezultat. Tytułowe pojęcie zostało zatęm potraktowane jako przedmiot

poznania. Ale już na początku rorvłażail nad nim wyłoniĘ się też frapujące hipotezy,

które trzęba było poddać weryfikacji. W szczegóIności trudno było optzeć się wraze-

niu, ze treść i postaci prawa nabytego na mocy decyzji mogą być bardzo zróżnicowa-

ne, ale jego specyftczna genęza fnazrlalza" je niejako i nadaje mlJ zawsze charaktery-

styczny i odmienny - w porównaniu zprawami nabywanymi w innym sposób - status

w zakresie wykonywania, ochrony, ewentualnej sukcesji i, nade wszystko, bytu w cza-

sie. Poznanię uwarunkowań i konsekwencji odnośnego mechanizmu nabycia pra\ra

zdawńo się tez gwarantowaó odpowię&żna wazkie pytanie o granice jego przydafiro-

ści, innymi słowy, na pytanie o prawa, co do których powinien on mieć zastosowanie,

co do których jawi się jako jedno z kilku wchodzących w rachubę rorwiązafi i co do

których jest wykluczony. W zńożęniu moze to być tylko ocena o charakterze teleolo-

giczrtymtudzięż wskazówka dLa prawodawcy, bo wybór w tej mierzeo choć z pewno-

ścią nie jest nieograniczony, zasadniczo doń przecieżnależy.

Nafuralnym, aczko|wiek zatazęm raczej drugoplanowym i osiąganym niejako

mimochodem, celem opracowania było dostarczenie instrumentarium do wykładni

przepisów art. l54 i art. l55 k.p.u., w których tytułowe pojęcie występuje pośród ptzę-

słanek warunkujących dopuszcza|ność ucĘlenia lub zmiany decyzji ostatecznej.

2.3. Zńożenia sformułowane na początku rozwużań dotyczą granic relewantne-

go materiału normatywnęgo oraz koncepcji prawa w rozumieniu podmiotowym. Po-

zwoliły one na utożsamienie, skądinąd zapewne kontrowersyjne, prawa przedmioto-

wego z prawem pozytywnym (stanowionym), a takżę na wyselekcjonowanie z tegoż

prawa pozytywnego określonej kategorii norm - norm wymagających dla uwolnięnia

swej mocy wiążącej autorytatywnej konkreĘzacji dokonywanej w drodzę aktu admi-
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nistracyjnego. Te nonny - którym, jak się później okazńo, towarzyszą specyficzne

reguĘ wtórne - byŁy głównym przedmiotem analizy; pozostałe byĘ brane pod uwagę

wyjątkowo, ilekroć zachodziłapotrzebaptzyjęcia nieco szerszej perspektywy tudzież

czynienia porównań. Zkolęi prawo podmiotowe trzęba było umiejscowić na ostatnim,

następującym po jurysdykcji, etapie działania wchodzących w rachubę norm i skoja-

rzyć z sytuacją, w której normy te mają jużpostać w pełni skonkretyzowaną. Nie moze

ono istnieć przed wydaniem decyĄi administracyjnej, skoro właśnię ta decyzjama dać

mu początek.

Tradycyjne pojęcia uzywane do opisu jurysdykcji administracyjnej, w tym

tvłłaszcza pojęcia stosunku administracyjnoprawnego (podstawowe8o), interesu

prawlego i sprawy administracyjnej, od początku jawiĘ się jako adekwatne do bada-

nia i charakterystyki procesu nabycia prawa, natomiast gdy idzie o isfiriejące i nable
prawo ich przydatność stawała się juz bardzo ograniczona. W chwili powstania prawa

zarówno wspomniany stosunek, interes prawny, jak i sprawasą jużzaszłością.

2.4.Rozvłńania dzielą się na dwie niewyodrębnione wprawdzie redakcyjnie, ale

uchwytne części. W części pierwszej znajdują się zagadnienia, których zgłębienie oka-

zało się niezbędne najpierw do wykazania tery - oczywistej tylko na pozór - żę za

przyczyną decyzji administracyjnej rzeczywiście mozna prawo nabyć, a potem takze do

wyjaśnienia, w jakich uwarunkowaniach normatywnyctu dzięki częmu i jak do tego

skutku dochodzi. Mierząc się z tymi zagadnieniami,trzebabyło odwołać się do niepre-

dyĘwnej koncepcji prawa oraz do koncepcji reguł konsĘtutywnych. Na ich tle bo-

wiem decyzja administracyjna mogła ukazać się jako prawnie doniosła czynnośó kon-

wencjonalna, znarrlięnna skutecznością i zdolnością kreowania nowych sytuacji praw-

nych. Druga częśó rozwużań poświęcona została prawom nabytym na mocy decyzji ad-

minisfracyjnej -juz nie tyle samej ich genezie, ile ich rodzajom i funkcjonowaniu.

