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1. Imię i nazwisko: 

            Tomasz Dolata 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: 

           W 1999 r. otrzymałem dyplom magistra prawa po ukończeniu stacjonarnych studiów 

prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.  

           Dnia 29 października 2007 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych 

w zakresie prawa. Rozprawę doktorską pt. Geneza i podstawowe konstrukcje doktrynalne 

polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku przygotowałem pod 

kierunkiem prof. dra hab. Leonarda Górnickiego.  

           Nadto w latach 2000 – 2003 w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy odbyłem aplikację 

prokuratorską zakończoną egzaminem państwowym. Następnie ukończyłem aplikację 

kuratorską w Sądzie Okręgowym w Świdnicy (2005 r.).   
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3.  Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:  

Od 1.01.2008 r. jestem adiunktem w Instytucie Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

4. Osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki: 

           Tomasz Dolata, Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1915),  

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, ss. 261, 

(monografia).  

           Przedłożona monografia jest efektem moich badań naukowych w zakresie prawa 

własności intelektualnej na ziemiach polskich wchodzących w skład Królestwa Polskiego. 

Przedmiotem pracy są rozważania nad poszczególnymi dziedzinami prawa własności 

intelektualnej w Królestwie Polskim: prawem autorskim, prawem wynalazków, znaków 

towarowych oraz rysunków fabrycznych i modeli jak również zwalczaniem nieuczciwej 

konkurencji i ochroną firmy, a w szczególności zawarte w nich cywilistyczne rozwiązania i 

konstrukcje prawne.  

Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim nie było dotychczas 

przedmiotem badań naukowych w ujęciu holistycznym. Niniejsza rozprawa jest pierwszą 

publikacją obejmującą całość tej problematyki. W pracy tej zamierzałem wykazać, że 

pomimo niekorzystnych uwarunkowań natury historycznej, wszystkie dziedziny wchodzące 

w zakres własności intelektualnej istniały i rozwijały się w Królestwie Polskim, choć z różną 

intensywnością, niejednolicie i charakteryzowały się różną jakością rozwiązań jurydycznych. 

Porównując modele ustawodawcze oraz konstrukcje jurydyczne występujące w obrocie 

prawnym Królestwa Polskiego z analogicznymi rozwiązaniami z zaboru niemieckiego i 

austriackiego doszedłem do pewnych wniosków o charakterze syntetyzującym. Ustalenia te 
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pozwalają poznać faktyczny stan nauki prawa własności intelektualnej w Królestwie Polskim 

na tle najnowocześniejszych ówcześnie rozwiązań w tej materii, jak również uzasadniają one 

postawienie tezy badawczej mówiącej o tym, że prawo autorskie i prawo wynalazcze w 

Królestwie Polskim usytuować należy na niższym poziomie rozwoju jurydycznego niż 

regulacje w tym zakresie stosowane w zaborze niemieckim i austriackim. Porównując 

natomiast rozwiązania prawne w Królestwie Polskim w zakresie nieuczciwej konkurencji i 

firmy z rozwiązaniami germańskimi, dochodzę do przekonania, iż regulacje te 

charakteryzowały się wysokim stopniem nowoczesności i nie odbiegały poziomem od 

najlepszych rozwiązań europejskich jednak nie zostały one twórczo rozwinięte i 

wykorzystane przez prawników polskich.   

          Sytuacja polityczna Królestwa Polskiego (przez długi czas brak uczelni wyższych lub 

niezależnych katedr uniwersyteckich, na których w sposób nieskrępowany prowadzono by 

badania naukowe) doprowadziła do tego, że doktryna prawnicza rozwijała się poprzez 

publikacje koncepcji i poglądów wybitnych prawników w monografiach oraz na łamach 

liczących się czasopism prawniczych wychodzących na terenie Królestwa. Analiza sylwetek 

wiodących prawników oraz uprawianej przez nich twórczości naukowej pozwoliła na 

wyodrębnienie dosyć wąskiej grupy uczonych lub praktyków, którzy pozostawili po sobie 

znaczącą spuściznę w obszarze własności intelektualnej. Najliczniejszą grupę stanowili 

prawnicy zajmujący się prawem autorskim. Przegląd ich koncepcji doktrynalnych pozwala na 

uchwycenie ewolucji, która dokonała się w zakresie poglądów na istotę prawa autorskiego 

(od akceptacji koncepcji własnościowych po ich odrzucenie i krytykę). Niewielu badaczy 

zajmowało się problematyką firmową. Na uwagę zasługują tutaj prace W. Andrychiewicza i J. 

Namitkiewicza, którzy (choć z pewnymi różnicami) opowiadali się za przyjęciem zasady 

prawdziwości firmy. Różniło ich podejście do istoty firmy, gdyż Andrychiewicz, w 

przeciwieństwie do Namitkiewicza, nie dostrzegał w problematyce ochrony firmy elementu 
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własnościowego. Pewne zdziwienie może wywołać natomiast fakt, że w Królestwie Polskim 

zabrakło jurystów, którzy naukowo oddziaływali i wpłynęli na rozwój prawa wynalazczego 

oraz na zjawisko zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tych dwóch ostatnich dziedzinach 

prawnicy polscy nie wykazali się twórczą aktywnością niosącą za sobą postęp jurydyczny. 

