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WSPOMNIENIE O PROFESORZE WALERIANIE PAŃCE  
W 25.ROCZNICĘ ŚMIERCI

Profesor Walerian Pańko, uczony, działacz społeczno-polityczny, urodził się w Turzym 
Polu koło Brzozowa w rodzinie patriotycznej. Z domu rodzinnego wyniósł szacunek 
dla pracy, miłość do Ojczyzny i poszanowanie wartości etycznych i narodowych, które 
ukształtowały przyszłego naukowca oraz polityka.

Liceum Ogólnokształcące ukończył w Brzozowie, ale swoją akademicką drogę rozpo-
czął na Dolnym Śląsku, w Uniwersytecie Wrocławskim (1959–1964), gdzie – jako ab-
solwent – podjął pracę naukową na Wydziale Prawa i Administracji, w Katedrze Prawa 
Rolnego pod kierunkiem prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Tamże do 1974 r. prowadził 
zajęcia z prawa rolnego i cywilnego prawa materialnego, a równoległe odbywał aplikację 
arbitrażową, zakończoną egzaminem radcowskim. W 1971 r. obronił pracę doktorską 
z prawa rolnego pt. „Dzierżawa gruntów rolnych w aspekcie ekonomiczno-prawnym“, 
a w 1978 r., już po objęciu (w 1974 r.) funkcji kierownika najpierw Zakładu, a od 1980 r. 
Katedry Administracji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, uzyskał stopień nauko-
wy doktora habilitowanego. W maju 1989 r. został profesorem nadzwyczajnym. Na 
Uniwersytecie Śląskim pełnił wiele funkcji, między innymi w latach 1975–1976 był 
prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji.

Wrocławski okres studiów, czas pracy naukowo-dydaktycznej pod kierunkiem Jego 
mistrza, wielkiego Polaka i uczonego śp. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, uformo-
wał prawniczo Profesora Waleriana Pańkę i zaszczepił potrzebę prowadzenia empirycz-
nych prac badawczych z zakresu prawa rolnego, samorządu terytorialnego oraz ochrony 
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środowiska na terenach wiejskich. Z wielkim powodzeniem, już jako kierownik Katedry, 
kontynuował je wraz z zespołem, między innymi na Śląsku. Walerian Pańko zaliczany 
był do tej grupy profesorów, którzy nigdy nie zerwali z badaniami terenowymi. Dzięki 
temu, łącząc skutecznie teorię z praktyką, miał dużą łatwość w tworzeniu podstaw le-
gislacyjnych dla działania samorządu terytorialnego, przeprowadzenia głębokich zmian 
w instytucjach prawnorolnych, kształtowaniu ładu przestrzennego na terenach wiejskich. 

Zdobyte doświadczenie doskonale spożytkował w swoich pracach naukowych, po-
szukując odpowiedzi między innymi na pytanie: jaką rolę odgrywa własność gruntowa 
w gospodarce przestrzennej. Udzielał na nie odpowiedzi w licznych opracowaniach, 
spośród których do najbardziej znaczących należałoby zaliczyć pracę pt. „Własność grun-
towa w planowej gospodarce przestrzennej”. Przedstawił w niej nowatorską koncepcję 
ujmowania prawa własności jako domniemanie generalnej kompetencji do korzystania 
i rozporządzania nieruchomością. Stanowi ona źródło pogłębionych badań nad teo-
rią własności, która najpełniejszy wyraz znalazła w kolejnej monografii, zatytułowanej 
„O prawie własności i jego współczesnych funkcjach”. Chociaż koncepcji tej wyśmieni-
tej pracy nie doceniono – ze szkodą dla nowo tworzonego ustawodawstwa – to jednak 
wywarła ona duży wpływ na rozwój nauki prawa cywilnego i rolnego. 

Walerian Pańko na trwałe zapisał się w polskiej nauce prawa i polityce. Znane są Jego 
zasługi w dziedzinie działalności naukowej oraz społecznej i politycznej. Był wybitnym 
przedstawicielem prawa rolnego, cywilnego oraz samorządowego. W licznych pracach 
(opublikował ich ok. 80: monografii, studiów, artykułów, glos, ekspertyz – z zakresu 
prawa rolnego i cywilnego, zagadnień prawnych gospodarki przestrzennej, samorządu 
terytorialnego) widoczna jest głębia przemyśleń, dalekowzroczność formułowanych po-
glądów, które wprowadzane były w życie w okresie kształtowania podstaw ustrojowych 
III Rzeczypospolitej Polskiej w procesie legislacyjnym. W znaczący sposób wpłynęły 
one także na kierunki późniejszych poszukiwań badawczych tych dyscyplin i instytucji 
prawnych, które były przedmiotem Jego szczególnej pasji naukowej.

