
uzupełniające historię SN, OW  i NSZ. Znajdziem y tu takie dokumenty, jak  „W ytyczne 
programowe ruchu narodowego w Polsce. Program Stronnictwa N arodowego” z okresu 
jesień-zim a 1945; „S tronnictw o Narodow e. Podłoże ideowe. W ytyczne program ow e” 
z 1 września 1945 r.; „Przebudowa społeczno-gospodarcza” z przełom u 1943-1944; „W y
tyczne programu agrarnego”; „Kultura narodowa i jej podstaw y” .

Pozostałe dwa rozdziały, trzeci autorstwa R. Sierchuły i czwarty M. O rłowskiego po
wstały dzięki zaproszeniu tych historyków przez L. Kulińską do współpracy przy tworzeniu 
drugiego tomu Narodowców. Napisane przez nich partie nadały książce cech w pełni zakoń
czonego dzieła. Rozdział trzeci poświęcony jest myśli politycznej czołowych działaczy OW 
(szczególnie najbardziej twórczego z nich L. Neymana) w latach okupacji niemieckiej
i sowieckiej. Autor rozdziału czwartego, opierając się na własnych unikatowych zbiorach
i źródłach studiowanych w archiwach i bibliotekach, przedstawia prasę konspiracyjną om a
wianych ugrupowań z lat 1944-1947. Narodowcy pod redakcją L. Kulińskiej zostali mocno 
oparci o bazę źródłową. Przebadano następujące archiwa: Archiwum Akt Nowych, A rchi
wum Urzędu Ochrony Państwa, Archiwum Państwowego M iasta Stołecznego W arszawy
i W ojewództwa Warszawskiego, Archiwum Państwowego w Krakowie, Archiwum Pań
stwowego w Poznaniu, archiwa wojskowe, akta sądowe, a także Bundesarchiv w Koblencji; 
sięgnięto też do archiwów organizacyjnych. W ykorzystano liczne w spom nienia utrwalone 
w różnych formach zapisu oraz źródła publikowane i niepublikowane ze zbiorów prywat
nych i państwowych. Zacytowano prasę konspiracyjną i literaturą naukow ą dotycząca przed
miotu dociekań. Poruszono temat eksterminacji Polski podziemnej po drugiej wojnie św iato
wej. Tu skupiono się na ofiarach z kręgów narodowych. Jednak wątek ten ma wymiar 
bardziej uniwersalny, gdyż metody postępowania SB były takie same w stosunku do w szyst
kich wrogów politycznych.

Autorzy przedstaw iają narodowców, ich idee, pracę i dokonania w świetle obiektyw 
nym, podpierając każde stwierdzenie źródłami, co udowadnia trafność interpretacji. Praca ta 
otwiera oczy na wiele do tej pory okrytych niechęcią i zapomnieniem spraw, o których trzeba 
mówić, przełamując mity i stereotypy.

Olgierd Grott

KONFERENCJA NAUKOW A „ROZW AŻANIA O NAUCE I DOGM ATYCE PRAWA”, 
ZORGANIZOW ANA PRZEZ KRAKOW SKĄ SZKOŁĘ W YŻSZĄ 

IM. ANDRZEJA FRYCZA M ODRZEW SKIEGO (KRAKÓW  25 I 2002)

W dniu 25 stycznia 2002 roku w Krakowskiej Szkole Wyższej im. A ndrzeja Frycza 
M odrzewskiego odbyła się trzecia już  w okresie dwu lat istnienia Szkoły, ale pierwsza 
zorganizowana przez jej Wydział Administracji, konferencja naukowa pośw ięcona rozwa
żaniom o nauce i dogmatyce prawa. Dziewięciu pracowników i współpracowników nauko
wo-dydaktycznych związanych z W ydziałem Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej 
przedstawiło referaty pogrupowane przez organizatorów konferencji w dwie części. W  czę
ści pierwszej zgromadzono wystąpienia mieszczące się pod wspólnym  podtytułem  „O nauce



i stosowaniu praw a”, w części drugiej znalazły się wystąpienia, którym nadano podtytuł 
„W  kręgu teorii, filozofii i kodyfikacji prawa” .