W miarę czynienia kolejnych ustaleń decyzja administracyjna okazywała się

wciąż podstawową, choć już nie odosobnioną, administracyjnoprawną czynnością

konwencjonalną skutkującą w sferze indywidualnych nortn pierwotnych. W mechani-

zmie nabycia prawa w rozumieniu podmiotowym sytuuje się ona na tym samym po-

ziomie i pełni tę samą sprawczą rolę, co czynności prawne w ujęciu cywilistycznym.

Bliższa jej charakterystyka, dokonana ptzez pryzmat koncepcji reguł konstytutyw-

nych, pozwoliła jednak uchwycić cechy jej tylko właściwie, odróżniające ją nie Ęlko
od wspomnianych czynności prawnych, ale także od innych czynności konwencjonal-

nych występujących obok niej w prawie administracyjnym. Nośnikiem tych cech oka-
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zń się głównie substrat materialny decyzji administracyjnej, którego trzonem jest

zawszę jednostronne, aczkolwiek zakomunikowane adresatowi, oświadczęnię organu

administrującego. Oświadczenię to ma konwencjonalne brzmięnie i na ogół nie znaj-

dujemy w nim pełnego opisu powinności i praw powstających za jego ptzyczyną. Opis

tęn zawsze zawaĘ jest natomiast w regułach konsekwencyjnych decyzji administra-

cyj nej, zakodowanych w relewantnych przepisach.

Wspomniane reguły konsekwencyjne mlięane są ściśle z problematyką sku-

tęczności i skutków decyĄi administracyjnej, której z oczywistych względów trzeba

było poświęcić sporo uwagi. Skuteczność decyzji objawia się powodowaniem ptzęz

nią skutków w sferzę norm indywidualnych, a te skutki polegają na powstaniu, znie-

sieniu względnie przeniesieniu powinności lub praw (wprowadzeniu lub usunięciu z

systemu prawnego nonny indywidualnej bądź też vczynieniu adresatem takiej nonny

innego niż dotychczas podmiofu). Tak rozumiane skutki mają miejsce w określonym

momencie, toteż ex post możnabadać, jeżeli są ku temu jakieś powody, czy rzeczywi-

ście zaistniĘ, ale nie mozna w nie w żadęn sposób ingerować; nie można wszak inge-

rować w zaszłość, lecz tylko w coś, co trwa w czasie. Trwają w czasie powinności

oraz prawa, i one istotnie stanowią potencjalny przedmiot następczej ingerencji, jed-

naktejZe wcale nię trzębakojarzyć zę znoszęniembądź odwracaniem skutków decy-

zji, która dała im początek. To spostrzezenie w duzej mierzę zdeterminowało poczy-

nione w dalszej części wywodu ustalenia co do funkcjonowania i losów praw nabytych

na mocy decyzji administracyjnej.

Skuteczności, we wskazanym wyżej rozumieniu, nie mozna jednak było przypi-

sać wszystkim decyzjom administracyjnym. Nie wykazują jej decyzje nieostatec7ne,

decyzje,,niemerytoryczne" (formalne), decyzje deklaratywne i decyzje odmownę.

Dąząc niezmiennie do uchwycenia istoty nabycia prawa jako szczególnego ro-

dzEu skutku decyzji administracyjnej, w kolejnym etapie rozwńńtrzęba było nieco

przewrotnie skupić się na wskazaniu, a właściwie uporządkowaniu ustaleń co do przy-

padków, w których ono nie następuje. Na plan pierwszy ponownie wysunęła się tam

kategoria atypowych decyzji niemającychptzymiotu skuteczności, ale obok niej trzeba

było jeszcze wyodrębnić kategorię decyzji o skutkach innych niż nabycie prawa, w

której znalazĘ się: decyzje nakładające obowiązęk, decyzje zrrcszącę prawo i decyzje

stanowiące o sankcji (karze administracyjnej). W obu kategoriach, a rwłaszcza w

pierwszej, pojawiĘ się jednak przypadki kontrowersyjne, w kontekście których wobec

rysujących się rozbiezności zaistnińa konieczność skonfrontowania prezentowanego

stanowiska z zastanymi poglądami dokĘny. Dotyczyło to w największym stopniu
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decyzji deklaratywnych, poniewaz wspomniane poglądy - inaczej niż wnioski wynika-
jące z zńożeń ptzyjętych w monografii - nie wykluczają mozliwości nabycia z nich
prawa. Rzęcz ciekawa, głębsza analiza tej antynomii pokazała, że jest ona właściwie

pozorna, bo wypowiedzi doktryny odnoszą się do inaczej zdęfiniowanych decyzji de-

klaratywnych, a więc tak naprawdę do innego przedmiotu.

