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Biuletyn Informacyjno-Naukowy Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i 

Funkcjami Prawa „Fontes” 
 

 

 

I. Słowa wstępne  
 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Badań nad 

Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, kiedy na IV Zjeździe naszej organizacji Pan dr Piotr Feczko 

zaproponował powołanie periodyku promującego działalność „Fontes”.  Przyjąłem tę inicjatywę z ogromną 

radością. Do dobrej tradycji renomowanych towarzystw naukowych należy wydawanie własnego 

czasopisma, które stanowi platformę wymiany poglądów pomiędzy członkami organizacji, pozwala 

gromadzić informacje o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach naukowych, powiadamia o 

najważniejszych wydarzeniach. Krótko mówiąc, umożliwia nam poznać się lepiej nawzajem i dowiedzieć 

się więcej o rezultatach naszej działalności.  

Niektórzy z Państwa mogą zastanawiać się, do czego potrzebny jest jeszcze periodyk, skoro mamy 

własną stronę internetową i stale anonsujemy wszystkie ważne kwestie drogą elektroniczną? Odpowiadam: 

bezwzględna przewaga i niezaprzeczalny walor periodyku polega na tym, że każdy jego numer stanowi 

zamknięte, skończone dzieło. Dzieło, do którego można zawsze wrócić, powołać się na nie. Dzieło, które 

nie jest efektem przypadkowej koincydencji zdarzeń i na bieżąco generowanej informacji (co jest typową 

przypadłością wszelakich kont na portalach społecznościowych), ale jest manifestacją pewnej spójnej 

koncepcji, holistycznego pomysłu na układ numeru, na jego treść i charakter merytoryczny.  

Mam nadzieję, że periodyk „Fons” będzie spełniał wiele, bardzo pożytecznych dla nas zadań. Po 

pierwsze, będzie rodzajem kroniki naszego towarzystwa naukowego, a także sposobem na rozwinięcie 

kontaktów indywidualnych pomiędzy członkami organizacji. Po drugie, będzie zachęcał do głębszego 

spojrzenia na nasze cele poznawcze i rolę, jaką Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa ma 

pełnić w obszarze nauk społecznych. Po trzecie, ma szansę osiągnąć istotny cel naukowy, jakim jest 

agregowanie informacji o pracach naukowych poświęconych badaniom na materialnymi źródłami prawa, 

jego skutkami i powiązaniami z innymi, nieformalnymi systemami rozwiązań dylematów decyzyjnych, jak 

reguły gospodarowania, czy normy obyczajowe. Po czwarte, będzie służył promocji naszej działalności 

wśród osób, które mogłyby być zainteresowane nieortodoksyjnym podejściem do badań nad współczesnym 

ładem instytucjonalnym. Sądzę, iż poprzez doręczenie numeru czasopisma można zbudować o wiele lepsze 

wrażenie, niż poprzez odesłanie na stronę internetową.  
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Mam nadzieję, że ten pierwszy numer „Fons”, jaki dziś Państwo otrzymujecie, to dopiero początek. 

Mam też nadzieję, że nie poprzestaniemy na wersji elektronicznej, ale – jeżeli warunki finansowe na to 

pozwolą – nowy periodyk pojawi się także w formie papierowej. Że będzie ukazywał się coraz bardziej 

regularnie i coraz częściej, a jego objętość będzie stale rosła. Aby to się ziściło, potrzebujemy wsparcia 

wszystkich członków Stowarzyszenia. Prosimy o nadsyłanie informacji do stałych rubryk: o ważnych dla 

Państwa wydarzeniach, o nowych publikacjach, o indywidualnych i zespołowych przedsięwzięciach 

badawczych związanych z poznaniem genezy i funkcji prawa.  

 

Na koniec, ponieważ pierwszy numer „Fons” ukazuje się na przełomie starego i nowego roku, życzę 

Państwu Szczęśliwych Świąt i samych sukcesów w 2016 r.! 

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” 

 

Dr hab. Paweł Chmielnicki, prof. WSIZ 

 

 
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 

Prawa „Fontes”; 

 

nasza redakcja oddaje Państwu pierwszy numer Biuletynu Informacyjno-Naukowego "Fons". 

Uruchamiając niniejszą inicjatywę kierowaliśmy się przede wszystkim dwoma przesłankami. 

Pierwszym naszym celem jest promocja zamierzeń, planów, zasad działania, dorobku badawczego „Fontes”. 

Drugą intencją jest promocja Naszego Stowarzyszenia także na zewnątrz.  

Pragniemy, aby "Fons" oddawał obraz „Fontes” - jako zbiorowości badaczy aktywnych względem 

problemów życia społeczno-gospodarczego, odnoszących różnorakie sukcesy i konsekwentnie stosujących 

przyjętą metodę badawczą. Uważamy, że pozytywne postrzeganie Naszego Stowarzyszenia ma istotne 

znaczenie dla wszystkich jego członków. 

Jesteśmy także przekonani, iż realia doby dzisiejszej wymagają stosowania możliwie licznych 

narzędzi komunikowania się - zarówno w obrębie Naszej Społeczności - jak i względem jej szerokiego 

otoczenia. Zauważamy także, że przytłaczająca większość uznanych, aktywnych stowarzyszeń świata nauki 

posiada różnego rodzaju własne organy prasowe o charakterze informacyjno-naukowym. 

Przygotowując koncepcję naszego biuletynu wzorowaliśmy się na niektórych z nich. 

Dlatego zdecydowaliśmy się podjąć inicjatywę "Fons" - co spotkało się z życzliwym przyjęciem Władz 

Naszego Stowarzyszenia oraz licznych członków „Fontes”. 

Szczególne podziękowania pragniemy skierować do Pana Profesora Pawła Chmielnickiego, którego znaczne 

wsparcie bardzo nam pomogło. 

W prezentowanym numerze chcielibyśmy polecić uwadze przede wszystkim wywiad z Prezesem 

wydawnictwa Wolters Kluwer w Polsce - panem Włodzimierzem Albinem, który zawiera ciekawe, istotne 

informacje m.in. na temat trendów na rynku wydawnictw prawniczych. 

Poza tym oddajemy Naszym Czytelnikom do lektury takie działy jak: „Sprawy Bieżące 

Stowarzyszenia”, „Wywiady”, „Osiągnięcia członków Stowarzyszenia”, „Bibliografia opracowań na temat 

materialnych źródeł prawa i efektywności prawa w 2015”.  
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Ponadto pragnę - w numerze kończącym odchodzący rok 2015 - życzyć Naszym Członkom i 

Sympatykom sukcesów w życiu zawodowym i osobistym w Nowym Roku 2016 ! 

 

Redaktor Naczelny „Fons” 

 

Piotr Feczko 

                                      

  

 

II. Sprawy Bieżące Stowarzyszenia 
 

 

V Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes 

 Jak ustaliło Walne Zebranie Członków „Fontes” na IV Zjeździe naszej organizacji, następny – 

jubileuszowy – piąty Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa odbędzie się w 

Sosnowcu (lub okolicach – dokładna lokalizacja będzie jeszcze ustalana). Datę V Zjazdu uzależnialiśmy od 

daty dwóch innych, ważnych imprez naukowych: Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Zjazdu Katedr 

Teorii i Filozofii Prawa, ponieważ są one imprezami budzącymi szerokie zainteresowanie wśród naszych 

członków.  Wiemy już, że odbędą się one w tym samym czasie, tj. 18 – 21 września 2016 r. 

Najdogodniejszym terminem na organizację V Zjazdu „Fontes”, w opinii naszych Koleżanek i Kolegów z 

WSH w Sosnowcu, którzy podjęli się organizacji V Zjazdu, staje się w tej sytuacji 23 – 25 września 2016 r. 