Część pierw szą konferencji otworzył prof. dr hab. Jerzy M alec, inicjator konferencji, 
w ystąpieniem  o problem atyce kształtow ania się nowoczesnych nauk prawnoadm inistracyj- 
nych. Kamieniem milowym  dla ich tworzenia się była rewolucja francuska. Autor scharakte
ryzował tworzenie się nauki adm inistracji i nauki prawa administracyjnego, podając przykła
dy pochodzące z Francji, Niem iec i Rosji (a następnie z byłego ZSRR). Odnosząc się do 
rozwoju praw a adm inistracyjnego i nauki adm inistracji na ziemiach polskich podzielonych 
pom iędzy trzech zaborców, Autor stwierdza „...pewne opóźnienie w stosunku do doktryny 
zachodnioeuropejskiej”. Zdecydowany rozwój nauk adm inistracyjnych na ziemiach polskich 
nastąpił w  drugiej połowie XIX wieku. Powstała wówczas polska szkoła prawa adm inistra
cyjnego -  przede wszystkim w środowisku warszawskim, krakowskim i lwowskim. Prekur
sorem badań nad prawem  i nauką administracji był m.in. Franciszek Kasparek, który zara
zem je st pierwszym  habilitantem (1872) na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu prawa 
narodów (jak ówcześnie określano dzisiejsze prawo m iędzynarodowe publiczne). Rozwój 
praw a i nauki adm inistracji na terenach polskich pod trzem a zaborami oraz w Polsce okresu 
m iędzyw ojennego został przedstawiony przez Autora najobszerniej i doprowadzony do lat 
siedem dziesiątych XX wieku. W swym wywodzie Autor nie pom inął -  zdawałoby się 
marginalnej, ale jakże istotnej dla Polonii w Wielkiej Brytanii -  działalności profesora 
M aurycego Zdzisław a Jaroszyńskiego, który podczas II wojny światowej działał aktywnie 
na Polskim  W ydziale Prawa Uniwersytetu Oksfordzkiego. Działalność tego Wydziału i pro
fesora Jaroszyńskiego -  co dodaje autor niniejszego sprawozdania -  upamiętniona jest na 
Uniwersytecie Oksfordzkim tablicą pamiątkową.

Problem atyka „działań dwustronnych jednostek samorządu terytorialnego” była przed
miotem drugiego w ystąpienia autorstwa dr Heleny Franaszek. Działania dwustronne jedno
stek samorządu terytorialnego związane są  z przekazywaniem zadań pomiędzy jednostkami 
sam orządu terytorialnego, wspólnym wykonywaniem  zadań przez te jednostki oraz udziela
niem sobie pom ocy czy też przejm owania do wykonania zadań administracji rządowej. 
Autorka przedstaw ia także obowiązujący stan prawny w zakresie „składania oświadczeń 
woli w zakresie zarządu mieniem jednostki samorządu terytorialnego” . Rozwiązania ustrojo
we w zakresie działań dwustronnych jednostek samorządu terytorialnego, zdaniem autorki, 
przyczyniły się w sposób znaczący do rozwoju różnych form współdziałania, które „m iesz
czą się w kategorii porozum ień adm inistracyjnych określanych także pojęciem porozumień 
lub umów publiczno-praw nych” .

Referat drobiazgowo poparty przypisami odnoszącymi się do orzecznictwa oraz omó
wionymi przykładam i (zaczerpniętym i z uzasadnień Naczelnego Sądu Administracyjnego) 
przedstaw iła dr Izabella Lewandowska-M alec. Przedmiotem zainteresowań Autorki były 
zagadnienia ustrojowe sam orządu gm innego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu 
Adm inistracyjnego za lata 1990-1998. Problemy te Autorka pogrupowała w kilka segm en
tów i kolejno przeanalizowała. Powołanie samorządu terytorialnego, w ładze samorządu 
gm innego, referendum  m ieszkańców gminy, organy samorządu gminnego, rada gminy
i w końcu zarząd gminy. W  ramach każdego z segmentów wskazała aktualnie obowiązujące 
podstaw y prawne (niekiedy nawet z wyspecyfikowaniem  na podstawie jakich nowelizacji 
docierano do obowiązującego obecnie stanu prawnego) i orzecznictwo, które -  jak  się 
okazuje -  jest ju ż  stosunkowo obszerne. Bogactwo orzecznictwa, jak  przedstawiła w swej