W identyfikacji i charakterystyce poszczególnych postaci praw nabywanych na

mocy decyzji administracyjnej pomocny okazń się zaptezentowany na początkv roz-

wńń katalog sytuacji prawnych, które w powszęchnym mnięmaniv zaprawo ucho-

dzą.W nawiązariu do tego katalogu, możma było odnośne postaci prawa opisać wska-

zaniem na ich tręść oruzpotencjalnych beneficjentów. W opisie Ęmtrzebajednak by-

ło uwzględnić także elementy dodatkowe, pomijane w wywodach o wyższym stopniu

ogólności, jak choóby specyfikę podstawy normatywnej i specyfikę decyzji dającej

danęmu prawu początek. Spośród ogófu praw nabywanych na mocy decyzji admini-

stracyjnej największę znaczęnie zdają się mieć prawa o znamionach dozwolęnia oraz

prawa o znamionach uprawnięnia.

Decyzje administracyjne kreują nięraz sytuacje prawne, które -przynajmniej w

świetle przyjętych w monografti zńożęń - nie mogły być uznane zaprawo, ale są doń

podobne choćby przęz to, że implikują pewną korzyść dla znajdującego się w nich

podmiotu. Chodzi przede wszystkim o ekspektatywę oraz o sytuacje prawne w sferze

reguł znamienne określoną momością prawną, odnoszącą się wszakże - inaczej niż
prawa - do czynności konwencjonalnych, a nie do działafi faktycznych. Ich reprezen-

tatywnym przykJadem jest sytuacja prawna beneficjenta przyrzeczęnia wydania kon-

cesji na działalność gospodarczą (promesy) tudzież sytuacja prawna inwestora, na

wniosek którego organ administrujący ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania

terenu. ZostĄ one w monografii zidentyftkowane i poddane analizię.

2.5.Poczynione w monografii ustalenia stanowią, w moim przekonaniu, o osią-

gnięciu przyjętych cęlów badawczych, atakże porwalająuznaó za zweryftkowane hi-

potezy postawione na wstępie. Weryfikacji tych hipotez niemal w całości poświęcony

był ostatni rczdziń ksiązki traktujący o funkcjonowaniu praw nabytych na mocy de-

cyzji administracyjnej. Dowodzi on, że odnośne prawa rzeczywiście mają w przestrze-

ni prawnej szczególny status i ze jest to status determinowany ich genęzą.

Spośród sformułowanych w ksiązce konkluzji szczegółowych warto zaakcen-

tować tę dotyczącą ochrony praw nabytych na mocy decyzji administracyjnej. Okazuje
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się bowiem, że w obecnym stanie prawnym ochrona ta nie przybiera wyrńnego

kształtu i jest dalece niędoskonała. Rola sądów administracyjnych jest nie do przece-

nienia, gdy idzie o weryfikację procesu kreowania prawa w rozumieniu podmioto-

wym, ale poza ten proces praktycznie nie wy?,racza. Postępowanie sądowoadministra-

cyjne jest zorientowane na kontrolę czynności konwencjonalnych podejmowanych

ptzez organy administrującę, a nie na ochronę praw, którym te czynności dają począ-

tek - ochronę wchodzącą w rachubę później, gdy odnośne prawa powinny juz funk-

cjonować. Deficyt skutecznych instrumentów tej ochrony jest widoczny aż nadto wy-

ruźnię.

W ramach wykładni art. 154 i art. 155 k.p.a. istotne znaczenię zdaje się mieć w

szczegóIności przeprowadzona w monografii negatywna weryfikacja naruucającego

się skądinąd wniosku, że przepisy te tazęm wzięte obejmują wszystkie decyzje admi-

nistracyjne, a tylko w celu wewnętrznej niejako delimitacji zakresów ich zastosowa-

nia,ttzebate decyzje podzielić na takie, na mocy których nabywa się prawa, i takie, na

mocy których prawa się nie nabywa. Nabycie prawa bądż jego brak tak naprawdę mo-

że pełnić funkcję kryterium rozstrzygającęgo o dopuszczalności ,,uchylenia lub zmia-

ny" tylko w odnięsięniu do decyzji znamiennych skutecznością. Do decyzji niemają-

cych tego przymiotu wspomniane kryterium nie przystaje.

