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Dr Artur Żurawik Załącznik nr 1 

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego  

Wydział Prawa i Administracji  

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 

 

AUTOREFERAT 

sporządzony dla celów postępowania habilitacyjnego 
 

I. Wstęp 
 

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), 

przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 

r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dz. U. Nr 204, poz. 1200) oraz 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) składam niniejszy 

autoreferat sporządzony dla celów postępowania habilitacyjnego, zawierający informacje na 

temat uzyskanych przeze mnie stopni naukowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia 

w jednostkach naukowych, charakterystykę osiągnięcia naukowego w rozumieniu art. 16 ust. 

2 pkt 1 wskazanej powyżej ustawy, a także zwięzłe omówienie moich pozostałych osiągnięć            

i dorobku.  
 

II. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 
 

Dyplom magistra prawa uzyskałem w 2000 roku na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie pracy magisterskiej pt. „Interpretacja 

w prawie i w sztuce jako przejaw ogólnej interpretacji humanistycznej”, napisanej pod kierunkiem 

prof. dr hab. Jerzego Stelmacha. Studia prawnicze zakończyłem z wynikiem bardzo dobrym   

i w tym samym roku podjąłem studia doktoranckie pod kierunkiem Prof. dr hab. Anny 

Walaszek – Pyzioł w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Rozpocząłem również 
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aplikację sędziowską w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach (od 2001 r. na etacie 

aplikanckim), zakończoną w 2003 r. egzaminem sędziowskim ze średnią ocen z wszystkich 

przedmiotów 4,47. Z dniem 1 lipca 2003 r. zostałem mianowany przez Ministra 

Sprawiedliwości asesorem sędziowskim w Sądzie Rejonowym w Katowicach.  Od dnia 1 

stycznia 2006 r. orzekałem w nowoutworzonym Sądzie Rejonowym w Siemianowicach 

Śląskich, a z dniem 28 czerwca 2007 r. zostałem powołany przez Prezydenta RP na 

stanowisko sędziowskie w tym Sądzie. Od grudnia 2007 r. orzekam jako sędzia w Sądzie 

Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy.  
 

Studia doktoranckie zakończyłem w 2006 r. uzyskaniem stopnia doktora nauk 

prawnych, mocą jednogłośnej uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. Recenzentami mej pracy doktorskiej pod tytułem „Konstrukcja 

i stosowanie klauzuli generalnej dobrych obyczajów”, napisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. 

Anny Walaszek – Pyzioł, byli Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski oraz Prof. dr hab. 

Krzysztof Pałecki.  
  

III. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach badawczych 
 

 Ma praca naukowa od samego początku, tj. od 1 października 2009 r., wiąże się               

z Katedrą Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

kierowaną przez Panią Prof. dr hab. Annę Walaszek – Pyzioł.  

 Na Uniwersytecie zatrudniony jestem na stanowisku adiunkta.  
 

IV. Najważniejsze osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora 
 

Moje dotychczasowe zainteresowania i osiągnięcia naukowe koncentrowały się 

wokół następujących obszarów problemowych: 

1) teoria prawa publicznego, w szczególności publicznego prawa gospodarczego 

(zasady prawa, wykładnia prawa, klauzule generalne), 

2) instytucje publicznego prawa gospodarczego, 

3) publiczne prawo konkurencji, 

4) ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce,  

5) prawo i postępowanie karne (w ograniczonym zakresie).  
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Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych opublikowałem łącznie około 1000 

stron tekstów naukowych, w tym w najważniejszych i najbardziej prestiżowych 

wydawnictwach oraz publikatorach. Są to opracowania z różnych dziedzin, 

interdyscyplinarne i wielowątkowe. Uważam bowiem, że jedynie szerokie spojrzenie na 

przepisy i to z różnych punktów widzenia, może prowadzić do właściwych wniosków.   
 

1. Monografia „Interes publiczny w prawie gospodarczym”  
 

Jako najważniejsze osiągnięcie naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, 

stanowiące znaczny wkład w rozwój nauki prawa i tym samym spełniające kryteria określone 

w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz               

o stopniach i tytule w zakresie sztuki, pozwalam sobie wskazać monografię pt. „Interes 

publiczny w prawie gospodarczym”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 r., ss. 533 + 

wprowadzenie (s. LXIII – LXVII).  
 

Monografia ta stanowi pierwsze polskie (po 1989 r.) opracowanie poświęcone 

klauzuli interesu publicznego w prawie gospodarczym. Problematyka ta po przemianach 

ustrojowych nie była dotychczas obiektem kompleksowego opracowania. Nadto 

wcześniejsze monografie na ten temat poświęcone były interesowi publicznemu 

(społecznemu) w prawie administracyjnym (E. Modliński: 1932 r., M. Wyrzykowski: 1986). 

Interes publiczny stanowi bowiem kluczowe pojęcie tak w prawie administracyjnym jak               

i w publicznym prawie gospodarczym. Interes ten ma wymiar nie tylko społeczny, ale                   

i prawny. W drugim wskazanym przypadku materializuje się w postaci klauzuli interesu 

publicznego, stanowiącej jedną z najważniejszych klauzul generalnych w prawodawstwie 

polskim. Ma ona bowiem charakter konstytucyjny, choć i ustawodawca zwykły bardzo 

często do niej odwołuje się. Klauzula interesu publicznego przede wszystkim stanowi jedną   

z przesłanek ingerencji w sferę wolnościową, zatem granice interesu publicznego są 

jednocześnie granicami dopuszczalnej ingerencji czynnika publicznoprawnego w sferę 

prywatnoprawną, granicami dopuszczalnej publicyzacji prawa prywatnego.  

Z jednej strony, klauzula ta ma spełniać ogromną rolę we wdrażaniu w życie 

postulatów społecznej gospodarki rynkowej oraz w realizacji założeń sprawiedliwościowych 

i słusznościowych, wymagających ingerencji w wolności obywatelskie, z drugiej jednak 

strony, może stać się instrumentem służącym realizacji szkodliwych koncepcji i polityk, na 

podstawie błędnych założeń, co leży w interesie publicznym, a co nie. Przy tym związek 



 4 

klauzuli interesu publicznego z polityką jest przeogromny. Problem polega więc na tym, jak 

klauzula ta będzie wykorzystywana.  