analizie Autorka, spowodowane jest przede wszystkim „różnorodną praktyką”, „now ą for
m ułą dem okracji” i w końcu „podejmowaniem rozstrzygnięć niezgodnych z prawem  [...] 
poprzez powoływanie organów pozaustawowych, brak właściwej organizacji M anka
mentów pracy samorządów powodujących odwołania do Naczelnego Sądu Adm inistracyjne
go wymienia Autorka w  swym wystąpieniu wiele. Zagadnieniem  powszechnie społeczeń
stwo interesującym stała się jawność wynagrodzenia pobieranego przez członków  organów 
samorządowych różnych szczebli. Odsyłając do ciekawego wywodu Autorki na ten tem at 
(całość materiałów z konferencji ukaże się w samodzielnym wydawnictwie Krakowskiej 
Szkoły Wyższej), warto w tym miejscu podkreślić, że mimo wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 6 maja 1997 roku, w którym to wyroku NSA stwierdził, że 
wysokość wynagrodzeń członków zarządu gminy winna być jaw na, w dalszym ciągu poja
w iają się trudności w uzyskaniu informacji na ten temat.

Praca „w dyplomacji”, jak  to często określają studenci, budzi wiele zainteresowań we 
wszystkich środowiskach. Problematyka nawiązywania stosunku pracy w świetle ustawy
0 służbie zagranicznej przedstawiona przez dra Jarosława Reszczyńskiego skupiła w związ
ku z tym szczególną uwagę słuchaczy konferencji, w tej liczbie również studentów. Autor 
poddał szczegółowej analizie ustawę o służbie zagranicznej z 27 lipca 2001 roku, która po 
sześciomiesięcznym vacatio legis wejdzie w życie 9 kwietnia 2002 roku. W swym wystą
pieniu szczegółowo przedstawił różnice pomiędzy zazwyczaj znanym stosunkiem  pracy 
a zatrudnieniem na podstawie ustawy o służbie zagranicznej, dodając, że zadania służby 
zagranicznej wykraczając daleko poza granice RP, m uszą uwzględnić dodatkowo prawo 
międzynarodowe, prawa państw obcych a także prawo zwyczajowe będące na równi z umo
wą m iędzynarodową jednym  z podstawowych źródeł tego prawa m iędzynarodowego pu
blicznego. W konkluzji Autor stwierdził, że „zatrudnienie w służbie zagranicznej oznacza 
w świetle ustawy wykonywanie obowiązków służbowych w  ramach określonej grupy pra
cowników [...] w ministerstwie właściwym dla spraw zagranicznych i w placówkach zagra
nicznych” .

Ostatni referat pierwszej części konferencji zaprezentowała dr Iwona Skrzydło-Niżnik. 
Dotyczył on problematyki związanej z polskim  prawem farm aceutycznym  na tle praw a 
europejskiego. Celem wystąpienia było przybliżenie spraw związanych z reglam entacją 
produkcji w niektórych działach gospodarki i problem uwzględnienia wym ogów w tym 
względzie prawa europejskiego. Problem udzielania koncesji w związku z wykonywaniem 
zobowiązań i uprawnień płynących z praw a farm aceutycznego to specyficzna dziedzina 
gospodarki opierająca się zarówno na zasadzie wolności gospodarczej, jak i na zasadzie 
ograniczania wolności gospodarczej (traktowanej jednak na zasadzie wyjątku). Autorka dała 
zwięzłą analizę praw ną zobowiązań Polski wynikających z Układu Europejskiego ustana
wiającego stowarzyszenie między RP a W spólnotami Europejskimi i ich państwami człon
kowskimi a prawem wewnętrznym polskim. Przede wszystkim w zakresie prowadzenia 
działalności farmaceutycznej, koniecznych pozwoleń, problem u dopuszczenia do obrotu pro
duktów farmaceutycznych.