(piątek – niedziela). W godzinach wieczornych 23 września planujemy obrady Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, na dzień następny – pierwszą część konferencji naukowej i obrady Walnego Zebrania 

Członków, zaś na 25 września – drugą część konferencji naukowej. 

 

XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa  

V Zjazd Stowarzyszenia nie będzie jedyną imprezą naukową we wrześniu 2016 r., jaka będzie odbywała się 

z udziałem „Fontes”. Na XXII Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, jaki odbędzie się w dniach 18-21 

września 2016 r. we Wrocławiu, pod hasłem „Prawo – polityka – sfera publiczna” będzie zorganizowany 

panel pod patronatem „Fontes”.  Jego hasłem przewodnim będzie: „Prawo jako instrument realizacji 

celów partykularnych”. Szczegółowe informacje na temat tej imprezy będą przekazywane sukcesywnie 

zarówno przez nas, jak i przez głównego organizatora – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowanych udziałem w panelu „Fontes” na XXII Zjeździe KTiFP 

prosimy o kontakt na adres: pchmieln@poczta.onet.pl 

    

Publikacja tekstów przygotowanych na IV Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 

Prawa  

Jak ustalono w trakcie Zjazdu, teksty pokonferencyjne związane z IV Zjazdem Stowarzyszenia 

opublikowane zostaną w miesięczniku „Przegląd Prawa Publicznego” nr 7-8/2016 z tym zastrzeżeniem, iż w 

razie dużej ilości (objętości) nadsyłanych artykułów może nastąpić wyodrębnienie części tekstów do 

kolejnego numeru PPP.  

   

Konkurs „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania”  

 

Współorganizatorami konkursu są: 

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu  

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i 

Technicznych KOPIPOL  
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Przedmiotem konkursu jest przygotowanie opracowania dotyczącego: 1) przyczyn uchwalania aktów prawa 

powszechnie obowiązującego, 2) funkcjonalnych powiązań regulacji zawartych w wybranym akcie 

prawnym z innymi normami prawa oraz z normami niesformalizowanymi, 3) oceny skutków badanych 

regulacji. Każdy uczestnik konkursu może wybrać temat z listy przygotowanej przez organizatorów, istnieje 

też możliwość zaproponowania tematu własnego. W szczególności, problematyka konkursu obejmuje 

następujące zagadnienia: rynki finansowe, daniny publiczne, struktury publiczne i ich zadania, zamówienia 

publiczne, działalność gospodarcza, praca, rodzina, prawa twórców i wynalazców. 

Pula nagród pieniężnych wynosi 27.000 zł, nagroda główna to 8.000 zł. Nagradzanych jest 9 prac 

konkursowych! 
Szczegółowe zasady udziału w konkursie dostępne są na stronie http://fontes.wsiz.pl pod zakładką 

„Konkurs”. We wszystkich listopadowych numerach czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Wolters 

Kluwer także ukazało się ogłoszenie o naszym konkursie. 

 

       
 

 

Projekt P1  

Zakończono prace nad książką będącą rezultatem projektu pn. „Aksjologia i efektywność społeczno – 

gospodarcza norm determinujących udział przedsiębiorców w systemie refundacji leków”. Koordynatorem 

projektu jest dr Hubert Kaczmarczyk.  Projekt miał na celu: 1) ustalenie materialnych źródeł instytucji 

prawnej określonej przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011 Nr 

122, poz. 696), polegającej na refundacji leków przez państwo 2) ustalenie charakteru relacji tej instytucji 

(zespołu określających ją norm) do innych norm prawnych i reguł nieformalnych, 3) określenie społecznych 

i ekonomicznych efektów oddziaływania w/w instytucji. Książka ukazuje się nakładem wydawnictwa Difin, 

z logo Stowarzyszenia na IV stronie okładki.      

 

 
 

 

 

Projekt P7 

Na ukończeniu znajdują się prac nad tekstem książki będącej rezultatem projektu „Gminne rady 

seniorów”. Ma on na celu ustalenie genezy i skutków nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, dokonanej w dniu 11 października 2014 r., na mocy której wprowadzona została 

http://fontes.wsiz.pl/
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możliwość powoływania rad seniorów jako organów konsultacyjnych, doradczych i inicjatywnych, 

fakultatywnie wprowadzonych na podstawie dodanego art. 5c. Jest to nowe rozwiązanie, które w założeniu 

ma pobudzać aktywność osób starszych.  Badania dotyczą szeroko rozumianych skutków społecznych tej 

nowelizacji. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest dr Agata Barczewska – Dziobek. Książka ukaże 

się w 2016 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, z logo Stowarzyszenia na IV stronie okładki. 

 

 

Projekt P8 

Zakończono prace nad książką będącą rezultatem projektu pn. „Rady nadzorcze w spółkach prawa 

handlowego”. Przedmiotem projektu było określenie efektywności rozwiązań stosowanych w zakresie 

nadzoru właścicielskiego nad menedżerami spółek prawa handlowego. Przedmiotem ustaleń badawczych 

były m.in. następujące kwestie: iluzoryczność oddzielania kategorii władzy od reguł gospodarowania; 

relacje władzy w przedsiębiorstwie do innych kategorii; rozproszenie i kumulacja uprawnień właścicielskich 

a konsekwencje dla nadzorowania działań menedżerów; rola akcjonariuszy korporacyjnych (w tym wielkich 

przedsiębiorstw finansowych); nadzór większościowy i nadzór mniejszościowy; nadzór jako odbicie układu 

interesów (konstelacji interesów); problem rozstrzygania kolizji interesów między największymi 

właścicielami/udziałowcami i in. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest prof. UJK dr hab. Andrzej 

Szplit. Książka ukazuje się nakładem wydawnictwa Difin, z logo Stowarzyszenia na IV stronie okładki.  

 

 

   

  
 

 

 

Projekt P 9 

Trwają prace nad projektem „Sankcje i gratyfikacje w prawie”. Pomysłodawcami i koordynatorami 

projektu są prof. nzw dr hab. P. Chmielnicki oraz prof. nzw. dr hab. Jerzy Paśnik. Celem projektu jest 

przełamanie wielopokoleniowego postrzegania prawa jako systemu norm, które upowszechniane i chronione 

są wyłącznie za pomocą kar za ich nieprzestrzeganie. Uczestnicy projektu zamierzają zweryfikować ten 

pogląd i wykazać, iż prawo jest systemem świadomie i celowo utrwalanym nie tylko za pomocą kar, ale i 

nagród za przestrzeganie jego reguł. Wnioski te zamierzają wyprowadzić w oparciu o szczegółowe badania 
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obowiązującego w Polsce stanu prawnego. Przedmiotem prac badawczych będą wszystkie wiodące obszary 

norm prawnych (prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne, karne, finansowe/podatkowe, prawo pracy, 

itd.) . Ocena wpływu rozwiązań prawnych na proces decyzyjny człowieka przeprowadzona zostanie w 

oparciu o dorobek nauk społecznych, w tym - zwłaszcza -  psychologii motywacji i psychologii społecznej. 

Do tej pory w obradach zespołu badawczego, jakie odbyły się w dniach 18 kwietnia, 26 września 2015 r. i 

16 stycznia 2016 r., oprócz koordynatorów projektu uczestniczyli: prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes, prof. 

WSIZ dr hab. Agata Jurkowska – Gomułka, dr Robert Frey, dr Anna Kociołek – Pęksa, dr Jarosław 

Niesiołowski, dr Sławomir Peszkowski, dr Władysław Pęksa, dr Anna Szyszka, dr Ewelina Żelasko – 

Makowska, mgr Katarzyna Grotkowska, mgr Joanna Niedojadło, mgr Patrycja Sołtysiak, mgr Anna 

Szafrańska, mgr Paweł Szczęśniak. Obrady (oraz towarzysząca im wymiana korespondencji) okazały się 

bardzo owocne, przyjęto istotne założenia teoretyczne i dokonano ważnych ustaleń metodologicznych. 