Odpowiedzi na pytanie, co leży w interesie publicznym, oczekuje się przede 

wszystkim od tych, którzy prawo stanowią, bowiem to oni, poprzez uchwalanie aktów 

prawnych, muszą wyważyć pewne wartości i zdecydować, czy dana wartość jest na tyle 

ważna, by dla jej ochrony konieczne było ograniczanie wolności obywatelskich. Co więcej, 

muszą zastanowić się w jaki sposób ingerencję tą przeprowadzić, by była ona jak najmniej 

dotkliwa, choć zapewniała osiągnięcie oczekiwanego rezultatu. Prawodawca staje więc przed 

koniecznością rozstrzygania wielu dylematów, często na zasadzie wyboru mniejszego zła, 

niezbędna jest więc dyskusja polityczna i wsłuchiwanie się w racje różnych opcji. Przy tym 

ważne, by widzieć racje nie tylko tych, w interesie których wolności i prawa innych mają być 

ograniczane, ale też tych, których negatywne skutki decyzji politycznych dotkną.  

Odpowiedzi na powyższe pytanie oczekuje się także od organów realizujących wolę 

prawodawcy, a zatem przede wszystkim od organów władzy państwowej i samorządowej. To 

im przypada w udziale wykonanie poszczególnych przedsięwzięć w interesie publicznym i to 

one muszą dbać o to, by interes publiczny był zabezpieczony, a przy tym, by w sposób 

nieuprawniony, sprzeczny z intencjami prawodawcy, nie uchybiał interesowi 

indywidualnemu. Powoduje to jednak konieczność bardzo dokładnego uzasadniania 

przyczyn ingerencji w sferę wolnościową, co pozostawać musi w demokratycznym państwie 

prawnym pod kontrolą sądową.  

W monografii wskazuję, że obecnie nie można mówić o bezwarunkowym prymacie 

interesu publicznego nad indywidualnym, czy dobra wspólnego nad dobrem pojedynczego 

obywatela. Koncepcja prymatu tego, co publiczne upadła wraz z upadkiem doktryny 

socjalistycznej. Oczywiście często interes publiczny będzie zwyciężał nad indywidualnym, 

jednak nie dlatego, że jest ważniejszy, ale choćby dlatego, że w bardzo wielu przypadkach 

tylko poprzez jego realizację będzie możliwa ochrona wielu innych interesów 

indywidualnych. Czasem interes publiczny będzie pozostawał w sprzeczności                               

z indywidualnym, a czasem będzie z nim zgodny, służąc dodatkowo jego ochronie. 

Klauzula interesu publicznego stanowiła i stanowi przedmiot refleksji i ocen bardzo 

skrajnych – od uznania jej za kategorię normatywną, do traktowania jej jako kategorii 

politycznej, socjologicznej, czy wszelkiej innej, byle nie normatywnej, jako niedającej się 

prawnie kategoryzować. Nie budzi jednak wątpliwości, że związki pomiędzy prawem                   

a życiem społecznym są szerokie, to zaś ma swe odzwierciedlenie między refleksją 

teoretycznoprawną, a refleksją innych nauk społecznych. Prawo, w szczególności publiczne, 
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jest nie tylko wynikiem realizacji określonej polityki, ale również nośnikiem                                  

i odzwierciedleniem ważnych społecznie wartości. To zaś wywołuje potrzebę analizy 

normatywnej i odkrywania normatywnej zawartości klauzuli interesu publicznego oraz 

klauzul podobnych. Temu ma służyć wskazana monografia.  

Podanie gotowej definicji interesu publicznego jednak nie tylko nie jest możliwe, ale   

i nie jest wskazane. Jaka jest tego przyczyna? Klauzula interesu publicznego jest bez 

wątpienia klauzulą generalną, a te, co do zasady, nie podlegają definiowaniu, bowiem mają 

na celu uelastycznianie prawa, tak by można było uwzględniać w ramach procesu jego 

stosowania wszelkie zmiany dokonujące się w rzeczywistości, takie które nie były brane pod 

uwagę w czasie stanowienia przepisów. Wynika to z postulatów wykładni dynamicznej.              

Z kolei każde zdefiniowanie klauzuli może doprowadzić do jej „zamknięcia” 

interpretacyjnego, przez co straci ona swą elastyczność. Byłoby to więc sprzeczne z jej istotą 

i funkcją.  

Z drugiej jednak strony, ustawodawca czasem decyduje się definiować klauzule 

generalne, czego przykładem jest właśnie „interes publiczny”. Co więcej, można tu postawić 

tezę, że jest to zjawisko w prawie gospodarczym coraz częstsze, co świadczy o zamyśle 

ustawodawcy, by klauzulę interesu publicznego ustawowo wypełniać określoną treścią. 

Można oczywiście zapytać o celowość takiego rozwiązania, tym niemniej należy takie 

rozwiązanie przyjąć i dany przepis, tam gdzie jest to konieczne, zastosować. Poszczególne 

definicje legalne interesującej mnie klauzuli szczegółowo omawiam w książce.  

Osobiście nie jestem zwolennikiem definiowania interesu publicznego i innych 

klauzul, co szczegółowo uzasadniam w monografii, jednak uważam, że należy je dokładnie 

przeanalizować. Skoro klauzula interesu publicznego posiada określoną treść normatywną             

i nie jest pojęciem blankietowym, to należy podjąć pewne starania, by w miarę możliwości tą 

treść zrekonstruować. Trzeba mieć jednak świadomość, że pojęcie interesu publicznego jest 

zmienne w czasie i przestrzeni, zależne od uwarunkowań historycznych oraz geograficznych.  

Sam ustawodawca jednak nie ułatwia zadania rekonstrukcji treści omawianej klauzuli, 

bowiem nie jest konsekwentny w jej traktowaniu. To z kolei prowadzić musi do tezy, że nie 

jest możliwe skonstruowanie jednej, spójnej koncepcji interesu publicznego, przynajmniej           

w rozumieniu prawnym. I nie chodzi tu wcale o różnorakie kolidujące z sobą wartości 

podlegające ochronie i o możliwe stwierdzenie, że inna będzie treść klauzuli interesu 

publicznego w zależności od tego, który system wartości przyjmiemy. Problem jest natury 

bardziej podstawowej, tzn. czy traktować interes publiczny aksjologicznie, a więc odnosić go 

do pewnego, konkretnego systemu wartości, czy obiektywnie – próbując od aksjologii 
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uciekać. Prawodawca waha się pomiędzy obydwoma koncepcjami, co powoduje brak 

spójności w jego założeniach.  

Niemożność sprowadzenia klauzuli interesu publicznego do jednego, wspólnego 

mianownika (może oprócz tego, że zmienność jej treści jest pewną cechą stałą), wynika              

w obecnym stanie prawnym z samych przepisów. Oczywiście, problemem będą także 

rozważania aksjologiczne oraz konflikt poszczególnych wartości i interesów, jednak jest to 

zagadnienie dalsze, bardziej szczegółowe.  

Przyjęcie powyższych założeń prowadzi mnie konsekwentnie do wniosków dalszych. 