Ponadto, pomimo sprzyjających czynników natury faktycznej (rozciągnięcie rosyjskiego 

prawa autorskiego i wynalazczego na teren Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w.), 

wpływ nauki rosyjskiej na doktrynę Królestwa był znacznie mniejszy niż można by się tego 

spodziewać. 

                    W dziedzinie prawa autorskiego od początku istnienia Królestwa Polskiego do 

1869 r. nie było w Królestwie prawa skutecznie chroniącego autorów. Co prawda pewnych 

znamion ochrony doszukiwać się można od wprowadzenia Kodeksu Kar Głównych i 

Poprawczych z 1847 r., który zawierał sankcję odnośnie do naruszenia praw autorskich (art. 

1193-1195). Jednak była to ochrona jedynie teoretyczna, gdyż ustawa przechodnia do tego 

kodeksu nakazywała sądom karnym oczekiwać na wyroki sądów cywilnych. Sądy cywilne 

zaś nie rozstrzygały tych spraw, gdyż nie istniały przepisy prawa cywilnego, które mogłyby 

stanowić podstawę jurydyczną ich orzeczeń. Dlatego też w praktyce sankcje karne nie 

znajdowały zastosowania. Sytuację prawną zmieniły dwa ważne wyroki IX Departamentu 

Senatu Rządzącego (z 1860 i 1867 r.). Jednak już w 1869 r. do Królestwa Polskiego 

wprowadzono ukaz o warszawskim komitecie cenzury, który spowodował rozciągnięcie 

cywilistycznego ustawodawstwa rosyjskiego z zakresu prawa autorskiego. Ustawodawstwo to  

akcentowało pierwiastki własnościowe, odznaczało się jednak głęboką ułomnością 

jurydyczną, co spowodowało uchwalenie rosyjskiej ustawy o prawie autorskim z 1911 r. 

Rosyjska ustawa, wzorowana na rozwiązaniach niemieckich, utrzymała własnościową 

koncepcje prawa autorskiego. Jej rozwiązania, niewątpliwie postępowe w porównaniu z 

wcześniejszymi regulacjami, obowiązywały na ziemiach b. Królestwa Polskiego do 1926 r.  
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                 Co do prawa wynalazczego, Królestwo Polskie dość szybko weszło do grona 

państw chroniących wynalazki. W 1817 r. wprowadzono bowiem przepisy O patentach 

swobody oraz o listach przyznania, które zastąpiono następnie przepisami z 1837 r. O listach 

przyznania na nowe wynalazki, odkrycia i udoskonalenia. Były to regulacje stanowiące 

odrębne ustawodawstwo Królestwa, oparte na rozwiązaniach charakterystycznych dla 

francuskiego systemu rejestracji wynalazków. Wskutek ich obowiązywania wykształciła się 

dość nowoczesna ochrona prawna, całkowicie odmienna od średniowiecznego modelu 

przywilejów królewskich. Przyjęła ona współcześnie obowiązujące reguły uznawania prawa z 

wynalazku za prawo podmiotowe wynalazcy (które można określić jako prawo własności), 

ochrony tego prawa przez wydanie urzędowego dokumentu gwarantującego wyłączność na 

określony czas oraz wprowadzenie procedury określającej zasady udzielania patentów na 

wynalazki. Wskutek rozciągnięcia na tereny Królestwa prawodawstwa rosyjskiego, od 1867 r. 

obowiązywała w Królestwie rosyjska ustawa z 1857 r. o fabrykach i zakładach, która w art. 

125-168 regulowała również kwestie dotyczące własności przemysłowej. Zastąpiła ona prawo 

O listach przyznania na nowe wynalazki … wprowadzając obowiązujący w Cesarstwie 

Rosyjskim pośredni (angielski) model regulacji tej problematyki. Dość przestarzałe i 

nieczęsto stosowane przepisy dotyczące przywilejów na nowe wynalazki i odkrycia (przepisy 

art. 125-168 ustawy o fabrykach i zakładach w wyd. z 1857 r.) obowiązywały do kolejnego 

wydania rosyjskiej ustawy przemysłowej, które ogłoszono w 1893 r. Zgodnie z tymi 

regulacjami przepisy z zakresu wynalazków i wzorów towarowych zawarto w art. 167-198, 

natomiast rysunki fabryczne i modele uregulowano w art. 199-209 rosyjskiej ustawy 

przemysłowej. Zmiany te nie wpłynęły w zasadniczy sposób na kształt ustawodawstwa w tym 

zakresie. Do poważniejszych zmian w systemie regulacji szeroko rozumianego prawa 

wynalazczego doszło natomiast w 1896 r., kiedy to uchwalono dwie ustawy dotyczące tej 

problematyki (prawo o przywilejach na wynalazki i udoskonalenia techniczne czyli ustawę 
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patentową z dnia 20.05.1896 r. oraz ustawę o znakach towarowych z dnia 26.02.1896 r.). 

