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Sesja plenarna XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Państwo – Gospo-
darka – Społeczeństwo”, organizowanej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego miała charakter wyjątkowy – z racji jubileuszu 60-lecia 
pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Apoloniusza Kosteckiego. W wy-
darzeniu tym udział wzięli reprezentanci katedr prawa fi nansowego z całej Pol-
ski; dostojnemu jubilatowi życzenia złożyli m.in. profesorowie: Jan Głuchowski, 
Cezary Kosikowski, Hanna Litwińczuk, Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki, 
Ryszard Mastalski, Zbigniew Ofi arski, Eugeniusz Ruśkowski, Paweł Smoleń 
oraz Irena Czaja-Hliniak.

Jan Głuchowski w laudacji nakreślił zebranym sylwetkę i zasługi prof. Ko-
steckiego, powiedział m.in.:

To wielki zaszczyt móc w czasie dzisiejszej uroczystości jubileuszowej wygłosić 
laudację, która jest dedykowana Panu Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, wielkiej 
klasy człowiekowi i wielkiej klasy uczonemu i dydaktykowi. Serdecznie za ten zaszczyt 
dziękuję. […] Pozwólcie więc, szanowni zebrani, przybliżyć w tym miejscu zasadnicze 
etapy z bardzo bogatego życia i dorobku Pana Profesora Apoloniusza Kosteckiego.
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Pan Profesor urodził się 11 marca 1923 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej, 
wywodzącej się z Krakowa, ale do wybuchu wojny mieszkał w Poznaniu. Tam kończył 
liceum ogólnokształcące im. Jana Kantego. W tym wczesnym okresie związany był sil-
nie z harcerstwem. Okres wojny spędził w podkieleckiej wsi, której mieszkańców do dziś 
wspomina z sentymentem. W ruchu oporu nosił pseudonim „Nauczyciel”, co miało zwią-
zek z tajnym nauczaniem miejscowej młodzieży.

Pracę zawodową podjął w 1943 r. w spółdzielni „Społem”, a kontynuował we Wro-
cławiu, do którego się przeniósł w 1946 r. Tam też rozpoczął studia ekonomiczne w ów-
czesnej Wyższej Szkole Handlowej, w ramach których uczęszczał na seminaria dwóch 
znakomitych profesorów prawa, wywodzących się ze Lwowa. Pierwszym był Lesław 
Adam, którego wielu z nas pamięta jako człowieka błyskotliwego i życzliwego wobec 
młodych adeptów nauki. Osobiście wspominam Go ze szczególnym sentymentem, gdyż 
był recenzentem mej rozprawy doktorskiej oraz w przewodzie profesorskim. Drugi to Ta-
deusz Bigo, specjalista z dziedziny prawa administracyjnego i współtwórca wrocławskiej 
szkoły prawa administracyjnego. Ci właśnie znakomici mistrzowie zachęcili ówczesnego 
studenta, Apoloniusza Kosteckiego, do podjęcia studiów prawniczych, co też uczynił, zda-
jąc w 1948 r. egzamin wstępny na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplom 
jurysty uzyskał w 1952 r. Natomiast jego przygoda z dydaktyką akademicką rozpoczęła się 
przed pół wiekiem – w 1951 r. rozpoczął pracę asystencką w Katedrze Ekonomii Politycz-
nej Akademii Górniczej w Krakowie. Równocześnie jako adiunkt prowadził wykłady na 
Wydziale Rolnym i Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej. Jest więc Jubilat zapewne jedynym pośród nas, reprezentujących 
prawo fi nansowe, który miał wkład w kształtowanie absolwentów kierunków rolniczych 
i medycznych.

Przekazywana przez Niego wiedza nawiązywała do klasycznych kanonów nauki 
ekonomii oraz wykładów nauczyciela z okresu studiów ekonomicznych, profesora Win-
centego Stysia. Nie mogło to zyskać aprobaty ówczesnych czynników politycznych i spo-
wodowało – bardzo szczęśliwe z perspektywy lat – przeniesienie do Katedry Prawa Fi-
nansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą kierował profesor Karol 
Ostrowski, pozostający w naszej wdzięcznej pamięci do dziś.

Z końcem roku akademickiego 2001/2002 Pan Profesor zakończył pracę na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Nie przerwał jednak działalności akademickiej, od 1 październi-
ka 1999 r. podjął bowiem pracę w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, gdzie 
pełnił funkcję kierownika Zakładu Prawa Finansowego […]. Od 1 kwietnia 2003 r. Profesor 
podjął pracę w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 
(wówczas Krakowskiej Szkole Wyższej) na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie peł-
ni funkcję kierownika Katedry Prawa Finansowego. Reprezentuje Krakowską Akademię 
na licznych konferencjach międzynarodowych, kieruje rozwojem młodej kadry naukowej 
oraz jest promotorem licznych prac magisterskich i dyplomowych. Prowadzi wykłady, min. 
z międzynarodowego prawa podatkowego, europejskiego prawa fi nansowego i postępo-
wania podatkowego, cieszące się dużym zainteresowaniem studentów. Kontynuuje także 
pracę badawczą, co znajduje wyraz w licznych opracowaniach naukowych.