W literaturze prawniczej czasem prowadzone są rozważania na temat, czym jest „interes”, 

będący ogólniejszą formą interesu publicznego. Skoro ustawodawca, przynajmniej obecnie, 

nie preferuje jednego rozumienia interesu publicznego i wiąże go z różnymi podstawami, to 

tym samym, nie preferuje jednego rozumienia „interesu”, który w zależności od konkretnych 

uregulowań, będzie traktowany albo wyraźnie aksjologicznie, albo w inny sposób, choć, 

moim zdaniem, aksjologia w tle takich rozważań zawsze będzie obecna, nawet jeśli 

ustawodawca chciałby w danym przypadku jej uniknąć.  

Skoro we wspomnianych definicjach legalnych interesu publicznego ustawodawca 

posługuje się różnymi zastanymi koncepcjami, wiążąc ów interes za każdym razem z innymi 

podstawami, to tym samym nie można przyjmować jednej li tylko, wybranej koncepcji. 

Zabieg taki może bowiem narażać osobę forsującą tak jednoznaczne stanowisko na zarzut, że 

stanowisko to jest nieuprawnione, skoro poszczególne uregulowania prawne posługują się 

także inną koncepcją, występującą niejako „obok”.  

 

Analiza kontekstu prawnego, w jakim funkcjonuje klauzula interesu publicznego 

prowadzi też do wniosku, że pełni ona dwojaką rolę: 

1) ograniczającą (limitującą) – tylko ze względu na ważny interes publiczny możliwe 

jest ograniczanie wolności, w tym wolności działalności gospodarczej, przez co                

w takich sytuacjach omawiana klauzula nie może podlegać wykładni rozszerzającej; 

2) warunkującą zastosowanie określonych przepisów „ochronnych” – w tym rozumieniu 

jest przesłanką wdrożenia systemu ochrony określonych praw, co wynika np.                    

z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, gdzie warunkiem koniecznym 

prowadzenia postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów jest stwierdzenie wystąpienia przesłanki interesu 

publicznego. Tu jednak jego rozumienie może już podlegać wykładni rozszerzającej, 
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bowiem chodzi o ochronę jednostki przed nadużyciami ze strony podmiotów 

silniejszych, czyli przedsiębiorców. Zagadnienie to rozwijam w monografii.  

 

W przywołanym opracowaniu zastanawiam się także nad relacją treściową pomiędzy 

klauzulą interesu publicznego a innymi klauzulami, np. dobra wspólnego, interesu 

politycznego, interesu narodowego, interesu społecznego, itp. W szczególności ta ostatnia 

jest ciekawa, bowiem wręcz powszechnie utożsamiana jest z klauzulą interesu publicznego, 

co moim zdaniem nie jest słuszne. Obie mają wiele wspólnego, jednak wydaje mi się, że 

widoczne są w nich pewne odmienności. Należy mieć bowiem na uwadze możliwość 

odniesienia pewnych interesów bezpośrednio do pewnych podmiotów publicznych,           

w tym np. jednostek samorządu terytorialnego, kiedy to interes samego społeczeństwa, 

w tym przypadku lokalnego (interes społeczny), realizowany jest wyłącznie pośrednio. 

Tego rodzaju podmioty publiczne są powołane, by służyć społeczeństwu, jednak mają 

samodzielność, wręcz osobowość prawną, jak gminy, powiaty i województwa. To 

samo dotyczy Skarbu Państwa. Stanowią zatem odrębne „byty prawne”, a co za tym 

idzie, realizują też swoje interesy. Co do zasady powinny być one zgodne z interesami 

poszczególnych społeczności, nie zawsze jednak są, co skutkuje odpowiedzialnością 

polityczną władz, np. w trakcie kolejnych wyborów. Tak rozumiane interesy publiczne 

mogą nawet między sobą kolidować, np. interesy dwóch różnych gmin, bądź interesy 

państwa z interesami jednostki samorządu terytorialnego. Skoro wymienione 

samodzielne podmioty są bez wątpienia podmiotami prawa publicznego, to tym 

samym realizują interesy „publiczne”, a interesy społeczności („społeczne”) są tu 

realizowane jedynie w sposób pośredni. Zaznaczyć też trzeba, że ustawodawca czasem 

posługuje się obydwoma klauzulami w ramach tego samego przepisu, co także może 

świadczyć o odrębności obu klauzul. Przykładem jest ustawa z 24.4.2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 11b).  

Rozstrzygam także zagadnienie dotyczące relacji „nadrzędnego interesu publicznego” 

i „ważnego interesu publicznego”, bowiem nazwy tych klauzul mogłyby sugerować, że 

interes „nadrzędny”, jest nadrzędnym także nad interesem publicznym „ważnym”, 

występującym choćby w art. 22 Konstytucji RP. Takie stwierdzenie jednak nie ma, moim 

zdaniem, uzasadnienia prawnego. Ostatni poruszony problem wynika z tego, że ustawodawca 

krajowy, zapatrzony w prawodawcę unijnego, przejmuje wprost pewne rozwiązania zawarte 

m. in. w dyrektywach, choć związany jest jedynie ich rezultatem, który powinien być 

osiągnięty, mając do wyboru formę i środki ich realizacji. To zaś powoduje bałagan 
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pojęciowy i mnożenie różnych odmian klauzuli interesu publicznego ponad potrzeby. 

Celem przywołanej pracy jest więc odnalezienie, w miarę możliwości, odpowiedzi na 

powyższe pytania i wskazanie, z uwzględnieniem m. in. dorobku doktryny i orzecznictwa 

europejskiego, w jaki sposób sygnalizowane problemy można rozwiązać. Chodziło mi przy 

tym o przeprowadzenie badań o szerokim zasięgu, interdyscyplinarnych, bez ograniczania się 

do przedstawiania wypowiedzi prawnych: własnych i cudzych. Prawo nie jest bowiem 

osadzone w próżni i nie istnieje samo dla siebie. Ma ścisły związek z różnymi aspektami 

życia, przez co jego analiza wymaga odniesień do innych nauk społecznych. Nieobce mi są 

zatem rozważania teoretyczno-prawne, poparte czasem koncepcjami filozoficznymi, 

politologicznymi, ekonomicznymi, etycznymi czy socjologicznymi wybranych, 

reprezentatywnych autorów.  

Opracowanie to ma więc na celu pokazanie kontekstu funkcjonowania klauzuli 

interesu publicznego, przy czym niejednokrotnie zajmuję się także zagadnieniami bardzo 

szczegółowymi, nie tracąc z pola widzenia ustaleń o charakterze ogólnym.  

Rozważania merytoryczne poprzedzam uwagami wprowadzającymi, odnoszącymi się 

m. in. do tego, jak rozumiem „prawo”, bowiem pojmowanie go w ten, czy inny sposób, 

determinuje konkretne metody badawcze, a mamy – na co wskazuje np. Prof. J. Stelmach – 

co najmniej tyle określeń interpretacji prawniczej, ile odmiennych typów filozofii prawa.  