Nadto pozostawiono w mocy przepisy art. 199-209 ustawy przemysłowej, które jako przepisy 

dotyczące rysunków fabrycznych i modeli nie zostały uchylone i funkcjonowały nadal w 

obrocie prawnym Królestwa Polskiego. Ustawa z 20.05.1896 r. o wynalazkach, podobnie jak 

ustawa z 26.02.1896 r. o znakach towarowych i przepisy dotyczące rysunków i modeli, 

opierały się na powszechnie  przyjętych w ustawodawstwach światowych zasadach, 

uzależniając ochronę od uzyskania aktu administracyjnego (patentu na wynalazek, 

zarejestrowania znaku towarowego), który umożliwiał powstanie szczególnego prawa 

podmiotowego i sądową ochronę tego prawa przed naruszeniami. Wskutek udzielenia patentu 

powstawało prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób przemysłowy i handlowy, 

natomiast zarejestrowanie znaku towarowego uprawniało do wyłącznego oznaczania tymi 

znakami towarów pochodzących z danego przedsiębiorstwa. Nadane uprawnionemu prawo 

miało charakter prawa rzeczowego, które przyrównać można do prawa własności. Taki stan 

prawny funkcjonował do końca istnienia Królestwa Polskiego. Warto również wspomnieć, iż 

taki cywilnoprawny model ochrony wspierany był przez odpowiednie przepisy kolejnych 

kodeksów karnych.   

                    Podsumowując zatem rozważania dotyczące sposobu ochrony praw wynalazców 

w Królestwie Polskim powiedzieć trzeba, iż początkowo chroniono tylko wynalazki i 

stosowano do tego system francuski. Następnie mamy do czynienia ze zmianą modelu 

ochrony, który  przeszedł od rozwiązań francuskich do systemu angielskiego (pośredniego). 

Zmiana ta nie była jednak wynikiem rozwoju polskiej myśli prawniczej, ale konsekwencją 

rozwiązań prawnych narzuconych przez ustawodawcę rosyjskiego. Nadto ochrona 

wynalazcza funkcjonująca w Królestwie od 1867 r. objęła nie tylko wynalazki, ale również 

znaki towarowe, rysunki fabryczne i modele.  
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              W zakresie nieuczciwej konkurencji i ochrony firmy na terytorium Królestwa nie 

istniały odrębne ustawy regulujące te zagadnienia. W porządku prawnym Królestwa 

obowiązywały bowiem uregulowania prawne odziedziczone jeszcze z czasów Księstwa 

Warszawskiego. Zwalczania nieuczciwej konkurencji dotyczyły przepisy francuskiego 

kodeksu cywilnego z 1804 r. (art. 1382, art. 1383 i pomocniczo stosowany art. 544) natomiast 

problematykę firmy regulowały odpowiednie artykuły zawarte we francuskim kodeksie 

handlowym z 1807 r. Prawnicy polscy nie potrafili jednak kreatywnie rozwinąć wzorów 

czerpanych z ustawodawstwa, orzecznictwa i doktryny francuskiej, dlatego też represja  

zjawiska nieuczciwej konkurencji nie odbywała się w sposób należycie efektywny. Po wielu 

latach obowiązywania w Królestwie Polskim przepisów francuskich dotyczących firmy, 

prawnicy i sfery gospodarcze Królestwa Polskiego dostrzegli potrzebę wprowadzenia nowych 

uregulowań w tym zakresie. W tym celu próbowano dokonać zmian uwzględniających 

warunki polskie oraz najnowsze zdobycze nauki europejskiej. Prace nad nowymi regulacjami 

dotyczącymi firmy nie przyniosły jednak wymiernych rezultatów, gdyż projektowane 

przepisy nie weszły w życie. Zarówno w zakresie nieuczciwej konkurencji jak i w 

przedmiocie regulacji firmy do końca istnienia Królestwa Polskiego obowiązywały przepisy 

wykorzystujące francuski model regulacji. Wpływ doktryny rosyjskiej na naukę czy 

orzecznictwo w Królestwie jest bardzo trudny do odnotowania, gdyż prawnicy polscy 

spoglądali bacznie na nowoczesne i sprawdzone przez lata rozwiązania francuskie, a nie 

rosyjskie. Zresztą rosyjska doktryna, ustawodawstwo i orzecznictwo nie miało w tych 

dziedzinach poważniejszych osiągnięć, dlatego też zupełnie naturalnym było, iż się na nich 

nie wzorowano.  