 

 

Konferencja "Administracja a strategie i polityki publiczne" 

W dniach 19-20.11.2015 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja "Administracja a strategie i polityki 

publiczne", której organizatorem była Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i 

Zarządzania. Stowarzyszenie FONTES, obok marszałka województwa podkarpackiego, było patronem 

konferencji. Dyskusje koncentrowały się m.in. na definiowaniu pojęcia polityki publicznej, prawnych 

formach działania administracji związanych z planowaniem i realizacją polityki publicznej, wybranych 

aspektach horyzontalnych i sektorowych polityk publicznych.  
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III. Wywiady 
 

 

1. Wywiad specjalny numeru 

 

Wywiad  z prezesem wydawnictwa Wolters Kluwer w Polsce,  prezesem Polskiej Izby Książki - panem 

Włodzimierzem Albinem 

 

rozmawiał Piotr Feczko 

 

PF: Skąd się Pan Prezes dowiedział o Stowarzyszeniu FONTES? 

 

WA: Dowiedziałem się od pana profesora Pawła Chmielnickiego, który jest naszym autorem. Spotkałem się 

z nim kiedyś na konferencji dziekanów wydziałów prawa. Odbyliśmy bardzo ciekawą rozmowę. Mnie 

bardzo zainteresowało istotnie inne podejście do badań nad prawem, które mi zaprezentował pan profesor 

(włącznie z książką pt. „Nabycie domu lub lokalu od dewelopera”). Uznałem, że jest to interesujące 

uzupełnienie do działalności Wolters Kluwer. Tak rozpoczęła się nasza współpraca.  

 

PF: Który fragment działalności FONTES najbardziej zainteresował Pana Prezesa najbardziej? 

 

WA: Najbardziej mnie zainteresowało bardziej holistyczne – podejście do egzegezy prawa, które odbiega od 

„klasycznych”, powszechnie dotychczas stosowanych metod, które najczęściej występują w publikacjach 

prawniczych w Polsce. Podejście to cechuje się szerokim spektrum badawczym. Nakierowane jest na 

ustalenie komu dane przepisy służą naprawdę.    

 

PF: Stowarzyszenie FONTES zrzesza licznych teraźniejszych i przyszłych autorów różnorakich pozycji 

wydawniczych - jakich rad ze strony Wydawcy (czyli także przedstawiciela rynku) mógłby udzielić Nam Pan 

Prezes? 

 

Literatura prawnicza bardzo wyraźnie zmierza w kierunku publikacji elektronicznych. Co prawda dalej 

publikujemy „klasyczne” pozycje wydawnicze – takie jak np. komentarze, monografie (w tym też te 

opracowane przez FONTES). Jednakże w naszym kraju – tak naprawdę – już 70 % informacji prawnej to 

informacja w wersji elektronicznej. Ta informacja oczywiście zawiera akty prawne oraz orzecznictwo, ale 

coraz większą rolę odgrywają elementy autorskie. Nasza rola jako wydawcy polega na tym, aby te elementy 

autorskie dostosować do wspomnianej formy elektronicznej (aby można je było przeszukiwać 

elektronicznie). Uważam, że już przy tworzeniu książek powinniście Państwo myśleć o tym, że będą miały 

też wersję elektroniczną – w której będą się przetwarzać inaczej niż „normalnie”. Przykładowo „klasyczne” 

komentarze są już ze swej natury dopasowane do wymogów wersji elektronicznej, ale monografie i inne 

„tradycyjne” książki prawnicze wymagają istotnego dopasowania. Bardzo zachęcam do eksperymentów - 

nawet jeśli nie zapowiadają się one jako duży sukces rynkowy. Jesteśmy w okresie bardzo dużych zmian – 

w prawie, w cywilizacji – przykładowo internet zmienił bardzo wiele. My musimy – „mówiąc brzydko” – 

robić produkty, które będą nadążały za tymi zmianami. To co Państwo (tj. FONTES) robicie - jest właśnie 

jednym z takich elementów. Państwo patrzycie z innej, szerszej perspektywy aniżeli „klasyczny” prawnik 

(czyli innej niż – aktualnie – przeważająca cześć prawników-praktyków). Co prawda „klasyczne” podejście 

prawników do prawa dominuje teraz w „core” tego co wydajemy - ale jestem przekonany, że „na koniec 

dnia na pewno będzie potrzebne coś innego”. 

 

PF: Wydawnictwa Wolters Kluwer istotną rolę przywiązują do kreatywności i innowacyjności. Czy zdaniem 

Pana Prezesa istnieje zapotrzebowanie ze strony życia społeczno-gospodarczego na pozycje wydawnicze 

dotyczące tematyki kreatywności i innowacji autorstwa przedstawicieli obszaru nauk społecznych? 
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WA: To jest trudne pytanie – wbrew pozorom. My wydajemy także książki biznesowe – nie tylko 

prawnicze. Jednakże jest to mała część naszej działalności. Jednakże jest problemem (i to nie tylko naszego 

wydawnictwa) to, że nie są one uważane za bardzo potrzebne z punktu widzenia klientów. Książki na temat 

kreatywności i innowacyjności dobrze sprzedawały się 20, czy 15 lat temu. W tej chwili mimo dużego 

nacisku kładzionego na kreatywność i innowacyjność – książki te nie cieszą się już popularnością. 

Oczywiście prawnik musi mieć dostęp do najnowszych zmian w prawie. Nie może pozwolić sobie na to, aby 

się zatrzymać. Nawet lekarz może pozwolić sobie na to, że nie nadąża bezpośrednio za zmianami w 

medycynie. Natomiast złe jest to, że menedżer (czy ktoś inny kto prowadzi biznes) nie czuje bardzo często 

w Polsce obowiązku nadążania za najnowszymi rozwiązaniami. Prawników-profesjonalistów jest w Polsce 

około 100 tysięcy, a menedżerów, czy zarządzających gospodarką jest tu kilka razy więcej. Tymczasem 

największe wydawnictwo biznesowe w Polsce ma ponad dziesięć razy mniejszy obrót niż nasze 

wydawnictwo. Ta różnica jest zastraszająca. To oznacza, że ten kto skończy studia ekonomiczne, czy 

pracuje jako menedżer nie odczuwa potrzeby kształcenia się. Oceniam to jako coś bardzo niedobrego. To 

wymaga olbrzymiej pracy u podstaw. Pieniądze unijne, które poszły na szkolenia w tym kierunku – nie 

odnajdują – moim zdaniem – odzwierciedlenia w tym jak wygląda czytelnictwo (i sprzedaż książek) w 

zakresie tematyki kreatywności i innowacyjności. To jest coś co może - wedle mnie – utrudnić nam rozwój. 

Dalej jesteśmy „zapleczem Europy” w dość prostej produkcji. Nie kreujemy – co nam z różnych stron 

wypominają. Polska gospodarka nie kreuje wiele innowacyjności. Nie da się tego zrobić – jeśli nie mamy 

ludzi, którzy światle do tego podchodzą. Jestem przekonany, że u nas jest z tym problem. To jest problem 

studentów, którzy czytają minimum tego co muszą, albo w ogóle nie czytają. Podobnie absolwenci, którzy 

idą do pracy i nie czują takiej potrzeby. Mówię to jako menedżer firmy, która stara się być bardzo 

innowacyjna i kreatywna – o czym świadczą nasze produkty i nasza pozycja na rynku. Mamy grupę ludzi, 

która chce się rozwijać i tworzyć nowe rzeczy. Nasza firma-matka Wolters Kluwer bardzo to popiera. 