Ze względu na przedmiot monografii materiałem badawczym były, z jednej strony, 

poglądy doktrynalne (nie tylko prawnicze – co powtórzę - bowiem klauzula interesu 

publicznego ma wymiar głęboko społeczny), a z drugiej, przepisy prawne, zarówno krajowe, 

jak i unijne. Dużo miejsca poświęcam także orzecznictwu sądowemu, rozstrzygnięciom 

Trybunału Konstytucyjnego oraz organów unijnych.  

Dominującym aspektem rozważań w monografii jest oczywiście aspekt teoretyczny, 

dzięki czemu opracowanie to, mam nadzieję, w zasadniczej części nie straci aktualności 

mimo upływu lat i zmiany przepisów.  

Dodam również, że pewne fragmenty monografii dotyczą ewolucji poglądów na 

wybrane tematy, zatem i wątek historyczny zyskuje na znaczeniu. 

Przywołana książka oparta jest na bardzo obszernej bibliografii, w tym zagranicznej 

(33 strony). 

 

2. Monografia „Ustrój sądownictwa w Polsce” 

 

Drugą ważną pozycją w mym dorobku naukowym jest monografia pt. „Ustrój 
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sądownictwa w Polsce” (C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. 301). Jest to pierwsza obszerna 

monografia na ten temat, bowiem dotychczas zagadnienia dotyczące sądownictwa były 

omawiane albo w podręcznikach dotyczących np. organów ochrony prawnej, albo                     

w komentarzach do poszczególnych ustaw ustrojowych, albo w artykułach dotyczących 

poszczególnych zagadnień.  

 

Funkcjonowanie sądów jest jednym z ważniejszych, aczkolwiek kontrowersyjnych, 

problemów społecznych i ustrojowych. Wiąże się z nim przede wszystkim zagadnienie 

organizacji ustrojowej trzeciej władzy i wpływu na nią pozostałych władz. Na styku tych 

działań powstaje wiele kontrowersji i problemów prawnych, w szczególności związanych             

z zagadnieniem, jak daleko może sięgać nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości 

nad sądami powszechnymi oraz wojskowymi, by nie naruszać sfery niezawisłości 

sędziowskiej. Problematyczne jest również zagadnienie znoszenia sądów w drodze 

rozporządzenia, bez ustawowego dookreślenia okręgów sądowych, w których przynajmniej 

jeden sąd określonego szczebla musiałby istnieć, by nie ograniczać obywatelom 

konstytucyjnego prawa do sądu. Zagadnienia te choć były przedmiotem orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego, nadal nie są w pełni jasne i budzą wątpliwości.   

Pojawiają się również i dalsze kwestie, które omawiam w przytoczonej monografii. 

Czasami bowiem padają słowa, że sądownictwo stanowi pewien system, na który składa się 

działalność Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych. 

Uregulowania dotyczące poszczególnych rodzajów sądów nie są jednak w pełni spójne, a to 

utrudnia funkcjonowanie trzeciej władzy.  

Przytaczam również przepisy, które – moim zdaniem – naruszają Konstytucję, a tym 

samym winny być znowelizowane.  

Omawiane zagadnienia w bardzo dużym zakresie znajdują poparcie                                  

w przywoływanych przeze mnie przykładach, które faktycznie pojawiały się w codziennej 

pracy sądów.   

Aby swoje rozważania w monografii uczynić bardziej czytelnymi, poszczególne 

tematy omawiam w odniesieniu do wszystkich rodzajów sądów, np. omawiając problematykę 

organów sądów, przedstawiam w jednym rozdziale zarówno organy sądów powszechnych, 

jak i sądów pozostałych. Jest to zatem systematyka monografii zupełnie odmienna od tej, 

którą można zwykle spotkać w opracowaniach dotyczących wymiaru sprawiedliwości                    

i innych organów ochrony prawnej, w których opisane są najpierw wszystkie aspekty 

dotyczące sądownictwa powszechnego, następnie wszystkie aspekty dotyczące sądownictwa 
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administracyjnego itd. Prowadzi to do sytuacji, że te same zagadnienia odnoszące się do 

różnych sądów są bardzo rozproszone, a to utrudnia wyciąganie konkretnych wniosków. Ma 

to sens co najwyżej szkoleniowy.  

W swych rozważaniach uwzględniam nie tylko przepisy poszczególnych ustaw 

ustrojowych, ale również wiele poglądów doktrynalnych i orzecznictwo, tak krajowe, jak                

i międzynarodowe. Pewne znaczenie ma tu zapewne również moje doświadczenie 

orzecznicze, pozwalające spojrzeć na problemy sądownictwa „od środka”.  

 

3. Artykuły naukowe oraz rozdziały w naukowych opracowaniach zbiorowych  

 

Istotne znaczenie w mym piśmiennictwie mają również artykuły naukowe i rozdziały 

w naukowych opracowaniach zbiorowych. Wszystkie one zostały opublikowane po 

pozytywnych recenzjach wydawniczych.  

 

Do najważniejszych mych publikacji w tym zakresie należą opracowania:  

 

- „Pojęcie interesu publicznego”, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), 

System Prawa Administracyjnego, Publiczne Prawo Gospodarcze, tom 8a, C.H. Beck, 

Warszawa 2013, s. 410 – 434. Jest to opracowanie dość obszerne, zawierające także me 

własne poglądy, aczkolwiek rozwinięte znacznie w monografii „Interes publiczny w prawie 

gospodarczym”, którą opisałem powyżej. Jest to bowiem problematyka skomplikowana, 

wielowątkowa, interdyscyplinarna, a przez to wymagająca dogłębnych i szeroko zakrojonych 

analiz.  

 

Monografia ta z tych samych przyczyn znacznie rozwija także kolejne zagadnienia, 

które w ograniczonym – z przyczyn obiektywnych – zakresie poruszam w Systemie:   

 

- „Zasada społecznej gospodarki rynkowej”, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski,                

A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, tom 8a, j.w., s. 439 – 449;  

- „Zasada wolności działalności gospodarczej”, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski,             

A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, tom 8a, j.w., s. 449 – 466;  