           Tytułem podsumowania przedstawionej problematyki prawa własności intelektualnej 

w Królestwie Polskim w latach 1815 – 1915 pokusić się można o pewne wnioski natury 

ocennej. Szczegółowo badając bowiem poszczególne zagadnienia w tę sferę wchodzące, 
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zauważyć wypada, iż nie rozwijały się one jednolicie i nie stały na jednakowym poziomie 

rozwiązań jurydycznych w porównaniu do analogicznych rozwiązań występujących na 

pozostałych polskich ziemiach objętych zaborami. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na 

ewolucję dokonującą się w poszczególnych dziedzinach wchodzących w zakres własności 

intelektualnej na przestrzeni wskazanego okresu. To wszystko uprawnia nas to stwierdzenia, 

iż w Królestwie Polskim najlepiej z punktu widzenia konstrukcji jurydycznych przedstawiały 

się rozwiązania dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji i firmy. Francuskie 

konstrukcje teoretyczne stosowane w Królestwie stały bowiem na bardzo wysokim poziomie 

jurydycznym, nie odbiegającym od najlepszych wzorców europejskich, a w niektórych  

obszarach znacznie je przewyższającym (najwszechstronniejszy model zwalczania 

nieuczciwej konkurencji opierający się na ogólnej odpowiedzialności odszkodowawczej z 

Kodeksu Napoleona). Jednak wzorce te nie zostały niestety należycie zdyskontowane przez 

rodzimą doktrynę, która mogła i powinna je kreatywnie rozwinąć i przystosować do polskich 

realiów prawnych.  

               Na znacznie gorszą notę zasługują rozwiązania prawne dotyczące prawa autorskiego 

oraz prawa wynalazczego, które stanowiły najsłabsze ogniwo w łańcuchu praw wchodzących 

w skład własności intelektualnej w Królestwie Polskim. Oba te zagadnienia początkowo 

regulowane były odrębnym ustawodawstwem polskim. Co do prawa autorskiego na bardzo 

niskim poziomie utrzymywała się ochrona praw twórców do momentu rozciągnięcia na 

ziemie polskie ustawodawstwa rosyjskiego. W praktyce można stwierdzić, iż była to ochrona 

czysto teoretyczna. Lepiej wyglądał problem ochrony wynalazczej w Królestwie Polskim, 

które szybko przystąpiło do ochrony wynalazców i posługiwało się w tym celu przepisami 

opartymi na francuskim systemie rejestracji. Jednak w drugiej połowie XIX w. Królestwo 

Polskie, wskutek odgórnych i arbitralnych decyzji władz rosyjskich, weszło w orbitę 

prawodawstwa rosyjskiego. Narzucone rozwiązania rosyjskie dotyczące prawa autorskiego i 
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wynalazczego charakteryzowały się anachronizmem i nie sprowokowały one doktryny 

Królestwa Polskiego do bardziej twórczego rozwoju, który w jakiejś mierze wyróżniałby 

Królestwo spośród innych państw europejskich. Przeciwnie, porównanie prawa autorskiego i 

wynalazczego obowiązującego w Królestwie Polskim po wprowadzeniu ustawodawstwa 

rosyjskiego z tymi samymi zagadnieniami w zaborze pruskim czy austriackim wypada 

zdecydowanie na korzyść ziem pozostających pod wpływem prawodawstwa i nauki  

germańskiej.   

           To wszystko powoduje, że - ogólnie rzecz ujmując - prawo własności intelektualnej w 

Królestwie Polskim ocenić należy jako rozwiązania stojące per saldo na niższym stopniu 

rozwoju niż w zaborze pruskim i austriackim, gdzie dominowała najnowocześniejsza 

ówcześnie myśl prawnicza oparta przede wszystkim na wzorach niemieckich.                     

Pomimo tego prawo własności intelektualnej wywodzące się z Królestwa Polskiego wywarło 

dość istotny wpływ na kształt i rozwój późniejszego polskiego ustawodawstwa w tym 

zakresie. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

               Naukowo zajmuję się historią prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem 

prawa własności intelektualnej na ziemiach polskich pod zaborami i w II Rzeczypospolitej 

Polskiej, na tle prawnoporównawczym.  Nadto w kręgu moich zainteresowań naukowych 

pozostają trzy odrębne obszary badawcze: historia nauczania prawa w Uniwersytecie 

Wrocławskim, życie i działalność wybitnych prawników polskich oraz problemy dotyczące 

współczesnej kurateli sądowej. Ten ostatni wątek bliski jest mi z uwagi na wykonywanie 

zawodu kuratora sądowego.                 
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                 Wśród napisanych przeze mnie artykułów dominują prace poświęcone prawu 

własności intelektualnej w Polsce w okresie XX-lecia międzywojennego. Do nurtu tego 

zaliczyć należy cykl artykułów dotyczących różnych problemów prawnych związanych z 

funkcjonowaniem polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r. (Delikty 

nieuczciwej konkurencji w ustawie z 1926 r.; Przestępstwa i wykroczenia w polskiej ustawie o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku; Podstawy formalne roszczenia o wydanie 

niesłusznego wzbogacenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku). 