Druga część konferencji rozpoczęła się od prezentacji referatu dr hab. Krystyny Daniel 
na temat „Kontrowersji wokół prawa znajdujące swe uzasadnienie w norm ach religijnych
1 moralnych”. Autorka problem relacji zachodzących pom iędzy normami prawnym i i poza
prawnymi funkcjonującymi w tym samym obszarze zalicza do najbardziej kontrowersyj
nych. „Obszarami szczególnie wrażliwymi do regulacji prawnej pozostają te sfery życia



społecznego, które podlegają konkurencyjnej i utrwalonej regulacji norm moralnych i moral
no-religijnych” . Kwestia ta jest przedm iotem  dyskusji i rozważań od czasów starożytnych po 
czasy współczesne. Autorka zaprezentowała dwa stanowiska dominujące w sporze o autono
m ię system u prawnego w odniesieniu do norm moralnych i moralno-religijnych. Pierwsze, 
pozytywistyczne, gdzie prawo i normy m oralne stanow ią odrębne systemy normatywne,
i drugie, gdzie prawo nie jest oddzielone od pozaprawnych norm społecznych. Zasadniczym 
celem referatu, jak  powiedziała Autorka, nie jest analiza czy też porównywanie obu stano
wisk (pozytywistycznego i prawnonaturalnego), lecz dokonanie analizy przydatności obu 
stanowisk w odniesieniu do ściśle określonej sytuacji.

Problem natury ludzkiej jako podstawy norm prawa naturalnego był przedmiotem referatu 
dra hab. Bogdana Szlachty (autora pracy Obiektywna podstaw a praw na, będącej wyborem 
pism  Czesława M artyniaka, Antoniego Szymańskiego i Ignacego Czumy). Autor w referacie 
prezentuje kilka koncepcji praw a naturalnego traktowanych już jako podstawę (lub źródło), 
już  to zestaw norm wyznaczających negatywną granicę swobody w zakresie stanowienia 
norm przez prawodawców. Średniowieczną koncepcję św. Tomasza z Akwinu, eksponującą 
relację praw a naturalnego i prawa wiecznego (jako decydującą o rozumności norm ustala
nych m ocą rozumu przyrodzonego) oraz czyniącą prawo przedmiotowe źródłem uprawnień, 
zestawia z nowożytnym i koncepcjami Thom asa H obbesa i Johna Locke’a, w których odnaj
duje odm ienne ujęcie, zrywające ow ą relację i odwracające stosunek między indywidualny
mi uprawnieniam i i prawem  przedmiotowym, identyfikowanym z rozumem i zwanym pra
wem  natury.

Zagadnienie m iędzynarodowych uwarunkowań konstytucyjnej ochrony praw człowieka 
było przedm iotem  referatu przedstawionego przez dr hab. Bogusławę Bednarczyk. Autorka 
referatu wskazała na prawo m iędzynarodowe publiczne jako na tą  dziedzinę, która we 
współczesnym  świecie najpełniej „i w sposób najbardziej spójny” formułuje koncepcję praw 
człow ieka i „wyznacza standardy korzystnego traktowania jednostki w różnych sytuacjach”. 
N a treść i pozycję praw  człowieka w konstytucjach, wedle Autorki, nadal m ają wpływ także 
inne czynniki, takie jak  tradycja prawna, zmiany cywilizacyjne, ideologia i religią. Przedsta
wiając zobowiązania państw  wynikające ze źródeł prawa m iędzynarodowego publicznego 
w zakresie międzynarodowej ochrony praw człow ieka (w tym z kategorii prawa międzynaro
dowego publicznego m iękkiego i twardego), Autorka dochodzi do konkluzji, że prawo 
m iędzynarodowe publiczne m a obecnie moc w iążącą w stosunku do krajowego porządku 
prawnego, w tym  zatem do ukształtowania pozycji praw człowieka w postanowieniach 
konstytucyjnych państw.

Referat kończący drugą część konferencji i zarazem kończący całą konferencję zapre
zentował dr Andrzej Dziadzio. Przedstawiając przebiegającą w latach 1948-1950 polsko- 
-czechosłow acką współpracę nad kodyfikacją prawa rodzinnego, referat swój zaopatrzył 
podtytułem  „Z dziejów sowietyzacji praw a”.

Jan Staszków