Dzięki temu tworzymy produkty stojące za sukcesami naszych klientów. 

 

PF: Globalną misją Wolters Kluwer jest wspieranie profesjonalistów – aby przy podejmowaniu kluczowych 

decyzji mogli działać pewnie i bez obaw. Czy metoda badania prawa prezentowana przez FONTES może 

służyć temu celowi ? 

 

WA: Oczywiście, że może. Aktualnie problemem profesjonalistów jest to, że chcieliby oni otrzymywać 

jednoznaczne opinie – co jest zgodne z prawem i zapewni im sukces w ewentualnym sporze przed sądem. 

Jednakże to rzadko jest całkowicie możliwe.  Metoda FONTES zakłada szeroką analizę norm prawa. Bierze 

pod uwagę cele ustawy oraz społeczne, ekonomiczne aspekty jej zastosowania. Uważam, że sądy, organy 

powinny także brać pod uwagę to co prawo znaczy i do czego winno prowadzić. 

 

PF: Serdecznie dziękujemy imieniem FONTES Panu Prezesowi za przyjęcie - udzielenie wywiadu redakcji 

„FONS”. 

 

 

2. Wywiady z członkami Stowarzyszenia „Fontes” 

 

Wywiady z członkami opracowali Piotr Feczko oraz Hubert Kaczmarczyk 

 

A. Wywiad z panem doktorem Marcinem Pieniążkiem 

 

Kolejnym naszym rozmówcą jest doktor nauk prawnych Marcin Pieniążek (specjalność: teoria i filozofia 

prawa), adiunkt w Katedrze Teorii, Filozofii i Polityki Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków 

Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Specjalizuje się w etyce 

oraz filozofii prawa – szczególnie w zakresie myśli Paula Ricoeur’a. Do jego zainteresowań pozanaukowych 

należą: film oraz pływanie. 
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Czy mógłby Pan zaprezentować Naszym Czytelnikom powody Pańskiego przystąpienia do Stowarzyszenia 

„Fontes” ? 

 

Tworzenie ponadlokalnych sieci i społeczności naukowych jest jedną z kluczowych przesłanek efektywnego 

uprawiania nauki. W moim przekonaniu Stowarzyszenie FONTES jest prężnie rozwijającym się 

środowiskiem, skupiającym przedstawicieli nauk prawnych, a równocześnie otwartym na zróżnicowane 

paradygmaty wiedzy. Ponadto problematyka źródeł prawa pozostaje w bezpośredniej korelacji z moimi 

zainteresowaniami badawczymi. W związku z tym przynależność do Stowarzyszenia otwiera przede mną 

możliwości poszerzenia wiedzy i intensyfikacji rozwoju zawodowego. 

 

W jaki sposób mógłby się Pan odnieść do pytania o genezę prawa ? 

 

Pytanie o genezę prawa należy do fundamentalnych zagadnień filozoficzno-prawnych. Ponieważ trudno 

udzielić na nieprzesądzającej odpowiedzi, w nauce prawa pojawia się konieczność stałej aktualizacji i 

kontekstualizacji relewantnych badań. Dla mnie kluczowa pozostaje perspektywa ludzkiego wymiaru prawa, 

podbudowana przekonaniem, że prawo nie jest niewidzialną siłą, lecz narzędziem tworzonym przez kogoś i 

dla kogoś. Dlatego obecnie wiążę zagadnienie genezy prawa z badaniami nad ontoetyką podmiotu 

stosującego prawo.  

Jakie ma Pan podejście względem problematyki skutków (efektywności) regulacji prawnych ? 

Kwestia ta ma charakter praktyczny, a równocześnie wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Ponadto 

stanowi naturalną konsekwencję filozoficzno – prawnego pytania o genezę prawa. 

  

Czy można wyróżnić mocne oraz słabe strony metod używanych obecnie w badaniach nauki prawa ? 

 

Najsłabszą stroną dogmatycznie zorientowanej nauki prawa jest umiarkowane otwarcie na osiągnięcia 

współczesnych nauk humanistycznych i społecznych. W moim przekonaniu prawo, jako wytwór ludzkiej 

kultury, powinno być w większym stopniu badane za pomocą metod wypracowanych przez antropologię, 

teorię literatury, etc. Z drugiej strony należy docenić oryginalne osiągnięcia teorii legislacji oraz wykładni 

prawniczej, skoncentrowanych na analizie znaczeń języka prawnego i zmierzających zarówno do 

podniesienia jego jednoznaczności, jak i efektywności stosowania.  

 

Czy Pańskim zdaniem - badania naukowe nad prawem winny się odróżniać od wykładni prawa dokonywanej 

w codziennej praktyce prawniczej ? 

 

Z perspektywy jurysprudencji teoria wykładni stanowi jeden z wielu możliwych obszarów krytycznej 

refleksji nad prawem. Zakres badań nauki prawa nie może się zatem do niego ograniczać. Z drugiej strony 

codzienna praktyka prawnicza potrzebuje nie tyle rozbudowanej teorii, co diagnozy typowych problemów, 

związanych z procesem stosowania prawa, obejmującym m.in. jego wykładnię. Z tego względu dostrzegam 

pewne napięcie między celami poznawczymi nauki prawa a pragmatycznymi uwarunkowaniami praktyki 

prawniczej. Niemniej; współwarunkowanie perspektyw teoretycznej i praktycznej uwidacznia się w 

obszarze legislacji oraz wykładni.  

 

Czy istnieje potrzeba prowadzenia badań nad prawem w ramach interdyscyplinarnych zespołów 

składających się z: a) prawników różnych specjalności, b) przedstawicieli innych dyscyplin obszaru nauk 

społecznych (np. ekonomii, socjologii, itp.) ? 

 

Jak wskazywałem wyżej, metodologia wypracowana w obszarze nauk humanistycznych i społecznych 

powinna znaleźć szersze zastosowanie w badaniach nad prawem. Z tego względu tworzenie 

interdyscyplinarnych zespołów badawczych, z udziałem przedstawicieli nauk dogmatyczno - prawnych, 

socjologów, filozofów, etc., uważam za konieczny warunek efektywnej analizy zjawiska prawa.  
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Czy należy Pańskim zdaniem opierać badanie treści prawa na rozumieniu kontekstu społeczno – 

gospodarczego - w którym prawo powstaje i funkcjonuje? 

 

Jak najbardziej. W przeciwnym razie badanie takie będzie miało ograniczony efekt poznawczy i praktyczny.  

 

Jak Pan postrzega związki między poznaniem genezy prawa oraz skutków (efektywności) prawa, a 

rozumieniem jego treści?  

Zdefiniowanie powyższych związków zależy od przyjętej metodologii, czy też, szerzej rzecz ujmując, od 

zastosowanego paradygmatu nauki. Osobiście związki między genezą prawa, jego interpretacją i 

skutecznością dostrzegałbym w perspektywie ontoetyki działającego podmiotu prawa. Podstawę moich 

aktualnych badań we wskazanym obszarze stanowi teoria podmiotu rozwinięta przez francuskiego filozofa 

Paula Ricoeur’a, zarysowana m.in. w dziele „O sobie samym jako innym” („Soi – même comme un autre”). 

Czy można określić co jest potrzebne prawnikowi – naukowcowi (jakie informacje, jakiego rodzaju wiedza), 

aby mógł kompetentnie odpowiadać na pytania – „jakie prawo powinno być”? 

 

Bardzo trudno jest udzielić wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie. Uważam jednak, że warunkiem 

koniecznym krytycznej refleksji nad prawem jest ugruntowana wiedza także z dziedziny innej, niż 

dogmatyka prawnicza. Wiedza taka umożliwia kontekstualizację badań nad prawem na poziomie 

metodologicznym i pozwala na zachowanie dialektycznej relacji między badaczem a przedmiotem poznania.  