Obie zasady ściśle są z sobą powiązane, stanowiąc podstawę ustroju społeczno –

gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.  
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W ramach zasady społecznej gospodarki rynkowej nastąpiło połączenie jednego                 

z typów gospodarki z określoną wizją ładu społecznego, w którym elementy społeczne 

odgrywają istotną rolę. Państwo jest tu traktowane jako dobro wspólne, z którego 

wyprowadza się dyrektywę ochrony interesu zbiorowości, z zapewnieniem istotnego 

miejsca dla solidaryzmu społecznego. Jest ono też współodpowiedzialne za stan 

gospodarki, a jego rola sprowadza się m. in. do działań nakierowanych na łagodzenie 

społecznych skutków funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wprowadzona została także 

równoważność oraz komplementarność poszczególnych elementów społecznej gospodarki 

rynkowej, czyli wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz 

solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych, przez co mogą się one 

wzajemnie ograniczać; zasada społecznej gospodarki rynkowej może być więc traktowana 

jako wypadkowa wskazanych trzech jej filarów. Wyodrębnić można dodatkowo także 

szczególny rodzaj działalności gospodarczej, w którym podstawowym jej celem nie jest 

osiąganie zysków, choć te też są istotne, ale określonych celów społeczno-

ekonomicznych, których nie można zrealizować dzięki mechanizmom rynkowym. Realizacją 

tych celów zainteresowane jest samo państwo lub inne podmioty publicznoprawne, które 

niekiedy bezpośrednio uczestniczą w „grze rynkowej”. Prowadzenie przez państwo oraz 

jednostki publiczne, np. publiczne osoby prawne, działalności gospodarczej ma mimo 

wszystko jednak charakter wyjątkowy w stosunku do działalności gospodarczej sektora 

prywatnoprawnego i nie może naruszać zasady swobodnej konkurencji pomiędzy tymi dwoma 

sektorami.  

 Wskazuję również na zauważalne problemy, jakie mogą pojawić się na tle wyważania 

poszczególnych elementów składających się na zasadę społecznej gospodarki rynkowej. 

Istnieje bowiem ryzyko takiej interpretacji Konstytucji przez ustawodawcę zwykłego, która 

będzie niekorzystna dla zasady wolności działalności gospodarczej, a nacisk zostanie 

położony na wartość elementu solidarnościowego. Jakkolwiek dochód państwa osiągnięty             

z działalności gospodarczej różnych podmiotów, w tym prywatnych, może i powinien służyć 

realizacji celów społecznych, to jednak względy społeczne nie mogą uzasadniać ciągłego, 

postępującego obciążania podmiotów gospodarczych takimi kosztami w imię interesu 

publicznego. Zobowiązania socjalne nie mogą też prowadzić do zachwiania równowagi 

finansów publicznych i zagrażać kondycji pieniądza. 
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 Inne ważne me opracowania to:  

 

- „Zasada ochrony własności”, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), 

System Prawa Administracyjnego, tom 8a, j.w., s. 473 – 479.  

Problematyka ta była przedmiotem rozważań w innym tomie Systemu, stąd ująłem ją 

nieco inaczej, odnosząc się przede wszystkim do ograniczeń własności wymaganych ze 

względu prowadzoną działalność gospodarczą podmiotów trzecich. Dochodzę jednocześnie 

do wniosku, że ingerencja czynnika publicznego w prawo własności jest w miarę upływu lat 

coraz szersza. Wiąże się ona choćby z koniecznością budowy dróg, autostrad, czy sieci 

różnego rodzaju. Obecnie prowadzone są działania mające na celu rozwój sieci 

zapewniających społeczeństwu dostęp do Internetu. Z tego powodu uchwalono ustawę z dnia 

7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Jej celem 

nadrzędnym jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie możliwości 

dostępu do Internetu szerokopasmowego. Cel ten ma być realizowany poprzez zniesienie 

barier dla inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną, a w szczególności poprzez rozwój 

sieci regionalnych oraz budowę telekomunikacyjnej infrastruktury przez samorządy. Chodzi 

tu o likwidację barier inwestycyjnych wynikających z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Poszerzono też zakres przedmiotowy ustawy wskazując, 

że w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza (poza 

dotychczasowymi) także potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej,                          

a w szczególności sieci szerokopasmowych. Możliwości inwestycyjne w oparciu o tą ustawę 

zatem znacznie zwiększyły się, a przez to w pewnym zakresie zmniejszyła się ochrona 

własności podmiotów indywidualnych, których własność może być niezbędna do realizacji 

celów ustawy. Na właścicieli nieruchomości narzucono też dodatkowe obowiązki. 

 

- „Zasada przestrzegania reguł uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów                     

w działalności gospodarczej”, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System 

Prawa Administracyjnego, tom 8a, j.w., s. 493 – 517.  

W opracowaniu tym szczególnie dużo miejsca zajęło mi przywołanie koncepcji 

odnoszących się do klauzuli generalnej dobrych obyczajów, bowiem nie ma tu zgody, jak 

należy ją rozumieć, a stanowi ona choćby jeden z elementów definicyjnych czynu 

nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Również w art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawodawca 

wymaga od przedsiębiorców przestrzegania dobrych obyczajów. Nie są to oczywiście 
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wszystkie przepisy posługujące się omawianą klauzulą, aczkolwiek mają szczególne 

znaczenie dla publicznego prawa gospodarczego, dla przedsiębiorców i konsumentów.   

Różnorodność koncepcji odnoszących się do klauzuli generalnej dobrych obyczajów 

jest więc ogromna, a czasem są to koncepcje skrajnie różne. Część autorów chce ją ujmować 

aksjologicznie, część woli ją obiektywizować, a czasem różne wątki łączy się. Najczęściej 

jednak dobre obyczaje łączone są w różny sposób z moralnością.  

Co do zasady panuje natomiast zgoda, że klauzula dobrych obyczajów jest kategorią 

niedefiniowalną i co najwyżej można poszukiwać kryteriów, stanowiących podstawę 

dokonywanych ocen. Ocena, jakie mają to być kryteria, nie jest dotąd rozstrzygnięta, dlatego 

temat ten pozostaje otwartym na dalsze dyskusje. Osobiście przyjmuję koncepcję 

aksjologiczno – behawioralną dobrych obyczajów, którą kiedyś sam zaproponowałem                 

w pracy doktorskiej (choć nazwę tej koncepcji przyjąłem kilka lat później w Systemie Prawa 

Administracyjnego) oraz w opracowaniach „Klauzula generalna »dobrych obyczajów« – 

ujęcie teoretyczne” (Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2009, s. 35 – 50) 

oraz „Dobre obyczaje a zwyczaje, zasady współżycia społecznego i dobra wiara – ujęcie 

teoretyczne” (Kwartalnik Prawa Publicznego nr 4/2007, s. 197 – 213). Opracowanie                    

w Systemie Prawa Administracyjnego, stanowi znacznie obszerniejsze omówienie tych 

zagadnień, które zostały dodatkowo uaktualnione i uzupełnione o nowe wątki.  

 W przywołanych opracowaniach zauważam, że ustawodawca do moralności sięga 

również pośrednio, kiedy wymaga od przedsiębiorców zachowań uczciwych i piętnuje czyny 

nieuczciwej konkurencji. Uczciwość musi być oceniana z określonego punktu widzenia, 

poprzez założenia konkretnej doktryny moralnej. W tym zakresie będzie chodzić o tą samą 

moralność, która stanowi podstawę ocen zachowań i czynności prawnych z punktu widzenia 

ich zgodności/sprzeczności z dobrymi obyczajami.  