Ustalenia zawarte w tych pracach wprowadzają do doktryny historyczno-prawnej pewne 

wątki nie poddane jeszcze współczesnemu dyskursowi naukowemu, jak choćby 

cywilnoprawną i karnoprawną analizę czynów nieuczciwej konkurencji zawartych w 

pierwszej polskiej ustawie. Nadto wśród publikacji dotyczących tej problematyki znajduje się 

również artykuł w języku angielskim poświęcony zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w 

Polsce w okresie międzywojennym  - The fight against unfair competition in Poland in the 

years 1918-1939. W pracy tej omawiam m. in. czynniki determinujące konieczność 

wprowadzenia na terytorium całego kraju jednolitej, powszechnie obowiązującej ustawy, jak 

również wskazuję na pewne niedoskonałości ustawy, które doprowadziły do jej nowelizacji w 

1927 r. Z kolei aspekty prawnoporównacze prezentuje praca: Polska ustawa o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji z 1926 roku, a inne regulacje z zakresu praw na dobrach 

niematerialnych, gdzie wyeksponowano stosunek ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej 

konkurencji do ustawy o prawie autorskim z dnia 29.03.1926 r., prawa o ochronie 

wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5.02.1924 r. i z dnia 22.03.1928 r. jak 

również do przepisów dotyczących prawa do nazwiska i prawa o ochronie firmy handlowej. 

Pierwiastki prawnoporównawcze zawierają również prace: Kilka uwag o śladach niemieckich 

rozwiązań prawnych w prawie własności przemysłowej II Rzeczypospolitej i Wpływ 

niemieckich i francuskich rozwiązań jurydycznych na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w II 
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Rzeczypospolitej, w których zwracam uwagę na związki polskich regulacji prawnych XX-

lecia międzywojennego z rozwiązaniami charakterystycznymi dla modelu germańskiego i 

romańskiego. Oba te modele bliżej przedstawiam w artykule Modele zwalczania nieuczciwej 

konkurencji w europejskiej nauce prawa początków XX wieku – zarys problematyki. O 

początkach i rozwoju polskiego prawodawstwa wynalazczego traktują artykuły: Początki 

polskiego ustawodawstwa z zakresu ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych w 

dwudziestoleciu międzywojennym oraz Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o 

ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924 roku, w których 

dowodzę m. in. iż ustawodawstwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym drogą 

ewolucji przeszło od niemieckiego systemu wstępnego badania wynalazku (dekrety z 1919 r.) 

do rozwiązań właściwych dla francuskiego systemu rejestracyjnego (rozporządzenie z 1928 r. 

o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych i poprzedzająca je ustawa z 1924 r. o 

ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych). Prawa autorskiego, jako kolejnej 

dziedziny wchodzącej w zakres  prawa własności intelektualnej, dotyczy artykuł Koncepcje 

czasowej ochrony praw autorskich w tzw. okresie ustawodawstw narodowych - zarys 

problematyki, w którym omawiam, istotne dla konstrukcji regulacji prawnoautorskich, zasady 

wieczystej i czasowej ochrony praw autorskich. W konsekwencji dochodzę do wniosku, iż 

okres rozwoju ustawodawstw narodowych to stopniowe zdobywanie dominacji koncepcji 

ograniczonej w czasie ochrony praw autorskich, która to koncepcja współcześnie wyparła 

ideę ochrony wieczystej. Z własnością intelektualną w sposób pośredni wiąże się również 

problematyka ochrony innych praw, w tym prawa do nazwiska. Do zagadnień tych, w 

odniesieniu do terytorium Królestwa Polskiego, nawiązuje artykuł Uregulowania prawne 

dotyczące nazwiska w Kodeksie Cywilnym Królestwa Polskiego: rozważania z punktu 

widzenia ochrony czci jednostki, w którym dowodzę tezy, iż na podstawie przepisów 

dotyczących nazwiska zawartych w KCKP, mogło być ono traktowane co najwyżej jako 



12 
 

przedmiot indywidualizacji jednostki, nie dawało to jednak podstaw do ochrony czci (honoru) 

jednostki.   

             Inne pole moich refleksji naukowych, wyrażone w napisanych przeze mnie 

artykułach, związane jest z historią nauczania prawa w Uniwersytecie Wrocławskim. W 

pracach tych skupiłem się przede wszystkim na oświetleniu nieznanych jeszcze aspektów 

dotyczących działalności naukowo-dydaktyczno-organizacyjnej koryfeuszy niemieckiej nauki 

prawa związanych z Uniwersytetem Wrocławskim. Problematyki tej dotyczą artykuły (w 

porządku chronologicznym):  

- Ścieżki karier naukowych niemieckich profesorów prawa na przykładzie rektorów 

Uniwersytetu we Wrocławiu w latach 1811-1900 – w pracy tej udowodniłem, że 

funkcjonująca w nauce teza o zjawisku masowego przenoszenia się profesorów wrocławskiej 

Alma Mater na inne, bardziej renomowane uczelnie niemieckie, w przypadku 

dziewiętnastowiecznych rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego, nie jest w pełni prawdziwa.    