III. Pozostałe osiągnięcia i formy akĘwności naukowej

or az działalnoś ć po pulary zująca n aukę

Począwszy od ukończęnia studiów prawniczych regularnie przygotowywałem

opracowania naukowe, które ukazywaĘ się w recenzowanych czasopismach nauko-

ovych. Ich problematyka jest zróżnicowana, obejmuje zagadnienia ogólne prawa i po-

stępowania administracyjnego, administracyjne postępowania szczególne, postępowa-

nie sądowoadministracyj ne, a takżę problematykę,pogranicza" prawa administracyj -

nego i jego nłiązków z prawęm cywilnym. Z saĘsfakcją mogę stwierdzić, że opraco-

wania tę nie spotkały się z obojętnością środowiska naŃowego; poglądy w nich pre-

zentowane byĘ nieraz powoływane i zarazęm aprobowane, a niekiedy - co równięz

trzeba zamaczyó - poddawane krytyce. Niektóre z nich miaĘ też znaczący wpływ na

praktykę stosowania prawa.
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Moja akfinośó naukowa oraz dzińalność popularyzująca naukę przejawińa

się także udzińem w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz

przygotowywaniem ekspertyz na zlecęnie organów władzy publicznej i samorządu

terytorialnego.

1. Opracowania doĘczące zagadnień ogólnych prawa i postępowania administracyjnego

1.1. Artykuł pt. Sprawa administracyjna w ujęciu dynamicznym (Casus 2001, nr

2l, s. 25-29) traktuje o możliwych przeksńńcęniach elementów kons§rtutywnych

sprawy administracyjnej w toku postępowania jurysdykcyjnego. Została tam również

podjęta próba odpowiedzi na pytanie o kryteria tozsamości sprawy administracyjnej,

na podstawie których możma by ocenić, czy w danym przypadku mamy do czynienia

tylko z jej przekształceniem, Qzy tez powstała juz sprawa nowa. Ustalenia poczynione

w tym artykule byĘ uwzględniane w orzęcznictwie sądów administracyjnych (zob. np.

wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 maja 2005 r.,

II SA/Ik 203l/0l i z dnia 30 września 2008 r., II SA/I(r 6l8/08).

1.2. W glosie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia28 marca

2001 r., II SA/Ik 2674/00 (Państwo i Prawo 2002, nr 10, s. 1 13-1 18) podjąłem kon-

trowersyjną problematykę zakresu obowiązywania zakazu reformationis in peius w

postępowaniu administracyjnym, prezenĘąc pogląd, że hipoteza nonny z art. l39
k.p.a. obejmuje jedynie te sytuacje, w których organ odwoławczy albo orzęka ręforma-

toryjnie, albo uchyla zaskarżoną decyzję i vmarza postępowanie w pierwszej instancji.

Pozostałe rozstzygnięcia organu odwoławczęgo, ze względu na ich funkcje i skutki

nie mogą byó ,,wydane na niękotzyść strony odwołującej się".

1.3. Zagadnieniami związanymi z odmowną decyzją administracyjną zajmowa-

łem się w dwóch opracowaniach: w napisanej wspólnie z prof. dr. hab. Tadęuszęm

Wosiem glosie krytycznej do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2001 r.,III RN
116/00 (Samorząd Terytorialny 2005, nr 9, s. 59-66) otzw arĘkule Podstawa praw-

na odmownej decyzji administracyjnej (artykuł przyjęty do druku w PrzeglądzięPrawa

Publicmego). W glosie dokonana zostńa ocena wpłwu na obowią4rwanie w czasie

ostatecznej decyzji odmownej następczego odpadnięcia jej podstawy prawnej w wyni-
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ku zmiany relewantnych przepisów; tezy tam sformułowane byĘ uwzględniane w
późniejszych orzeczeniach sądów administracyjnych (zob. np. wyrok Wojewódzkiego

Sąd Administracyjnego w Lublinię z dnia 9 listopada 2005 r., II SA/Lv 644105,LEX
nr 870235). Z kolei wspomniany aĘkuł przedstawiaw szczęgólności typowe rozlxlią-

zania w zakresie sposobu kodowaniaprzęz prawodawcę w przepisach kompetencji do

wydania decyĄi odmownej; zawiera także polemikę z poglądeffi, w myśl którego de-

cyzja odmowna powinna być wydawana w kazdym przypadku nieuwzględnienia

wniosku o dokonanie czynności materialno - technicznej.

1.4. W artykule pt. Interes prawny w prawie administracyjnym na tle H.L,A.

Hąrta koncepcji prąwa jako ałiqzku norm (reguł) pierwotnych i wtórnych (Przegląd

Prawa Publicznego 2009, nr 5, s. 40-55) podjąłem próbę przetransponowania teore_

tycznoprawnych ustalęń H.L.A Harta, zaprezeŃowanych w dziele The Concept of
Law, na grunt prawa administracyjnego. Wyrózniłem w tymźe prawie administracyj-

nym nonny (reguĘ) pierwotne i wtórne, a następnie przestawiłem nowe ujęcie intere-

su prawnego, które zrywa z mitem, ze jest on kwalifikowaną postacią interesu fak_

tycznego. Starałem się tez wykazać tezę o sekwencyjnej relacji interesu prawnego z
prawem w rozumieniu podmiotowym.