 Zaznaczam jednak, że ostrożnie należy podchodzić w tym względzie do 

sformułowań, że ocena winna być tu dokonywana np. poprzez dobre obyczaje kupieckie, 

uczciwość kupiecką, bądź inną o charakterze partykularnym. Tak samo ostrożnie należy 

podchodzić do poglądu wyrażonego w doktrynie, z którego wynikałoby, że naruszenie 

dobrych obyczajów może mieć miejsce w razie przekroczenia postanowień zawartych                    

w kodeksach etycznych opracowanych dla poszczególnych grup zawodowych. Może się 

bowiem zdarzyć, iż zawierają one postanowienia wyrażające interesy danej korporacji,                 

z etyką mające niewiele wspólnego (co zdarzało się w praktyce). Kodeks etyki zawodowej 

może bowiem statuować nie tylko dobry, ale i zły obyczaj.  
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Dochodzę tym samym do wniosku, że ewentualna ocena zachowań jako sprzecznych 

z dobrymi obyczajami dokonywana w kontekście postanowień kodeksów etyki zawodowej 

musi być zatem zawsze „przefiltrowana” przez założenia etyki ogólnej, nie można więc 

poprzestawać na normach korporacyjnych. Skoro kodeksy takie wydawane są niekiedy przez 

korporacje na podstawie upoważnień ustawowych, to powinny odpowiadać podstawowym 

założeniom danego systemu prawnego, a ten opiera się m. in. na określonych wartościach, 

także moralnych, preferowanych przez prawodawcę.  

 

- „Gospodarka wodna a ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia.”, (w:) R. Hauser, 

Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo 

Gospodarcze, tom 8b, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 424 – 436.  

Działalność gospodarcza bardzo często łączy się z problematyką ochrony środowiska 

i prawo wodne jest najlepszym tego przykładem (ma ono przy tym szerszy zakres 

oddziaływania, aniżeli na sferę gospodarczą). Niekiedy wręcz mówi się o istnieniu dziedziny 

prawa, jaką jest „gospodarcze prawo środowiska”. Obejmuje ono zagadnienia wspólne dla 

prawa gospodarczego publicznego, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego 

materialnego i prawa finansowego (opłaty itp.). Chodzi tu głównie o problem zakresu 

działalności gospodarczej, jaki prawo uznaje za bezpieczny dla środowiska, z czym wiąże się 

także zagadnienie reglamentacji działalności gospodarczej i wprowadzania innych jej 

ograniczeń. W opracowaniu tym zaznaczam, że im wyższy stopień rozwoju gospodarczego 

osiągany jest przez poszczególne społeczeństwa, tym intensywniejsze zmiany zachodzą              

w samym środowisku. Niestety najczęściej są to zmiany dla środowiska niekorzystne, co jest 

efektem m.in. eksploatacji zasobów naturalnych. Środowisko jest dla gospodarki także 

magazynem odpadów. Bez gospodarki jednak nie ma rozwoju społecznego i dobrobytu. Nie 

da się więc zaprzestać eksploatacji środowiska, należy to jednak czynić rozsądnie, w sposób 

zrównoważony, mając na względzie także sytuację przyszłych pokoleń. Dodatkowo ochrona 

środowiska, w tym wód, musi być prowadzona integralnie, w różnych gałęziach i na różnych 

obszarach geograficznych. To zaś wymaga podejmowania działań szeroko zakrojonych, 

wręcz międzynarodowych, bez których efekty ochrony byłyby niepełne. 

  

- „Transport kolejowy”, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System 

Prawa Administracyjnego, tom 8b, j.w., s. 363 – 376.  

W opracowaniu tym zwracam uwagę, że prawidłowe funkcjonowanie sektora 

kolejowego jest niezbędne z punktu widzenia tak obywateli, jak i samego państwa, bowiem 
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sektor ten ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy. Koleje są także ważnym elementem 

transportu w UE i odgrywają zasadniczą rolę w rozwiązywaniu problemów związanych                 

z rosnącym popytem na usługi transportowe, zatorami komunikacyjnymi, bezpieczeństwem 

paliwowym i obniżeniem emisyjności. Wiele europejskich rynków kolejowych stoi jednak 

obecnie w obliczu stagnacji lub regresji. Stąd niezmiernie ważne jest systematyczne 

reformowanie omawianego sektora, w szczególności poprzez liberalizację rynku, 

zwiększenie konkurencyjności, unowocześnianie taboru i polepszenie jakości usług. Reformy 

kolejnictwa wymagają zatem podjęcia jeszcze wielu działań, tak na gruncie krajowym, jak                

i unijnym. Należy jednak pamiętać, że żadne reformy bez ogromnych nakładów finansowych 

nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, a specyfika wskazanego sektora jest taka, że część 

usług musi być wykonywana bez względu na ich rentowność. Wynika to z wymogów 

nakładanych na usługi użyteczności publicznej.  

 

- „Nowelizacja ustawy z 26.7.2013 r. – Prawo energetyczne. Zagadnienia 

podstawowe”, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa 

Administracyjnego, tom 8a, j.w., s. 334 – 341.  

Opracowanie to omawia najważniejsze zmiany Prawa energetycznego w kontekście 

obowiązku implementacji dyrektyw unijnych składających się na tzw. „trzeci pakiet 

liberalizacyjny” w energetyce. Nowelizacja była tworzona jednak w dużym pośpiechu, co 

budzić musi duże wątpliwości. W opracowaniu zauważam, że Prawo energetyczne na skutek 

kolejnych zmian staje się coraz mniej czytelne. Zamiast wprowadzać kolejne zmiany lepiej 

byłoby uchwalić nową ustawę, uwzględniającą nie tylko potrzeby rynku, ale i wymagania 

unijne. Ustawodawca wybrał jednak rozwiązanie będące półśrodkiem, co z pewnością nie 

ułatwi funkcjonowania tak ważnego sektora, jakim jest sektor energetyczny. 

 

- „Problem publicyzacji prawa prywatnego w kontekście ustrojowym”, Państwo                     

i Prawo nr 5/2010, s. 32 – 41.  