 

Jaki jest Pana pogląd na temat kwestii: czy publikacje tworzone obecnie przez naukowców dla prawników – 

praktyków są zadowalające pod względem użyteczności – tj. aby praktyk pozyskiwał z publikacji naukowej 

wszystkie informacje potrzebne do załatwienia jakiejś sprawy „od początku, do końca” - ? 

 

Sądzę, że zadaniem jurysprudencji jest wieloaspektowe definiowanie problemów prawa. Natomiast 

weryfikacja rezultatów badań teoretycznych, skorelowana z przygotowaniem publikacji przydatnych w 

praktyce, powinna następować na poziomie dogmatyk poszczególnych gałęzi. Wyjątkiem są zagadnienia 

najbardziej podstawowe, dotyczące kwestii systemu prawa, normy prawnej, interpretacji prawniczej, czy 

wreszcie źródeł prawa.  W takim przypadku za praktyczny kontekst rozważań teoretycznych dobrze jest 

przyjąć treść aktualnego orzecznictwa sądowego.  

 

W jaki sposób planuje się Pan włączyć do prac Stowarzyszenia FONTES – i jak to Pan planuje uwzględnić 

w Pańskim dalszym rozwoju naukowym? 

 

Po zakończeniu prac nad rozprawą habilitacyjną zamierzam poddać analizie zagadnienie genezy prawa w 

perspektywie współczesnych nurtów filozofii dialogu. 

 

 

B. Wywiad z panią doktor Katarzyną Płonką-Bielenin 

 

Pani dr nauk prawnych Katarzyna Płonka-Bielenin jest adiunktem w Katedrze Prawa i Administracji 

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Członek Rady Fundacji - Wsparcie Naukowe 

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Katowicach UŚ. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką w 

Katowicach. 

 

Dotychczasowe pole zainteresowań to przede wszystkim problematyka statusu administracyjno-prawnego 

organizacji pożytku publicznego, zadań administracji publicznej, funkcjonowania ustroju samorządu 



11 

 

terytorialnego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej,  instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego oraz 

problematyka zarządzania kryzysowego                                     w strukturach administracji publicznej.  

Kiedy po raz pierwszy zetknęła się Pani ze Stowarzyszeniem Fontes? 

Po raz pierwszy o działalności stowarzyszenia FONTES dowiedziałam się podczas Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej pt. „Zastosowanie  public governance w  prawie administracyjnym w Europie 

Środkowej i Wschodniej”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, która odbyła się 

21 października 2013r. w Rzeszowie, w której miałam przyjemność brać udział. Informacje uzyskane 

wówczas na temat działalności stowarzyszenia zachęciły mnie do przystąpienia. 

Stowarzyszenie zajmuje się między innymi badaniami nad sposobami powstawania prawa. Czy dostrzega 

Pani związki reguł prawnych z innymi regułami normowania zachowań społecznych? 

Oczywiście należy wskazać, że to przecież już Rzymianie dostrzegali związki reguł prawnych z problemami 

etycznymi, filozoficznymi oraz postrzegali historyczny wymiar prawa. Nauka prawa, czyli wiedza o nim, 

miała pierwotnie charakter ogólny, bez konkretnych klasyfikacji. Z czasem dopiero, czyli pod koniec XIX 

w. nasiliła się dyskusja na temat prawa jako przedmiotu badań, sposobu i zakresu ich prowadzenia. W 

konsekwencji spowodowało to wyodrębnianie oraz klasyfikację poszczególnych nauk. Ze względu na 

obszar moich obecnych zainteresowań interesuje minie przede wszystkim geneza instytucji zarządzania 

kryzysowego.  

 Czy warto Pani zdaniem zajmować się także oceną skutków regulacji prawnych? 

Problematyka skutków regulacji prawnych jest bardzo istotna ze względu na fakt, że dana regulacja prawna 

wywołuje zawsze określone skutki np. gospodarcze, społeczne itd. Przykładowo pierwotne brzmienie 

ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wskazywało, że stowarzyszenia oraz fundacje mają 

zarejestrować się jako przedsiębiorcy jeżeli prowadzą działalność leczniczą. W konsekwencji 

spowodowałoby to taki skutek, że podmioty te jako działające nie w celu osiągnięcia zysku muszą 

przekształcić się w przedsiębiorców, a prowadzona przez nich działalność stałaby się działalnością 

gospodarczą. Spowodowałoby to następujące skutki, iż podmioty te nie mogłyby uzyskiwać statusu 

organizacji pożytku publicznego i związanych z tym dochodów przekazywanych z tego tytułu 1% odpisów. 

Niewątpliwie taki stan rzeczy spowodowałby zaniechanie prowadzenia działalności leczniczej przez wiele 

organizacji pozarządowych. W związku z czym przed wejściem w życie ustawy dokonano jej nowelizacji, 

co pozwoliło na uniknięcie tak fatalnych skutków społecznych.  

Czy dostrzega Pani jakieś słabe strony współczesnych metod badań nad prawem? 

Niewątpliwie słabymi stronami w badaniach naukowych prawa jest często brak spojrzenia na daną kwestię, 

problem z perspektywy innych dyscyplin naukowych.  

Czy Pani zdaniem wykładnia prawa stosowana w praktyce jego stosowania różni się od naukowego 

podejścia do badania prawa? 

Raczej nie, ponieważ badanie prawa to przede wszystkim jego analiza. 

Czy istnieje potrzeba prowadzenia badań nad prawem w ramach zespołów składających się z prawników i 

przedstawicieli innych dyscyplin naukowych? 

Niewątpliwie tak, ponieważ pozwala to na szersze spojrzenie, spojrzenie z różnych perspektyw na badany 

przedmiot, problem.    
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Czy Pani zdaniem badanie treści prawa powinno opierać się na rozumieniu kontekstu społeczno – 

gospodarczego, w którym prawo powstaje i funkcjonuje? Czy ważne jest na przykład ustalenie jakim celom 

służy dana regulacja? 

Z pewnością tak, ponieważ prawo nie jest zamknięte hermetycznie, lecz ma służyć pewnym celom. 

Jak Pani rozumie związek między poznaniem genezy prawa i rozumieniem jego treści, jak rozumie związek 

pomiędzy poznaniem skutków/efektywności prawa i rozumieniem jego treści? 

Treść przepisów prawnych powinna być tak skonstruowana, aby była zrozumiała dla jej adresatów, bo tylko 

wówczas można mówić o skuteczności prawa. 

Czy prawnikowi potrzebna jest dodatkowa wiedza/umiejętność aby kompetentnie odpowiadać na pytanie 

jakie powinno być prawo?   

Prawnik musi mieć szeroką wiedzę w obszarze badawczym, którym się zajmuje, a pozyskiwać ją może 

głównie poprzez empiryczne badanie danego zjawiska np. badania ankietowe i dopiero na tej podstawie 

może wyciągać jakieś wnioski, a w konsekwencji proponować pewne rozwiązania prawne.   

Czy publikacje tworzone obecnie przez naukowców dla prawników – praktyków są zadowalające pod 

względem użyteczności? Jeżeli nie to jak Pani zdaniem tworzyć publikacje bardziej użyteczne dla praktyki 

prawniczej?  

Publikacje nie zawsze tworzone są w sposób zadawalający pod względem użyteczności ponieważ nie 

zawsze uwzględniają problemy i nie zawsze odpowiadają na pytania, z którymi borykają się praktycy. 

Tworzenie publikacji bardziej użytecznej dla praktyki prawniczej musi opierać się na dokładnym 

zdiagnozowaniu badanego problemu od strony praktycznej, a więc pozyskanie informacji na ten temat od 

podmiotów bezpośrednio związanych z daną kwestią. 