- W pracy Nadzwyczajni dwudziestoletni – rzecz o najmłodszych profesorach zwyczajnych na 

Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1945 przedstawiłem 

najmłodszych niemieckich uczonych pracujących na Wydziale Prawa Uniwersytetu 

Wrocławskiego w latach 1811-1945, którzy otrzymali tytuł profesora zwyczajnego przed 

trzydziestym rokiem życia. Na podstawie analizy ich życiorysów zawodowych można 

postawić tezę, iż takie szybkie i spektakularne kariery naukowe możliwe były zwłaszcza w 

wieku XIX, później zdarzały się już dużo rzadziej. Natomiast po trzydziestym roku życia 

powołania na profesora zwyczajnego nie były już niczym niezwykłym, gdyż znakomita 

większość uczonych otrzymała tę godność właśnie między 31 a 40 rokiem życia. Po 

czterdziestym roku życia uczonych, liczba nominacji profesorskich gwałtownie spada. 
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Właściwie do wyjątkowych zaliczyć można nominacje na profesora zwyczajnego dla 

uczonych powyżej 50. roku życia (odnotowano tylko kilka takich przypadków). 

 - Artykuł Kierunki „migracji naukowych” niemieckich profesorów związanych z Wydziałem 

Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1945 traktuje o ścieżkach karier 

naukowych niemieckich profesorów prawa związanych w latach 1811 - 1945 ze śląską Alma 

Mater. Na podstawie analizy życiorysów zawodowych zwyczajnych i nadzwyczajnych 

profesorów prawa związanych z tą uczelnią, wskazuję ośrodki akademickie, które najczęściej 

przyjmowały tychże uczonych po zakończeniu ich pracy we Wrocławiu. Z drugiej strony 

zwracam uwagę na uczelnie, z których najczęściej profesorowie do Wrocławia przybywali. W 

artykule odnoszę się również do funkcjonującej w nauce tezy o traktowaniu Uniwersytetu 

Wrocławskiego przez uczonych niemieckich jako „poczekalni” przed odejściem na lepszą 

uczelnię (zazwyczaj Uniwersytet w Berlinie).  

- Celem artykułu Dziekani Wydziału Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu w latach 1811-1911 

było przybliżenie sylwetek profesorów pełniących obowiązki dziekańskie w okresie 

pierwszych stu lat funkcjonowania Wydziału Prawa niemieckiego uniwersytetu we 

Wrocławiu. Nie chodziło jednak o analizę dorobku naukowego, ale raczej o zagadnienia 

dotyczące indywidualnych osiągnięć natury organizacyjnej poszczególnych koryfeuszy 

niemieckiej nauki prawa. 

 

              Kolejny nurt przeprowadzonych przeze mnie badań naukowych dotyczy nieopisanej 

jeszcze problematyki życia i działalności wybitnych prawników polskich. W ramach tychże 

badań zająłem się dotychczas postaciami: Jana Olrycha Szanieckiego, Włodzimierza 

Spasowicza oraz Jana Jakuba Litauera, czego wynik stanowią następujące prace:  
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- Działalność parlamentarna Jana Olrycha Szanieckiego – w artykule tym przedstawiam  

mało eksponowaną we współczesnej doktrynie historyczno-prawnej działalność 

parlamentarną jednego z najwybitniejszych deputowanych Sejmu Królestwa Polskiego ery 

konstytucyjnej – Jana Olrycha Szanieckiego, który dał się poznać na sejmach 1825 i 1830 r. 

oraz na sejmie okresu powstania listopadowego jako rzecznik interesów włościańskich 

(zwolennik powszechnego zniesienia pańszczyzny oraz nadania chłopom własności ziemi), a 

wcześniej znakomity adwokat.   

- Włodzimierza Spasowicza działalność "pro publico bono" - celem tego opracowania było 

przybliżenie szeroko zakrojonej działalności prowadzonej pro publico bono przez 

Włodzimierza Spasowicza, albowiem, jak wskazują badania, w najnowszej doktrynie 

historycznej i historyczno-prawnej działalności tej nie poświęcono dotychczas należytej 

uwagi. Jeden z obszarów tej aktywności Spasowicza związany był z wykonywaniem przez 

niego funkcji obrończych. Działalność adwokacką traktował on bowiem nie tyle jako 

wykonywaną pracę, ale jako służbę publiczną. Ponadto wskazuję, iż ważne miejsce w ocenie 

działalności pro publico bono Spasowicza zajmuje jego aktywność dobroczynna. Z własnego 

majątku przeznaczał on bowiem znaczne kwoty na cele dobroczynne. Z perspektywy 

historycznej bardzo doniosła wydaje się też jego aktywność i zasługi położone na polu 

kultury. Spasowicz był bowiem aktywnym działaczem kulturalnym i organizatorem polskiego 

i rosyjskiego życia literackiego. Założył, przyczynił się do powstania, finansował kilka 

zasłużonych dla kultury czasopism.   