W opracowaniu tym zwracam uwagę na problematykę rozdrobnienia sfery 

prywatnoprawnej przez coraz silniejsze rozproszenie instytucji i rozwiązań dla niej 

właściwych (zjawisko stratyfikacji prawa prywatnego), z jednoczesnym rozszerzeniem 

instrumentarium publicznoprawnego, mającego być, przynajmniej w założeniu, 

komplementarnym wobec tradycyjnych rozwiązań prywatnoprawnych. Istnieje bowiem 

ryzyko, że tego rodzaju ingerencje doprowadzą do zachwiania proporcji na niekorzyść 

rozwiązań prywatnoprawnych. Grozi to przeregulowaniem sfery prywatnej. Oprócz 
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niedogodności dla samych stron stosunków prywatnoprawnych, sytuacja tego rodzaju musi 

prowadzić do rozrostu wyspecjalizowanego aparatu administracyjnego, który w wielu 

przypadkach będzie wdrażać zadania publicznoprawne na styku ze sferą prywatną. Pomijając 

nawet zagadnienie kosztów wskazanego rozwiązania, nasuwa się pytanie ważniejsze: jakie są 

granice władzy, którą społeczeństwo może wykonywać nad jednostką przy poszanowaniu jej 

wolności? Ustawodawca musi na to pytanie jasno odpowiedzieć, przy czym odpowiedź nie 

może pomijać kwestii, w którym kierunku państwo polskie ma podążać: czy ku liberalizacji, 

czy może w kierunku przeciwnym. 

Problem ten odniosłem później w sposób szczegółowy do działalności 

ubezpieczeniowej w opracowaniu „Publicyzacja prawa ubezpieczeń. Zarys”, (w:) B. Gnela, 

M. Szaraniec (red.), „Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane 

zagadnienia prawne”, Warszawa 2013, s. 329 – 337.  

 

 Do problematyki interesu publicznego oraz publicyzacji prawa prywatnego nawiązuję 

także w mych tekstach: „Klauzula interesu publicznego w prawie gospodarczym krajowym          

i unijnym” (Europejski Przegląd Sądowy, nr 12/2012, s. 24 – 30), „»Interes publiczny«, 

»interes społeczny« i »interes społecznie uzasadniony«. Próba dookreślenia pojęć” (Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2/2013, s. 57 – 69), „Klauzula interesu 

publicznego a bezpieczeństwo energetyczne”, (w:) A. Walaszek – Pyzioł (red.), „Regulacja – 

innowacja w sektorze energetycznym” (C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 57 – 73). W języku 

angielskim z kolei został sporządzony tekst pt. „»Public interest« and »common good« 

general clauses in both Polish and European Union law” (wysłany do redakcji “The Polish 

Review of International and European Law”). Klauzule interesu publicznego i dobra 

wspólnego są bowiem często utożsamiane, do czego przyczyniło się m. in. orzecznictwo 

Trybunału Konstytucyjnego. W opracowaniu tym wykazuję jednak odmienność obu klauzul. 

Zagadnienia przedstawione w ostatnich przywołanych tu tekstach znacznie rozwinąłem                 

w monografii „Interes publiczny w prawie gospodarczym”, bowiem wymagały one 

szczegółowego opracowania i osadzenia ich w szerszym kontekście. 

 

 Zupełnie inną tematykę poruszam w mych artykułach „Refleksje o etyce zawodowej 

sędziów” (Przegląd Naukowy Disputatio nr 1 – 2/2011, tom XII, s. 101 – 115) oraz 

„Zaskarżalność wybranych orzeczeń w postępowaniu karnym. Aspekt konstytucyjny” 

(Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1/2012, s. 191 – 204). Teksty te są wynikiem mej pracy 
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orzeczniczej, aczkolwiek nie stronią od myśli teoretyczno-prawnej. Są one również wyrazem 

szerokich mych zainteresowań naukowych.  

  

 V. Udział w krajowych i międzynarodowych programach badawczych  

  

 W czasie mej pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim wziąłem udział                                  

w międzyuczelnianym projekcie badawczym kierowanym przez Prof. dr hab. Annę Walaszek 

– Pyzioł pt. „Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym”, czego efektem była 

konferencja naukowa o tym samym tytule, zorganizowana w Krakowie w dniach 18 – 19 

września 2012 r. oraz zbiorowa monografia naukowa, także zatytułowana w ten sam sposób 

(C.H. Beck 2013).  

 Wziąłem również udział w opracowaniu Systemu Prawa Administracyjnego (tomy 8a 

i 8b, C.H. Beck 2013, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), który niewątpliwie jest 

efektem szeroko zakrojonego projektu badawczego prowadzonego przez Instytut Nauk 

Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz wiodące ośrodki uniwersyteckie w Polsce. 

Opracowania me stanowią obszerną część obu tomów.  

 Uczestniczyłem także w międzynarodowym projekcie naukowym prowadzonym 

przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Katedra Prawa oraz Katedra Zarządzania 

Ryzykiem i Ubezpieczeń) pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia 

ekonomiczno – prawne”, czego efektem była m. in. publikacja zbiorowa pt. „Kierunki 

rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne” (red. B. Gnela, 

M. Szaraniec, Warszawa 2013 r.) oraz konferencja międzynarodowa, która miała miejsce             

w Krakowie w dniach 28 – 29 listopada 2013 r. Wygłosiłem tam referat pt. „Publicyzacja 

prawa ubezpieczeń. Zarys”.   

 

VI. Udział w konferencjach naukowych  

 

 W związku z mymi zainteresowaniami wziąłem udział w wielu konferencjach 

naukowych, w tym wygłaszając referaty i komentując omawiane zagadnienia:  

  

1. „Polska polityka energetyczna - wczoraj, dziś, jutro”, Kraków, 12 – 13 marca 2010 r.;  

2. „Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii”, Kraków, 13 września 2010 

r.; 

3. I Krakowskie Forum Karnistyczne, Kraków, 1 kwietnia 2011 r.;  
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4. „Energetyka Przyszłości”, II Ogólnopolska Konferencja Prawa Energetycznego, 

Kraków, 15 – 17 września 2011 r.; 

5. „Europeizacja publicznego prawa gospodarczego”, Zjazd Katedr i Zakładów Prawa 

Publicznego Gospodarczego i Bankowego, Warszawa, 25 – 28 września 2011 r.;  

6. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno – prawne”, 

Kraków, 24 – 25 listopada 2011 r.;  

7. II Krakowskie Forum Karnistyczne, Kraków, 27 stycznia 2012 r.;  

8. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, Kraków, 5 – 7 września 

2012 r.;  

9. „Die Zukunft des Strafrechts”, Konferencja polsko-niemiecka, Tyniec, 8 września 

2012 r.;  

10. „Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym”, Kraków, 18 – 19 września 2012 

r.;  

11. „Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych”, Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa, Kraków, 25 kwietnia 2013 r.;  

12.  „Aktualne tendencje rozwojowe w prawie inwestycyjnym”, Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa, Kraków, 9 – 10 maja 2013 r. – wygłoszony referat pt. „Interes 

publiczny w procesie inwestycyjnym”; 