1.5. Rezultatem mojego zainteresowania koncepcją reguł konstytutywnych i
możliwościami jej wykorzystania w naukach prawnych jest artykuł pt. ReguĘ konsty-

tutywne decyzji administracyjnej ą ustawowe przesłanki stwierdzenia jej ,,nieważno-

ści" (Przegląd Prawa Publicznego 2010, tr l, s. 21-35). V/ artykule tym najpierw

wskazałem reguły kreujące decyzję administracyjną jako czynność konwencjonalną, a

następnie podjąłem próbę selekcji tych, które mają charakter kons§rtutywny. Selekcja

tao wbrew pozorom, nie mogła byó przeprowadzona na podstawie opisanych w art. l56
k.p.a. przesłanek niewazności decyzji administracyjnej, toteżtrzęba było odwołać się

do kryterium związanego z konotacją (treścią językową) odnośnej czynności. Dokona-

ne w artykule ustalenia poavoliĘ też na sformułowanie kilku konkluzji szczegóło-

vyych i posfulatów, w szczęgólności co do rozgraniczenia ptzypadków nieistnienia fu_

dzież ,Brawdziwej nieważności" decyzji i ptzypadków niewazności decyzji w rozu_

mieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Postulaty te zostaĘ do-

strzężone i wzmiankowane w najnowszej literaturze przedmiotu (zob. M. Jaśkowska,

w: M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodelcs postępowania administracyjnego. Komentarz,

Warszawa 20lt, s.931-932 i937).
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2. Opracowania dotyczące administracyjnych postępowań szczególnych

2.1. Artykuł pt. Współuczestnictwo konkurencyjne w postępowaniu koncesyjnym

(Pństwo i Prawo 1999, nr 11, s. 44-50) doĘczy specyficznych zaleimości proceso_

wych, jakie powstają pomiędzy podmiotami zglaszającymi swe aspiracje do określo-

nego dobra deficytowego - w szczególności koncesji - którego przyznarię ma nastą_

pić w drodze decyzji administracyjnej. Rozwazania w nim zawartę prowadziĘ do kry_

Ęcznej oceny wówczas obowiązujących regulacji w odnośnym zakresie, a właściwie
ich braku. Artykuł częściowo utracił wprawdzie aktualność w obliczu zmiany przepi-

sów, ale poczynione w nim uwagi ogólne co do wspófuczestnictwa konkurencyjnego

wytrzymują próbę cza$) i są nadal uwzględniane w piśmiennictwie (zob. np. A. Skóra,

Współuczestnictwo w postępowąniu administracyjnym, Warszawa 2009, s. 31 i 306).

2.2. Przyjmowana w ogólnym postępowaniu administracyjnym definicja strony

odwofująca się do interesu prawnego zostńa w postępowaniu patentowym zastąpiona

wskazaniem konkretnego podmiotu, któremu tęn status przysfuguje. Implikacje tego

rorwięania, uj awni ające się także na etapie postępowania sądowoadministracyj nego,

są przedmiotem mojego aĘkufu pt. Strona i uczestnicy w postępowaniu patentowym

(Przegląd Prawa Handlowęgo 2005 nr 8, s. 3742). Poczynione w nim ustalenia zosta-

Ę uznane za miarcdajne w orzecznictwie sądów administracyjnych (zob. np. postano_

wienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2008 r., II GSK 389107,

LEX nr 387935).

2.3. Napisany wspólnię z dr hab. Hanną Knysiak-Molczyk artykuł pt, Postępo-

wanie w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaĘ za mienie zabńańskie (Prze-
gląd Prawa Publicznego 2007, nr 12, s. 38-54) traktuje o tytułowym postępowaniu

szczególnym w sposób kompleksowy i stanowił właściwie pionierskie jego opracowa_

nie. Do chwili obecnej artykuł ten okazuje się pomocny przy rozstrzyganiu powstają_

cych w praktyce dylematów intelpretacyjnych (zob. np. wyroki Naczelnego Sądu Ad_

ministracyjnęgo z dnia 9 lutego 20lI r.,I OSK 509/10, LEX nr 1070842 i z dnia 5

września 20lL r.,I OSK l443/l0, LEX nr 1068413).
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3. Opracowania doĘczące postępowania sądowoadministracyj nego

3.1. Problematyce zakresu rozpoznania i orzekania sądu administracyjnego po-

święcone są dwa moje aĘkuĘ, przy czym pierwszy pt. Przyczynek do wyWadni art,

29 ustalły o Naczelnym Sqdzie AdministraĘnym (Samorząd Terytorialny 2000, nr 1l,

s. 45-5l) został napisany w okresie obowiązywania ustawy z dnia 1l maja 1995 r. o

Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz.368 ze zm.), a drugi pt. Za-

lcres orzekania sqdu administracyjnego w sprawie ze skargi na decyzję administracyj-

nq (Ptzegląd Prawa Publicznego 2011, nr 3, s. 35-53) - uwzględnia obecny stan

prawny. W artykułach tych podjąłem próbę odpowiedzi na pytanie, jakie akty i czyfL-

ności mogą być uznane za pozostające ,,w granicach sprawy", a także dayżyłem do zre-

konstruowania przesłanek, od których zaleĘ zastosowanie wobec nich ,przewidzia-
nych ustawą środków".

3.2. Artykń Uprawnienia autokontrolne organu administracji w postępowaniu

sqdowoadministracyjnym (Przegląd Sądowy 2004, nr 7-8, s. 181-193) był jednym z

pierwszych opracowń traktujących o uprawnieniach autokontrolnych organu admini-

stracji w kształcie nadanym im przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia2002 r. - Prawo o

postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sformułowane tam tezy, w szczegó|-

ności tęza o zachowaniuprzez odnośne uprawnienia samoistnego charakteru orazteza,

ze sprawą vryznaczającą gtanicę orzekania organu w ramach tychże uprawnień jest

kńda kwestia, którą przepisy prawa materialnęgo lub procęsowego czynią odrębnym

przedmiotem postępowania jurysdykcyjnego - zyskĘ niemal powszechną aprobatę

dokĘny (zob. A. Kabat, w: B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-

Medek, Prawo o postępowaniu przed sqdami administracyjnymi. Komentarz, War-

szawa 20ll, s. 204; B. Dauter, Metodyka pracy sędziego sqdu administracyjnego,

Warszawa 2012, s. 181-183; A. Krawiec, Autokontrola decyzji administracyjnej,Ika-

ków 2012, s. 120 in.) orazjudykatury (zob. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2004 r., II SA/Wr 365102, LEX nr

7028|2).

3.3. W artykule Naruszenie prawa dajqce podstałę do wznowienia postępowa-

nia administracyjnego jako przesłanka uchylenia decyzji przez sqd administracyjny

(Przegląd Prawa Publicznego 2008, nr 4, s. 59-ł4) omówione zostaĘ dylematy inter-
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pretacyjne powstające w związku zę wskazaniem w art. l45 § l pkt 1 lit. b ustawy z

dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

przesłanki uchylenia decyzji lub postanowienia zapomoaą swęgo rodzaju odesłania do

podstaw wznowięnia postępowania administracyjnego. Zaprezentowane tam poglądy

co do zobiektywizowanego rozumięnia pojęcia ,,naruszenia prawa", co do znaczenia

czasu zaistnienia podstawy do wznowienia postępowania otaz co do konsekwencji

orueczęnia Trybunafu Konstytucyjnego o niezgodności relewantnego aktu normatyw-

nęgo z Kons§rtucją, umową międzynarodową lub ustawą - zostĘ uznane przez dok-

trynę zattafne (zob. T. Woś, w: T. Woś, H, Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo

o postępowaniu przed sqdami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s.662-
663; A. Kabat, w: B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Pra-
wo o postępowaniu przed sqdami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s.

4t34l4; B. Dauter, Metodyka prący sędziego sqdu administracyjnego, Warszawa

2012, s. 409), a nadto stĄ się częścią argumentacji w wielu rozstrzygnięciach sądów

administracyjnych (zob. np. uchwałę składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Admi-

nistracyjnęgo z dnia 28 częrwaa 2010 t.,II GPS 1/10, ONSAiWSA 2010, nr 5, poz.

81). Obecnie aprobatę zyskuje równiez zaprezentowany ptzęzę mnie pogląd, w myśl

którego nie moze dojść do uchylenia decyzji z powodu stwierdzenia podstawy do

wznowięnia postępowania administracyjnego określonej w art. l45 § l pkt 4 k.p.a.,

jeżeli nie ma pewności co do tego, że dysponent prawa do ponownego rozpńrzęnia i

rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej chcę z niego skorzystać (zob. np. wyrok Na-

czelnego Sądu Administracyjnęgo z dnia 16 maja20l2 r.,II OSK 362lll).