W jaki sposób Pani planuje się włączyć do prac FONTES? 

Przez czynny udział w organizowanych przez stowarzyszenie konferencjach, seminariach, a być może w 

przyszłości udziałem w realizowanych przez FONTES projektach 

 

C. Wywiad z panią magister Dobrochną Minich 

Pani magister prawa oraz politologii Dobrochna Mnich jest doktorantką UJ, asystentem w Katedrze Teorii 

Prawa WAiNS Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Zainteresowania 

naukowe: teoria prawa, filozofia prawa, konstytucjonalizm. 

Jakie Pani zainteresowania naukowe spowodowały, że została Pani członkiem stowarzyszenia Fontem? 

W ramach teorii prawa zajmuję się problematyką wykładni, w szczególności – wykładnią konstytucji oraz 

wykładnią w zgodzie z konstytucją. Głownie te zainteresowania sprawiły, że przystąpiłam do 

stowarzyszenia Fontes. 

Czy Pani zainteresowanie obszarem prawa konstytucyjnego miało przełożenie na zainteresowanie genezą 

prawa? 

Oczywiście, gdyż podejmując zagadnienie wykładni konstytucyjnej nie sposób pominąć problemu fontes 

iuris oriundi (źródła kształtowania, powstania prawa).  
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Dlaczego Pani interesuje się problematyką skutków (efektywności) regulacji prawnych? 

Po to m.in. stanowi się przecież prawo, by poprzez nie zrealizować jakieś wartości czy cele. Stąd nie można 

pominąć sfery skutków jego stosowania i oddziaływania na życie społeczne. 

Jakie Pani widzi mocne, a jakie słabe strony metod używanych obecnie w badaniach naukowych prawa? 

 Mocną stronę badania prawa stanowi analiza logiczna. Coraz większe znaczenie nabierają badania 

socjologiczno-prawne (m.in. w zakresie skutków regulacji prawnych) oraz ostatnio również nad 

ekonomiczną analizą prawa. W tyle jednak pozostają badania z zakresu psychologicznych skutków prawa 

oraz aksjologii prawa, która w okresie transformacji społeczno-politycznej podlega znacznej zmianie. 

Czy Pani zdaniem wykładnia prawa powinna szerzej uwzględniać aspekty pozajęzykowe wykładni? 

 W świetle wielopłaszczyznowego badania prawa poza sferą analizy językowej (wykładnia prawa w 

szerokim tego słowa znaczeniu obejmującą nie tylko sferę rekonstrukcji normy z przepisów prawnych wraz 

z ustaleniem ich znaczenia ale również – ich inferencje nie tylko logiczne ale także quasi-logiczne) należy 

uwzględniać również aspekty decyzji politycznej tworzenia prawa, jego społeczne (w tym ekonomiczne) i 

psychologiczne następstwa oraz założenia aksjologiczne. 

Czy w związku z tym istnieje potrzeba prowadzenia badań nad prawem w ramach zespołów składających się 

z prawników i osób zajmujących się innymi dyscyplinami albo nawet dziedzinami nauki? 

Wielopłaszczyznowe badanie prawa wymaga różnych podejść oraz udziału specjalistów różnych dyscyplin. 

Tym samym więc chodzi nie tylko o integrację wewnętrzną w ramach nauki prawa (odwołanie do wiedzy 

teoretycznej czy filozoficzno-prawnej, historyczno-prawnej oraz z zakresu dogmatyk prawa), ale również o 

integrację zewnętrzną odwołującą się do wiedzy: ekonomicznej, socjologicznej, psychologicznej oraz 

aksjologiczno-etycznej. 

Czy Pani zdaniem badanie treści prawa powinno opierać się na rozumieniu kontekstu społeczno – 

gospodarczego, w którym prawo powstaje i funkcjonuje? 

 Zdecydowanie tak. 

Czy według Pani istnieje związek pomiędzy zrozumieniem genezy prawa a rozumieniem treści normy 

prawnej? 

Moje badania w zakresie wykładni konstytucyjnej mówią o istotnym związku pomiędzy genezą prawa, a 

jego wytworem w postaci aktu normatywnego. O efektywności prawa świadczy m.in. jego zgodności z 

zamierzeniami prawodawcy. 

Czy prawnikowi - naukowcowi potrzebne jest dodatkowa wiedza spoza nawet szeroko rozumianej wiedzy 

prawniczej?  

W świetle powyższych wypowiedzi poza znajomością samego tekstu prawnego niezbędna jest również 

wiedza teoretyczna i filozoficzna (w tym aksjologiczna) w zakresie prawa. Socjologia, ekonomia, 

psychologia mają również istotne tu znaczenie. 

Czy publikacje tworzone obecnie przez naukowców dla prawników – praktyków są zadowalające pod 

względem użyteczności? Może warto zastanowić się do kogo powinny być adresowane takie publikacje? 
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Nie jestem praktykiem, więc trudno jest mi udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Niewątpliwie 

stanowią dla nich pomoc w szczególności w przypadkach tzn. hard cases. Wydaje się, że tego typu 

publikacje powinny być skierowane również do nie-prawników.  

W jaki sposób Pani planuje się włączyć do prac FONTES? 

 Pełnię funkcję Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia. 
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IV. Osiągnięcia członków Stowarzyszenia 

 

Niniejszym mamy przyjemność zaprezentować przede wszystkim: wydane w 2015 książki i 

ewentualne inne ważne prace naukowe opublikowane (np. raporty z badań), informacje o nowych stopniach, 

bądź tytułach członków Naszego Stowarzyszenia (co do których redakcja otrzymała informację od 

członków „Fontes” – wszystkim członkom rozesłaliśmy zapytanie w tej sprawie jesienią) oraz inne 

interesujące wiadomości na temat różnorakich osiągnięć członków Stowarzyszenia FONTES (nadesłane 

przez nich, bądź – w miarę możliwości - podawane przez redakcję ex officio).  

 

 

1. Ważniejsze publikacje naukowe w roku 2015 członków Naszego Stowarzyszenia (zgłoszone przez 

nich redakcji) 

 

P. Chmielnicki „Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie” Wyd. Wolters Kluwer, 

Warszawa 2015, ss. 391. Publikacja ta powstała dzięki realizacji projektu badawczego pt. „Zastosowanie 

metod statystycznych do ustalenia charakteru długookresowych tendencji występujących w procesie 

ustawodawczym”, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 

podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/04078.  

 

 
 

 

 

P. Chmielnicki „Identyfikacja celów i funkcji jako efekt rekonstrukcji schematu działania obejmującego 

rozwiązania sformalizowane prawnie” (s. 193-206) [w:] „Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia 

demokratycznego państwa prawa”, (praca zbiorowa pod red. M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. 

Oliwniaka) Wyd. Temida 2 Białystok 2015, ss. 425. 

P. Chmielnicki „Społeczne i ekonomiczne determinanty wyborów w sferze publicznej oraz ich znaczenie dla 

porządku instytucjonalnego” (s. 42-56) [w:] „Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce. 

Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy”, 

(praca zbiorowa pod red. M. Mączyńskiego) Wyd. Difin Warszawa 2015, ss. 329. 
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P. Chmielnicki „Dobra (korzyści) pozyskiwane dzięki normom praw administracyjnego, a funkcje 

administracji” (s. 23-36) [w:] „Dobra chronione w prawie administracyjnym” (praca zbiorowa pod red. Z. 

Duniewskiej), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 447. 

P. Chmielnicki „Czy istnieje publiczne prawo podmiotowe do bogacenia się?” (s. 49-56) [w:] „Prawa 

człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. Tom I” (praca zbiorowa pod red. A. Kalisz), Wyd. 