- Jan Jakub Litauer (1873-1949) - znawca i historyk prawa autorskiego – w pracy tej 

poruszam problemy dotyczące mało znanej aktywności Jana Jakuba Litauera w dziedzinie 

prawa autorskiego, który był przedstawicielem prawno-porównawczego spojrzenia na prawo 

autorskie oraz posiadał znaczną wiedzę i znajomość regulacji tej problematyki w innych 

systemach ustawodawczych. Właśnie szeroka wiedza porównawcza, biegła znajomość innych 
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ustawodawstw światowych i bogate doświadczenie w działalności cywilistycznej - te 

argumenty spowodowały, że w kwietniu 1920 r. Sekcja prawa cywilnego Komisji 

Kodyfikacyjnej powierzyła Litauerowi funkcję koreferenta projektu ustawy autorskiej. W 

artykule omówiłem szczegóły pracy Litauera na forum tej Sekcji w procesie tworzenia 

projektu ustawy o prawie autorskim. Nadto wskazałem czynniki pozwalające na określenie 

Litauera mianem historyka prawa autorskiego.  

                 Następny aspekt naukowy, którym jestem żywotnie zainteresowany stanowi 

problematyka dotycząca współczesnej kurateli sądowej. Efektem podjętych przeze mnie 

badań było napisanie kilku artykułów, w których staram się przedstawić wybrane, istotne 

problemy związane z działalnością kuratorów sądowych. Do artykułów tych zaliczam 

następujące prace:  

- Zadania rodzinnego kuratora sądowego w pracy z osobą dotkniętą problemem alkoholowym 

i jej rodziną -  w artykule przedstawiłem przesłanki ustanowienia nadzoru kuratorskiego nad 

osobami nadużywającymi alkoholu, obowiązki wynikające ze sprawowania takiego nadzoru 

oraz możliwości oddziaływania na osoby oddane pod nadzór. Nadto przybliżyłem strukturę 

kurateli sądowej w Polsce i warunki, które spełnić muszą kandydaci na zawodowych i 

społecznych kuratorów sądowych.   

- O potrzebie zmian w organizacji kuratorskiego samorządu zawodowego na przykładzie 

postępowania dyscyplinarnego zawodowych kuratorów sądowych (wybrane problemy) – w 

pracy tej zwróciłem uwagę na pewne mankamenty występujące w postępowaniu 

dyscyplinarnym realizowanym przed samorządem kuratorskim, jak również sformułowałem 

konkretne propozycje nowelizacji w celu poprawienia skuteczności tegoż postępowania.    

- Granice wolności wypowiedzi sądowego kuratora zawodowego - analizując normatywne 

granice wolności wypowiedzi kuratorów sądowych, po ustaleniu, iż praktycznie nie ma 

przepisów właściwych wyłącznie dla tej grupy zawodowej, zastanawiam się nad bardziej 
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ogólnymi rozwiązaniami prawnymi konstytuującymi granice tej wolności. W konkluzji 

dochodzę do wniosku, że w zasadzie granice wolności wypowiedzi kuratora sądowego 

wyznaczają trzy akty prawne: kodeks pracy (podobnie jak innym pracownikom), kodeks 

karny (podobnie jak innym funkcjonariuszom publicznym) oraz kodeks cywilny (podobnie 

jak innym obywatelom).   

Do nurtu tego zaliczyć też można pracę Problemy związane z tzw. „drugim życiem” w 

niektórych polskich zakładach karnych. W pracy tej zależało mi na ukazaniu niektórych 

problemów związanych z rzeczywistością zakładów karnych, zwłaszcza w aspekcie 

kształtowania się struktur nieformalnych wśród osadzonych. W szczególności chodziło mi o 

uchwycenie i odkrycie przyczyn, dla których osadzeni przystępują do „ideologii” 

grypserskiej. Celem pracy było więc ukazanie tych zależności i uwarunkowań, które 

sprawiają, że tzw. „drugie życie” nadal znajduje zwolenników wśród osadzonych w 

niektórych zakładach karnych.             