4. Opracowania interdyscyplinarne

4.1. Artykń Cry organy administracji publicznej rozstrzygajq sprawy cywilne?

(Państwo i Prawo 1997, nr 8, s. 85-93) traktuje o wątpliwościach związanych kwalifi-

kacją niektórych spraw rozstrzyganych decyzją administracyjną, w tym spraw odszko-

dowawczych. Sformułowałem tamtezę, w myśl której kwalifikacjatamoże być doko_

nana na podstawie kryterium nawiązującego do sposobu konkretyzacji i wyzlxłalania

mocy wiĘącej norm. Zaptezentowana w artykule argumentacja zachowała aktualność

i bywa powoĘwana nawet w najnowszej literatutze dotyczącej tej problematyki (zob.

M. Jaśkowska, KonsĘtucyjnoprawne podstawy sqdownictwa powszechnego i admini-

stracyjnego oraz delimitacja właściwości tych sqdów, w: Aktualne problemy rozgrani-

czenia właściwości sqdów administracyjnych i powszechnych, Warszawa 20ll, s.27).

l5



4.2. Ustaleniem organów, do których odnosiĘ się dyspozycje norm z art. 160 § 3

i § 4 k.p.a., zajmowałem się w artykule pt. ,,,Organ właściwy i organ zobowiqzany w

sprawie o odszladowanie na podsta,wie art. 160 k.p.a." (Przegląd Sądowy 2004, nr 2, s.

46-54). Ustawodawca nie przesądził bowiem jednoznacznie, czy chodzi o organy orzę-

kające w sprawie w pierwszej instancji, czy też o organy odwoławcze. Zaprezentowane

wnioski - które wobec uchylenia odnośnego przepisu wprawdzie nieco straciły na zna-

czeniu, ale mogą być wykorrystane ptzy WUJadni innych przepisów o podobnej kon_

strukcji - zyskĘ aprobatę doktryny (zob. J. Borkowski, w: B. Adamiak, J. Borkowski,
Kodelcs postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 789).

4.3. W artykule Decyzja administracyjna jako prejudykat w postępowaniu cy-

wilnym (Przegląd Prawa Publicznego2O08, nr 1, s. 2819) romłażone zostało kontro-

wersyjne zagadnienie młiązania sądu cywilnego decyzją administracyjną oraz możli-
woŚci samodzielnego rozstrzygartia przeztęnżę sąd kwestii nieważności decyzji. Osią
rozsltńń jest teza, że decyĄa administracyjna nigdy nie moze być postrzegana wy-
łącznie jako oceniany w kategoriach prawdy i fńszu dowód, poniewaz jest w swej

istocie zdarzeniem prawnym powodującym wprowadzenie do obrotu prawnego okre_

ślonej normy indywidualnej. Kżdy organ procesowy, nie wyłączając sądu, zobowią-
zany jest uwzględniaó istnienie tej normy w toku czynności jurysdykcyjnych i w tym
sensie jest nią zllłiązany.

5. Konferencje i ekspertyzy

5.1. Uczestniczyłem w następujących konferencjach naukowych: Prawne gwa-

rancje ochrony praw jednostki wobec dziąłań administracji publicznej, Międzynaro-
dowa Konferencja Naukowa zorganizowana przęz Zakład Prawa Publicznego i ZaRad
Postępowania Administracyjnego Wydziafu Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego
(Iwonicz Zdrój 6-8 maja 2002 r.); Jednostka w demolcraĘcznym państwie prawa,

Międzynarodowa Konferencj a Naukow a zotganizowana przęz Wyższą Szkołę Admi_
nistracji w Bielsku - Białej (Szczyrk 8-11 maja 2003 r.); Granice wolności gospodar-

czej w systemie społecznej gospodarki rynkowej, konferencja naukowa połączona z
jubileuszem 40-1ecia praay naukowej prof. dr. hab. Jana Grabowskiego zorganizowana
przęz Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego WydziałuPrawa Uniwersytetu ŚĘ_
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skiego i Katedrę Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej SzkoĘ Handlowej im.

Wojciecha Korfantego w Katowicach (Wisła 4-6 częrwca2004 r.); Europeizacja pol-
skiego prawa administracyjnego, Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa i Postępowania

Administracyjnego zorganizowany ptzęzWydziń Prawa i Administracji Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza, (Poznah 16-19 września 2004 r.); Koncepcja systemu prcIwa

administracyjnego, Ąazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Admini-

stracyjnego zorganizowarLy przęz Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu

Jagiellońskiego (Zakopane 24-27 września 2006 r.); Perspek|ĄĄ,y nauk administracyj-

nych, konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Administracji

Uniwersytętu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Sielpia 16-17 paździemika 2008

t.); Samorzqdowe Kolegia Odyvoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji,

Konferencja Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych §ie-
połomice 14-17 sĘcznia 2009 r.); Kodyfikacja postępowąnia administracyjnego (na

S0Jecie KPA), Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana ptzęz Katedrę

Postępowania Administracyjnego w Instytucie Administracji i Prawa Publicznego

Wydziafu Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curię-Skłodowskiej (Sieniawa

24ł7 maja 2009 r.); Kodela postępowania administracyjnego po zmianach w latach

20I0-20l l, konferencja naukowa zorganizowana ptzęz Zakład Prawa Administracyjne-

go InstyfutuNauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Warszawa7 częrwca2Dl|r.).