Humanitas, Sosnowiec 2015, ss. 296. 

P. Chmielnicki „Identyfikacja celów i funkcji w ramach wykładni prawa” Przegląd Prawa Publicznego  nr 

3/2015, s. 9-23. 

P. Chmielnicki „The Research Method of “Asociation for the Research on Sources and Functions of Law” 

Przegląd Prawa Publicznego  nr 3/2015, s. 95-105. 

 

A. Rogacka-Łukasik, "Odszkodowanie jako rekompensata za stratę majątkową poniesioną w czasie stanu 

nadzwyczajnego" [w:] "Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa", Oficyna Wydawnicza 

"Humanitas" Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec 2015. 

A. Rogacka-Łukasik "Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w świetle nowego prawa 

konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem treści cyfrowych" [w:] Konsument w świecie cyfrowym, 

red. D.Szostek., J.Gołaczyński, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe "Wykładnia", 2015. 

A. Rogacka-Łukasik "Stosowanie umów nienazwanych przez administrację publiczną" Przegląd Prawa 

Publicznego nr 10/2015. 

3. A. Rogacka-Łukasik "Zakres nowej ustawy o prawach konsumenta" Przegląd Ustawodawstwa 

Gospodarczego 2015 nr 11. 

 

K. Grotkowska, Paternalizm prawa a hazard, Państwo i Prawo, nr 10 (2015), s. 42 - 56. 

K. Grotkowska, Paternalizm w prawie administracyjnym [w:] L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk (red.), 

Administracja publiczna - aktualne wyzwania, Katowice 2015, s. 179 - 193.  

K. Grotkowska, Paternalizm jako jedna z reguł ingerencji w wolność - problemy definicyjne i klasyfikacyjne 

[w:] M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia 

demokratycznego państwa prawa, Białystok 2015, s. 227 - 238. 

 

D. Gil, „Sprzeciwy i quasi sprzeciwy w procesie karnym”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 325 

(monografia habilitacyjna). 

 

D. Gil, „Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa Unii Europejskiej”- seria wydawnicza Współczesne 

problemy Wymiaru Sprawiedliwości V, Lublin 2015, ss. 442. 

(red.) D. Gil, E. Kruk, „Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro” Tom I, 

Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 295. 

(red.) D. Gil, E. Kruk, „Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro” Tom II, 

Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 284. 

D. Gil, E. Skrętowicz, Rozdział III – F. Prusak (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Tryby 

szczególne, Tom XIV (redaktor naczelny P. Hofmański), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 294-389. 

 

A. Szafrańska – współautorstwo książki: (red.) H. Kaczmarczyk Refundacja leków w Polsce”, Difin, 

Warszawa 2015. 

  

M. Gurdek, „Wybór radnego na wójta a zakaz łączenia funkcji wójta z członkostwem w organach jednostek 

samorządu terytorialnego”, Przegląd Prawa Publicznego, 2015, nr 7-8. 

 

M. Borski, R. Glajcar, B. Przywora, Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka, 

Oficyna Wydawniczea Humanitas Sosnowiec 2015 r. w Oficynie Wydawniczej Humanitas, , ss. 241 

(monografia jest efektem realizacji grantu przyznanego na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego nr 217908/E-713/S/2014). 
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G. Maroń, Instytucja przysięgi (ślubowania) a poszanowanie wolności sumienia i religii, „Przegląd Prawa 

Konstytucyjnego” 2015, nr 4. 

G. Maroń, Responsywność porządku prawnego wobec tożsamości religijnej obywateli jako czynnik 

sprzyjający jego społecznej legitymizacji, Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015. 

G. Maroń, Wpływ feministycznej jurysprudencji na procesy tworzenia i stosowania prawa – perspektywa 

anglosaska [w:] J. Karczewski, M. Żuralska (red.), Refleksyjność w prawie. Inspiracje, Warszawa 2015.  

 

 

 

2. Inne informacje na temat osiągnięć członków FONTES 

(dostarczone redakcji przez nich, bądź – w miarę możliwości - podawane przez redakcję „z urzędu”) 

 

We wrześniu 2015 r. akt nadania tytułu profesora nauk prawnych odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja 

Dudy dr hab. Adam Sulikowski, członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa od 2014 

r. Serdecznie gratulujemy, Panie Profesorze! 

 

Na zebraniu założycielskim Forum Myśli Instytucjonalnej, w dniu 11 grudnia 2015 r. w Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie, dwóch członków „Fontes” zostało wybranych do władz tego nowego 

stowarzyszenia: dr hab. P. Chmielnicki, prof. WSIZ do 5-cio osobowego Zarządu, zaś prof. nadzw. dr 

hab. Andrzej Szplit - do 3- osobowej Komisji Rewizyjnej. 

 

Pan dr hab. Filip Grzegorczyk, prof. UEK został powołany w listopadzie 2015 r. przez Prezesa Rady 

Ministrów na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. 

 

Pan dr hab. P. Chmielnicki, prof. WSIZ został powołany na kolejną kadencję Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej (2016-2019). 

Pani dr Magdalena Gurdek została kierownikiem projektu badawczego „Rola partycypacji społecznej w 

zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego” finansowanego z dotacji  MNiSW – środki na działalność 

statutową jednostek, przyznanej Instytutowi Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

W czerwcu 2015 r. Rada Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej 

Akademii nadała członkowi „Fontes” - panu Piotrowi Feczko - stopień doktora prawa. Gratulujemy, Panie 

Doktorze! 
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V. Bibliografia opracowań na temat materialnych źródeł prawa i efektywności prawa 

w 2015 

 

(zgłoszona redakcji przez członków „Fontes”) 

 

P. Chmielnicki, „Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie” Wyd. Wolters Kluwer, 

Warszawa 2015, s. 391. Książka traktuje o tworzeniu prawnych instytucji gospodarki, będących jednym z 

najważniejszych obszarów współczesnego prawa, wyjątkowo rozległym zasobem norm wrażliwych 

społecznie, mających kluczowe znaczenie dla bytu państwa. Społeczno - ekonomiczne przesłanki tworzenia 

prawa okazały się źródłem regularności, których istnienie można wykazać metodami statystycznymi.  

 

H. Dębska, T. Warczok, Hidden Influences. Some Remarks On the Social Constraints Of the 

Autonomy Of Law, Przegląd Prawa Publicznego nr 5/2015, s. 9 – 15.  

W artykule autorzy prezentują społeczne warunki autonomii prawa. Autorzy wyjaśniają zjawisko autonomii 

za pomocą analitycznych narzędzi socjologicznej teorii prawa Pierre'a Bourdieu. Dzięki jej zastosowaniu 

prawo postrzegane jest jako specyficzne pole sił społecznych, umieszczone w sieci złożonej z różnych 

innych pól (gospodarczych, politycznych), które wpływają na siebie nawzajem. Jako ilustrację ukrytych 

wpływów sił religijnych i politycznych na decyzje prawne w Polsce autorzy wykorzystują dyskurs wokół 

aborcji. 

J. Niedojadło, Economic and legal causes of tax evasion, Przegląd Prawa Publicznego nr 5/2015, s. 89 – 

98. 

Artykuł opisuje m.in. ekonomiczne przesłanki zachowań prowadzących do unikania płacenia podatków.  

 

S. Peszkowski, Ustawowe mechanizmy gratyfikowania powszechnych towarzystw emerytalnych za 

wyniki inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych, Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015, s. 45 – 

61. 

Autor wskazuje przykłady sankcji pozytywnych, ujętych w przepisach o otwartych funduszach 

emerytalnych.   

 

M. Liwo, Bezpieczeństwo i higiena pracy (służby), zysk czy strata podmiotu zatrudniającego? , 

Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015, s. 62 – 72. 