Profesor był członkiem wielu ciał naukowych (m.in. Komitetu Badań Rejonów 
Uprzemysławianych PAN, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 
Komitetu Redakcyjnego „Studiów Prawniczych”). Udzielał się jako ekspert – przede 
wszystkim w zakresie zagadnień prawa rolnego, gospodarki przestrzennej, organizacji 
terytorialnej kraju, restrukturyzacji gospodarki i ochrony środowiska regionu śląskie-
go. Znaczącą rolę w rozwoju doktryny prawa rolnego i teorii własności nieruchomości 
wniosły dwie monografie: wspomniana już „Własność gruntowa w planowej gospodarce 
przestrzennej” (z 1978 r.) i „O prawie własności i jego funkcjach“ (z 1984 r.). Pierwsza 
zainicjowała prace w nowym obszarze badań prawnych, dla którego Profesor przedsta-
wił własną siatkę pojęciową i wyznaczył nowe kierunki, współcześnie nadal rozwijane 
(chociażby w opracowaniach naukowych z zakresu prawa rozwoju obszarów wiejskich). 
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Druga przedstawia syntetyczne opracowanie teorii własności, nawiązujące do realiów 
współczesności, co – jak podkreślają liczni – doprowadziło do przewartościowania wielu 
obiegowych pojęć w nauce prawa. Profesor zauważał, że pomiędzy własnością indywi-
dualną, prywatnego właściciela, a własnością państwa powinna istnieć sfera pośrednia 
własności samorządowej, grupowej różnego rodzaju, dlatego Jego szczególnym zainte-
resowaniem była także troska o reaktywację samorządności terytorialnej. Pomimo że 
Jego osiągnięcia w tej dziedzinie aktualnie są przemilczane, to bezsporne jest, że jako 
przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego przyczynił się do reakty-
wowania samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, a Jego koncepcje w tej ma-
terii zostały skutecznie wcielone w życie. Dorobek naukowy Profesora – nadal aktualny 
– stanowi inspirację dla badań naukowych.

Z Jego prac jasno wynikało, że w nowym ustroju szczególne znaczenie będzie miała 
własność i to nie tylko prywatna, lecz także własność pewnych grup typu samorządy 
terytorialne, stowarzyszenia, spółdzielnie. Jego wizje doktrynalne znajdują odzwiercie-
dlenie w licznych ustawach i opracowaniach doktrynalnych z prawa rolnego, cywilnego, 
samorządowego, planowania przestrzennego. 

Walerian Pańko był bardzo aktywny także na polu działalności społecznej i politycznej, do 
których wniósł niekwestionowane zasługi jako członek, ekspert i doradca Społecznej Rady 
Legislacyjnej NSZZ „Solidarność” (przewodniczył zespołowi prawa rolnego). Był członkiem 
Komisji ds. Ustawodawstwa Rolnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, dorad-
cą NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność Rolników Indywidualnych”. Uczestniczył 
w formułowaniu tez porozumienia rzeszowsko-ustrzyckiego (styczeń 1981 r. – luty 1982 r.), 
którego założenia wyznaczyły kierunki przyszłych zmian legislacyjnych wprowadzonych 
w życie w marcu 1982 r. Pod Jego patronatem założono Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Rolników „Solidarność Rolnicza“, którego był doradcą i ekspertem. Był też 
doradcą Sieci Organizacji Zakładowych „Solidarności” na Śląsku. Po okresie internowania 
(13 grudnia1981 r. – 16 stycznia 1982 r.) współpracował z duszpasterstwem akademic-
kim i duszpasterstwem ludzi pracy na Śląsku. Po strajkach w 1988 r. brał udział w reak-
tywowaniu „Solidarności” w szkołach wyższych. Jako wybitny specjalista uczestniczył 
też w negocjacjach Okrągłego Stołu, w podzespołach do spraw rolnictwa oraz do spraw 
samorządu terytorialnego. Sformułowane założenia przyszłych zmian legislacyjnych 
nieco później zostały wprowadzone w życie.

W 1989 r. Profesor został wybrany posłem na Sejm I kadencji z Katowic i Mysłowic. 
Był przewodniczącym sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, koordynując w tym 
czasie prowadzone w Sejmie prace legislacyjne związane z reformą władz lokalnych. 
Ponadto był członkiem Komisji Konstytucyjnej i Komisji Ustawodawczej, a także człon-
kiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego – Koła Posłów Niezależnych. Był jednym 
z założycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
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23 maja 1991 r. Walerian Pańko został wybrany na stanowisko prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli, co było dowodem wielkiego zaufania do Jego mądrości, doświadczenia 
i autorytetu. Mierzył się z rekonstrukcją systemu kontroli państwowej w Polsce, jed-
nym z newralgicznych punktów całego mechanizmu publicznego i gospodarczego kraju, 
z którego słabości wszyscy zdawali sobie sprawę. Wypracował koncepcję nowoczesnej 
kontroli państwowej. Rozumiał rolę, jaką w działalności NIK powinna odgrywać zasa-
da legalności, leżąca u podstaw demokratycznego państwa prawa. Dlatego też zwrócił 
uwagę na kolegialny charakter kierowania Izbą i wzmocnienie znaczenia Kolegium NIK. 
Starał się o niezależność kontroli oraz dbał o profesjonalną obsługę prawną. 

W toku swej działalności naukowej i społeczno-politycznej został w 1979 r. odznaczo-
ny Złotym Krzyżem Zasługi, w 1990 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, pośmiertnie w 2009 r. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski „za wy-
bitne osiągnięcia w podejmowaniu działań w zakresie kontroli państwowej, umacnianiu 
praworządności oraz zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce”, zaś w 2015 r. 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Tragiczna śmierć Profesora Waleriana Pańki 7 października 1991 r. niespodziewanie 
przerwała realizację Jego zamierzeń, co było wielką stratą nie tylko dla Najwyższej Izby 
Kontroli, ale i dla środowiska naukowego. Odszedł człowiek wielkiego formatu, którego 
misja została przedwcześnie przerwana.

dr hab. TERESA KUROWSKA,
profesor Uniwersytetu Śląskiego,
kierownik Katedry Prawa Rolnego

i Gospodarki Przestrzennej,
Wydział Prawa i Administracji UŚ