                 Pozostałe moje prace dotyczą prawa lub ustroju Królestwa Polskiego i II RP:  

- Kilka uwag o sytuacji prawnej kobiety zamężnej na ziemiach b. Królestwa Kongresowego z 

punktu widzenia osobowego prawa małżeńskiego – w pracy tej analizie poddałem niektóre 

stosunki prawne dotyczące osobowego prawa małżeńskiego, jak m. in. kwestie korzystania 

przez kobietę zamężną z praw cywilnych; w tym aspekty związane z prawem do nazwiska 

czy regulacje dotyczące wspólnego zamieszkiwania małżonków. Analizowane problemy 

podzieliłem na trzy grupy: nieliczne przypadki, w których pozycja żony była 

uprzywilejowana względem praw męża; przypadki, w których prawa żony były równe 

prawom męża oraz cały szereg przypadków, w których pozycja prawna żony była gorsza niż 

pozycja męża. Charakterystycznym jest fakt, iż największą grupę stanowiły, bardzo ważne z 

punktu widzenia jednostki, regulacje upośledzające pozycję prawną kobiety zamężnej, co 
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wyraźnie świadczy o zdecydowanie niekorzystnym położeniu prawnym mężatek w b. 

Królestwie Kongresowym.     

- Normatywne podstawy ochrony pracy młodocianych w Drugiej Rzeczypospolitej - w pracy 

tej dowiodłem, że polskie ustawodawstwo dotyczące ochrony pracy młodocianych, w 

większości przypadków, było bardziej postępowe niż regulacje międzynarodowe. Znaczenie 

ustawodawstwa polskiego maleje jednak gdy zestawimy je z praktycznym funkcjonowaniem 

przepisów, gdyż wiele dobrych, nowoczesnych norm nie było przestrzeganych przez 

pracodawców. Najwymowniejsze tego odzwierciedlenie mogło stanowić choćby naruszanie 

zakazu zatrudniania dzieci poniżej 15 roku życia.     

- Trybunały jako elementy gwarancji bezpieczeństwa prawnego społeczeństwa w konstytucji 

marcowej -  w pracy tej wskazałem na wprowadzone do systemu sądowego Polski 

międzywojennej, a zapowiedziane w konstytucji marcowej, specjalne instytucje sądowe – 

trybunały, którym powierzono kontrolę przestrzegania prawa przez organy państwowe. 

Trybunały (Najwyższy Trybunał Administracyjny, Trybunał Stanu oraz Trybunał 

Kompetencyjny), jako sądy szczególne, stanowiły elementy gwarancji bezpieczeństwa 

prawnego społeczeństwa, co starałem się podkreślić w tym przyczynku .  

- Uwagi o organizacji i funkcjonowaniu polskich urzędów skarbowych podatków i opłat 

skarbowych w latach 1918-1927 – w artykule tym wskazuję, iż model funkcjonowania 

aparatu skarbowego w latach 1918-1927 (związany z trzema stopniami ustroju władz 

skarbowych), przypomina nieco współczesne rozwiązania w zakresie skarbowości. 

Zasadniczą różnicę stanowiła właściwość rzeczowa przedwojennych urzędów skarbowych 

podatków i opłat skarbowych, które zajmowały się tylko podatkami bezpośrednimi i opłatami 

skarbowymi -  nie zajmowały się natomiast podatkiem pośrednim (akcyzą).                        

                W związku z jubileuszem 350. rocznicy powstania Brzegu Dolnego, wziąłem udział 

w większym projekcie naukowym, którego efektem jest napisany przeze mnie przyczynek 
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poświęcony wojennej historii tego miasta: Brzeg Dolny w latach 1939-1945 [w:] Brzeg 

Dolny. Dzieje miasta.   

                  Jako swoje doświadczenia naukowe wskazuję również czynny udział w wielu 

konferencjach naukowych i zjazdach Historyków Państwa i Prawa. Tylko w 2017 r. brałem 

czynny udział w trzech konferencjach ogólnopolskich:  

- Z dziejów bankowości – w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej 

zorganizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniu 24.04.2017 r., 

na której wygłosiłem referat: Rola rosyjskiego Ministra Finansów w procedurze udzielania 

patentów na wynalazki w Królestwie Polskim w latach 1867 – 1915; 

- Miasto – idea, historia i prawo. W 800-lecie lokacji miejskiej Opola zorganizowanej przez 

Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Wrocławski w dniach 10-11.05.2017 r., na której 

wygłosiłem referat: Wynalazczość jako czynnik rozwoju miast w Królestwie Polskim do 

1867r.; 

- Regulacje prawne dotyczące małżeństwa w rozwoju historycznym zorganizowanej w dniach 

21.09.-23.09.2017 r. przez Instytut Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na której wygłosiłem referat: Problematyka 

osobowego prawa małżeńskiego w działalności Henryka Konica i Władysława Abrahama. 

                   Jestem członkiem europejskiego stowarzyszenia The European Society for 

History of Law. 

                   Nadto pełnię funkcję recenzenta w czasopiśmie Studenckie Prace Prawnicze, 

Administratywistyczne i Ekonomiczne wydawanym przez Wydział Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.   
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               Z uwagi na świadomość słuszności i celowości działań podejmowanych w kierunku 

pielęgnacji pamięci o zmarłych wrocławskich pracownikach naukowych, jestem członkiem 

Uniwersyteckiego Komitetu ds. Opieki nad Grobami Osób Zasłużonych dla Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

                                                                                      

                                                                              

    

                  

    

 

 

 

 