5.2. Od czasu rozpoczęcia studiów doktoranckich do chwili obecnej biorę ak-

tywny udziń w odbywających się regularnie, przynajmniej taz w miesiącu, spotka-

niach naukowych Katedry Postępowania Administracyjnego UJ. W spotkaniach tych

uczestniczą pracownicy Katedry, osoby z nią współpracujące oraz doktoranci.

5.3. W dniu 9 listopada 2005 t. wygłosiłem prelekcję poświęconą wybranym

zagadnieniom postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w ramach

Małopolskiego Forum Prawników Administracji Publicznej przy Małopolskim Insty-

tucie Samorządu Terytorialnego i Administracji. Forum powstało w celu umozliwienia

edukacji, konsultacji, wymiany poglądów i dyskusji środowiskowych prawników pra-

cujących w administracji państwowej i samorządowej.

5.4. W ramach dzińalności eksperckiej sporządziłem w 2003 roku na zlecenie

Wojewody Małopolskiego opinię prawną dotyczącą właściwości organów w sprawach
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odszkodowawczych powstających na gruncie art. 160 k.p.u., aw 2007 roku na zlece-

nie Prezydenta Miasta Krakowa - opinię prawną dotyczącą dopuszczalności skargi do

sądu administracyjnego na orzeczęnię Komisji Majątkowej koirczące postępowanie

regulacyjne, prowadzonę na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 mĄa 1989 r. o sto-

suŃu Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29,

poz. l54 ze zm.) orazprzepisow zarządzęnia Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów
z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w
przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieru-

chomości lub ich części (M.P.Nr 5, poz.39 ze zm.).

5.5. W 2005 roku współtworzyłem,jako członek powołanego w Ęm celu Ze-

spofu, projekt nowego Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, uchwalonęgo przez Senat

Uczelni w dniu'I czerwca2006r.

IV. Działalność i osiągnięcia dydaktyczne

Czyniąc zadośó obowiązkom przypisanym do zajmowanego stanowiska adiunkta

w Katędrze Postępowania Administracyjnego UJ, co roku prowadzę zajęcia dydakĘcz-
ne w wymiarze znacznię przekraczającym ustalonę przęz władze Uczelni pensum, za-

równo na kierunku prawo, jak i na kieruŃu administracja. Na obu kierunkach są to za-

jęcia z przedmiofu postępowanie administracyjne i z ptzedmiofu postępowanie sądowo-

administracyjne, w różnych formach (wykłady, seminaria magisterskie, ćwiczenia).

Nieprzerwanie od kilku lat, na podstawie stosownych upowaznień udzięlanych

mi przez Radę Wydziafu, prowadzę dla studentów administracji wykłady obowiązko_

we przynajmniej z jednego z wyżej wymienionych przedmiotów i zuazęm pełnię

funkcję egzaminatora.

Na kierunku prawo prowadzę też wykład specjalizacyjny z przedmiotu postę_

powanie podatkowę, począwszy od roku akademickiego 200412005. Wykład tęn cię-

szy się duzym zainteresowaniem wśród studentów i pozytywną oceną Rady Wydziału,

częEo Wrazęmjest zamieszczęnię go w ofercie dydal<Ęcznej również na zbLiżający

się rok akademicki.
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Rada Wydziafu upowazniła mnie do prowadzęnia seminarium magisterskiego i
pełnienia funkcji promotora prac magisterskich na kięrunku administracja. Pod moim
kierunkiem kilkunastu studentów napisało swoje prace magisterskię. Ponadto wielo_
krotnie pełniłem funkcje ręcenzęnta prac magisterskich napisanych przez studęntów

prawa i administracji pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Tadeusza Wosia i dr

hab. Hanny Knysiak-Molczyk,jak również funkcje cńoŃa komisji przeprowadzają-

cych egzaminy magisterskie i licencjackie.

PozaUczęlnią, w relatywnie nięwielkim zakresie, ptowadziłem zajęcia dydak_

Ęczne dla aplikantów adwokackich organizowanę przęz Okręgową Radę Adwokacką
w Krakowie; wielokrotnie pełniłem też funkcję cńot*akomisji egzaminacyjnej powo_

Ęwanej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego dawniej przez organy samorzą-
du zawodowego, a obęcnie ptzęzMinistra Sprawiedliwości.

/ 1 *) ,

1woLutst WilałJ,{i3
Kraków, dnia 2I sierpnia 2012 r.
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