W artykule omówiono determinanty zachowań pracodawców związanych z bezpieczeństwem zatrudnionych 

przez nich osób. Autor zwraca uwagę, iż zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i 

służby wymaga nakładów finansowych, jednak koszty,  które wynikają z chorób i wypadków związanych z 

zatrudnieniem czy choroby i wypadki związane z pracą i służbą powodują nie tylko straty 

ekonomiczne i społeczne ale wpływają również negatywnie na sprawujących władzę. 

 

E. Żelasko-Makowska, Wpływ sankcji prawnych bądź ich braku na przestrzeganie obowiązków 

ustawowych przez obywateli. Studium przypadku, Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015, s. 73 – 84. 

Artykuł prezentuje tezę, iż rezygnacja z sankcji prawnych nie musi spowodować radykalnego spadku 

posłuchu dla prawa, zaś ich istnienie nie zawsze jest gwarantem przestrzegania prawa przez społeczeństwo. 

Nieistnienie sankcji prawnych nie jest równoznaczne z brakiem wszelkich negatywnych skutków (także 

prawnych) nieprzestrzegania obowiązków. 

 

B. Rozpędek, Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy – wyzwania 

realizacji i perspektywy dla przedsiębiorców, Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015, s. 85 – 96. 

Przedmiotem opracowania było zwrócenie uwagi na aspekt finansowy omawianych regulacji. Mimo 

zaplanowania ogromnych środków na poszczególne lata budżetowe, nie udało się ustawodawcy stworzyć 

takiego aktu prawnego, który realnie wspiera przedsiębiorców i tworzony przez nich rynek pracy. 

 



19 

 

F. Grzegorczyk, J. Hejnar, Dyrektywa 2006/43/WE i rozporządzenie UE/537/2014 jako instrumenty 

zapewniające skuteczność regulacji wybranych zachowań korporacyjnych na rynku kapitałowym, 

Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015, s. 97 – 108. 

Opracowanie dotyczy problemu, czy samoregulacja na rynku kapitałwym jest wystarczająca dla 

skutecznego normowania zachowań korporacyjnych. 

 

L. Bielecki, Ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia 

nieruchomości i praw majątkowych – jako element systemu prawa podatkowego utrwalony za 

pomocą korzyści? , Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015, s. 109 – 118. 

Opracowanie dotyczy ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego 

zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Odpowiadając na pytanie, czy ta ulga jest elementem systemu 

prawa utrwalonym za pomocą korzyści, broni tezy, że jest w odniesieniu do ogółu społeczeństwa, a w 

mniejszym zakresie w odniesieniu do jej pojedynczego adresata. 

 

P. Ruczkowski, Nieodpłatne świadczenie usług publicznych - bodźce pozytywne czy negatywne dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionu? , Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015, s. 119 – 129. 

W artykule dokonano oceny legalności oraz skutków społeczno-gospodarczych nieodpłatnego świadczenia 

usług publicznych bezpośrednio przez państwo bądź przez jednostki samorządu terytorialnego. Autor broni 

tezy, iż nieodpłatne świadczenie usług publicznych z jednej strony może mieć pozytywny wpływ na rozwój 

społeczno-gospodarczy regionu, z drugiej zaś ten rozwój utrudniać, zwłaszcza w sferze przedsiębiorczości. 

 

T. Moll, Skuteczność prawa bez sankcji, w świetle art. 20 u.s.g. , Przegląd Prawa Publicznego nr 7-

8/2015, s. 130 – 139. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, w celu oceny skuteczności prawa w aspekcie „kar” i „nagród”. 

 

M. Augustyniak, Uczestnik partycypacji społecznej w gminie- bilans zysków i strat, Przegląd Prawa 

Publicznego nr 7-8/2015, s. 140 – 151. 

W artykule zostali zaprezentowani uczestnicy mechanizmów partycypacji społecznej w gminie o 

charakterze ustrojowym i finansowym w ujęciu podmiotowym ze wskazaniem najważniejszych ich praw i 

obowiązków. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące bilansu zysków i strat potencjalnego 

uczestnika partycypacji społecznej w gminie. 

 

A. Wolski, Tożsamość lokalna jako motyw przestrzegania prawa, Przegląd Prawa Publicznego nr 7-

8/2015, s. 151 – 160. 

Artykuł poświęcony jest powstawaniu relacji jednostki do prawa. Relacja ta ujęta jest w przestrzeni 

społeczności lokalnej oraz procesu kreacji tożsamości jednostki. Poruszana jest również kwestia zależności i 

prymatu stosunków społecznych, i prawa jaklo elementu z tych stosunków wynikającego, i od nich 

zależnego. Położony został nacisk na znaczenie wsparcia integracji lokalnej w procesie kreacji spójnej 

tożsamości a w niej spójnej relacji do przestrzegania norm społecznych.  

 

Ł. Górski, Racjonalność technologiczna. Technologia jako system kontroli, Przegląd Prawa Publicznego 

nr 7-8/2015, s. 200 – 208. 

W ramach opracowania podjęto próbę scharakteryzowania pojęcia „racjonalności” charakterystycznej dla 

technologii; w tym celu jako punkt wyjścia przyjęto pojęcie „racjonalności technologicznej” H. Marcusego; 

na jego podstawie prezentowane są niektóre zjawiska świadczące o pozycji technologii we współczesnym 

społeczeństwie, m.in. w kontekście kontroli za pomocą prawa; przytaczane są też stanowiska badaczy 

kwestionujących determinizm technologiczny.  

 

G. Maroń, Responsywność porządku prawnego wobec tożsamości religijnej obywateli jako czynnik 

sprzyjający jego społecznej legitymizacji, Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015, s. 209 – 220. 
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Przedmiotem analizy Autora jest kwestia, czy omówione w opracowaniu regulacje zaspokajają oczekiwania 

części obywateli odnośnie do symbolicznej obecności treści konfesyjnych w porządku prawnym. 

 

P. Feczko, Uwarunkowania stosunku społeczeństwa i jednostki w Chinach a public governance, 

Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015, s. 221 – 227. 

Artykuł przedstawia uwarunkowania stosunku jednostki i społeczeństwa we współczesnych Chinach a 

public governance. Autor sugeruje możliwość zastosowania w Chinach wybranych koncepcji public 

governance, które powinny wpłynąć na stosunek między jednostką a zbiorowością. 

M. Stych, Problemy komunalizacji portu na przykładzie portu we Władysławowie 

(wstępne ustalenia w projekcie badawczym), Przegląd Prawa Publicznego nr 9/2015, s. 119 – 129. 

Temat artykułu jest związany z realizacją projektu P6 Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 

Prawa pod roboczym tytułem „Między Miastem a Portem. Dialog społeczny i poszukiwanie konsensusu 

rozwojowego”. Podjęte rozważania obejmują w szczególności problematykę komunalizacji portów 

rybackich i podejmują próbę wskazania stopnia praktycznej realizacji przepisu art. 23 ustawy o portach i 

przystaniach morskich.  

 

G. Maroń, Instytucja przysięgi (ślubowania) a poszanowanie wolności sumienia i religii, „Przegląd 

Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 4. 

Artykuł omawia wpływ przekonań religijnych i światopoglądowych na operacjonalizację instytucji przysięgi 

(ślubowania).  

 

G. Maroń, Wpływ feministycznej jurysprudencji na procesy tworzenia i stosowania prawa – 

perspektywa anglosaska [w:] J. Karczewski, M. Żuralska (red.), Refleksyjność w prawie. Inspiracje, 

Warszawa 2015. 

Artykuł omawia przełożenie paradygmatów różnych nurtów feministycznej jurysprudencji na praktykę 

prawotwórczą i praktykę jurysdykcyjną w państwach common law.  
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