13.  Ogólnopolski Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego, „25 lat fundamentów 

wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe”, Ustroń, 22 – 25 września 

2013 r.; 

14. IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, „Wpływ europeizacji prawa na 

instytucje prawa handlowego, Sopot, 26 – 28 września 2013 r.;  

15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Skarb Państwa a działalność gospodarcza”, 

Lublin, 24 października 2013 r.; 

16. II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ubezpieczenia w 

państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno – prawne”, Kraków, 28 – 29 

listopada 2013 r. – wygłoszony referat pt. „Publicyzacja prawa ubezpieczeń. Zarys.”;  

17. VII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 11 października 2013 

r.; 
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VII. Działalność organizatorska  

 

 W czasie mej pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim brałem również czynny udział             

w organizowaniu konferencji naukowych:  

 

1. „Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym”, Kraków, 18 – 19 września 2012 

r. – w ramach programu badawczego kierowanego przez Prof. dr hab. Annę Walaszek 

– Pyzioł;   

2. „Aktualne tendencje rozwojowe w prawie inwestycyjnym”, Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa, Kraków, 9 – 10 maja 2013 r. (poprzez udział w komisji 

konkursowej dokonującej wyboru referatów).  

Na bieżąco biorę także udział w organizowaniu prac Katedry Publicznego Prawa 

Gospodarczego WPiA UJ, pod kierownictwem Prof. dr hab. Anny Walaszek – Pyzioł.  

 

VIII. Prace redakcyjne  

 

Brałem także udział w pracach redakcyjnych związanych z wydaniem monografii 

naukowej pod red. Prof. dr hab. A. Walaszek – Pyzioł pt. „Regulacja – innowacja w sektorze 

energetycznym” (C.H. Beck, Warszawa 2013). W ramach tych prac dokonywałem 

opracowania redakcyjnego i wstępnych korekt części tekstów przeznaczonych do druku.  

 

IX. Recenzje  

  

Recenzowałem opracowanie naukowe pt. Aktualne tendencje rozwojowe w prawie 

inwestycyjnym” pod red. K. Pajki i N. Rysz (Kraków 2013, ss. 186). Oprócz tego 

przedmiotem moich recenzji było kilkadziesiąt prac magisterskich powstałych w Katedrze 

Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UJ.  

 

X. Działalność dydaktyczna  

 

W ramach mego zatrudnienia w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA 

UJ prowadziłem w roku akademickim 2009/2010 ćwiczenia z Publicznego Prawa 

Gospodarczego. Prowadzę również corocznie wykłady z: 

- Publicznego Prawa Gospodarczego - dla studentów prawa niestacjonarnego,  
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- Publicznego Prawa Konkurencji - dla studentów administracji niestacjonarnej,  

- Ustroju i funkcjonowania sądownictwa w Polsce - dla studentów prawa stacjonarnego, 

niestacjonarnego oraz administracji stacjonarnej.  

 Z tych przedmiotów jestem także egzaminatorem (corocznie kilkuset studentów).  

 Oprócz tego prowadzę seminarium dla IV roku prawa niestacjonarnego z Publicznego 

Prawa Gospodarczego.  

 W związku z mą działalnością dydaktyczną corocznie otrzymywałem od studentów 

bardzo wysokie oceny w anonimowych ankietach, przekraczające znacznie średnią 

wydziałową. Nadto mój przedmiot monograficzny pt. „Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa 

w Polsce” cieszy się bardzo dużą popularnością i na prawniczych studiach stacjonarnych jest 

więcej chętnych niż dostępnych miejsc, co skutkuje zwiększaniem – w miarę możliwości – 

limitów w trakcie rejestracji.  

 Do mej działalności dydaktycznej zaliczyć należy także sprawowanie opieki nad 

praktykantami uniwersyteckimi i aplikantami z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 

odbywającymi zajęcia w Sądzie.  

 Dodatkowo corocznie biorę udział w egzaminach licencjackich studentów 

administracji stacjonarnej i niestacjonarnej, jako członek komisji egzaminacyjnej. Jestem też 

corocznie członkiem komisji egzaminacyjnej przy egzaminach magisterskich na Wydziale 

Prawa i Administracji w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego.  

 

 XI. Działalność ekspercka  

 

Opiniowałem projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 

2012 r. w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego 

sędziego (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2012 r.). Opinię złożyłem drogą służbową na ręce 

Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.  
 

XII. Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych  

 

Jestem członkiem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii 

Prawa i Filozofii Społecznej (International Association for Philosophy of Law and Social 

Philosophy). Członkostwo to jest skutkiem mych zainteresowań naukowych odnoszących się 

do społecznych aspektów funkcjonowania prawa i filozoficznych zagadnień z tym 

związanych.  
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XIII. Inna działalność zawodowa  

 

Jako sędzia zadałem Trybunałowi Konstytucyjnemu w jednej z prowadzonych przeze 

mnie spraw pytanie prawne (sygn. P 20/10), czy art. 62 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie, w jakim wprowadzają 

niedookreślone znamię "znacznej ilości" wymienionych tam substancji bez odniesienia do 

jakichkolwiek kryteriów pozwalających na ustalenie tej ilości, są zgodne z art. 2 w związku   

z treścią art. 31 ust. 3 i art. 42 ust. 1 Konstytucji. Sprawa ta była przedmiotem bardzo dużego 

zainteresowania najważniejszych mediów ogólnopolskich i lokalnych w Polsce. W sprawie 

tej Trybunał orzekł o zgodności z Konstytucją wskazanych przepisów ustawy, przy zdaniu 

odrębnym Sędziego TK Adama Jamroza.  

Nadto na bieżąco staram się służyć pomocą magistrantom i doktorantom z Katedry 

Publicznego Prawa Gospodarczego w rozwiązywaniu ich problemów naukowych oraz 

dydaktycznych. 
 

 XIV. Działalność pozazawodowa  

 

 Uczęszczałem do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Jaworznie 

oraz do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Katowicach.  

 Zajmuję się również malarstwem i rysunkiem. Jestem laureatem kilku ogólnopolskich 

konkursów artystycznych w dziedzinie muzyki, malarstwa i rysunku. Swe prace 

wystawiałem na wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w profesjonalnych galeriach, 

m. in. w Rzymie, Hamburgu, Nowym Jorku, Cancun i Burgau (Austria). Obrazy me były 

reprodukowane w zagranicznych albumach ze sztuką (USA, Austria).  

 Współorganizowałem również wystawy czołowych polskich artystów w Galerii 

"Obecna" w Jaworznie, m. in. Edwarda Dwurnika, Jacka Waltosia, Jacka Sroki, Stanisława 

Rodzińskiego, Władysława Pluty, Jacka Rykały i in. Me prace oraz szczegółowe informacje 

publikuję na stronie www.zurawik.pl. 

 

 