Cofnijmy się teraz w czasie, aby zaprezentować rozwój naukowy Szanownego 
Jubilata. Bliskie, od 1943 r., związki ze spółdzielczością spowodowały zajęcie się praw-
nofi nansową problematyką spółdzielczości rolniczej. Prowadzone w tym zakresie badania 
znalazły wyraz w opublikowanej rozprawie doktorskiej, Główne formy pomocy fi nanso-
wej państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych w latach 1949–1960. Jedna z tez 
tej monografi i głosiła, że stosowane formy pomocy fi nansowej osłabiały poczucie odpo-
wiedzialności członków za gospodarkę spółdzielni i wyrabiały w nich przekonanie o nie-
ograniczonym prawie do – często wymuszanej – pomocy fi nansowej państwa. Powiązanie 
prawnofi nansowej problematyki jednostek organizacyjnych kółek rolniczych z zagadnie-
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niami nauki o normach prawnych stanowiły przedmiot rozprawy habilitacyjnej: Rola norm 
prawa fi nansowego w kształtowaniu systemu fi nansowego kółek rolniczych, na podstawie 
której uzyskał w 1967 r. stopień naukowy docenta habilitowanego. Tytuł profesora nadzwy-
czajnego nadany został Profesorowi A. Kosteckiemu w 1980 r. na podstawie prac: Zmiana 
generacji w gospodarstwach rolnych i System fi nansowy jednostek gospodarczych kółek 
rolniczych, natomiast tytuł profesora zwyczajnego – w roku 1989 po ukazaniu się opra-
cowań typu monografi cznego o wybitnie teoretycznym charakterze: Elementy konstrukcji 
instytucji podatku oraz Podatki przychodowe i podatki dochodowe.

Twórczość naukową Pana Profesora Apoloniusza Kosteckiego charakteryzuje wie-
lostronność tematyki badawczej, jej interdyscyplinarne powiązania oraz charakter porów-
nawczy. Ten ostatni element siłą rzeczy zadecydował o bardzo intensywnym nawiązywaniu 
do prawa międzynarodowego. W dorobku Jubilata można wyróżnić – poza początkowym 
okresem zainteresowań prawno-fi nansowymi aspektami gospodarki rolnej – także zaintere-
sowanie prawem budżetowym, prawem podatkowym i międzynarodowym prawem fi nan-
sowym i podatkowym. Wśród publikacji z zakresu prawa budżetowego należy wymienić: 
Metody równoważenia budżetów terenowych, [w:] Ocena prawa budżetowego w zakresie 
budżetów terenowych i proponowane kierunki jego reformy, Warszawa 1963; […] Kredyty 
budżetowe, [w:] System instytucji prawno-fi nansowych, t. 2, Ossolineum 1982. Dorobek 
z zakresu prawa podatkowego jest szczególnie obfi ty i w bardzo znacznej części pionierski. 
Na szczególną uwagę zasługują tu pozycje: Wybrane zagadnienia prawa podatkowego, 
Katowice 1970; […] czy Gospodarcze implikacje ustawodawstwa podatkowego, [w:] Stu-
dia z prawa gospodarczego i handlowego, Kraków 1996. I wreszcie opracowania z zakresu 
międzynarodowego prawa fi nansowego i podatkowego: wiele z nich oznaczało przeniesie-
nie po raz pierwszy na rodzimy grunt osiągnięć nauki zachodniej, szczególnie niemieckiej. 
I wśród nich dominują jednak pozycje oryginalne, stanowiące rezultat wieloletnich ba-
dań. Ze zrozumiałych względów przytoczę tylko wybrane: Stosunek sprzężenia pomiędzy 
suwerennością państwa a jego zależnością od międzynarodowych stosunków fi nansowych 
i walutowych (oryg. w języku niem.), część pracy zbiorowej, Wyd. Uniwersytetu Marcina 
Lutra, Halle 1988; Instytucja tzw. faktycznego porozumienia w niemieckim postępowaniu 
podatkowym, [w:] Ius suum quique. Studia prawnofi nansowe, Warszawa 2005; Proces 
kształtowania instytucji gospodarczej interpretacji prawa podatkowego w doktrynie nie-
mieckiej, [w:] Myśl i polityka, Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jackowi Marii 
Majchrowskiemu, red. B. Szlachta, Kraków 2011.

[…] Opis dorobku naukowego Pana Profesora jest niełatwy ze względu na jego 
wartość i wspomnianą różnokierunkowość. Nie można jednak pominąć faktu, że obok 79 
publikacji w wydawnictwach zwartych, aż 28 to prace w językach obcych. Pierwszą z nich 
opublikowano już w 1964 r. w cieszącym się do dziś renomą wydawnictwie IBFD Bulletin 
for International Fiscal Documentation.

Jubilat jest profesorem międzynarodowego formatu, przywiązującym niezmiennie 
uwagę do kontaktów zagranicznych. Temu celowi służyły Jego wykłady w ramach dłuż-
szych pobytów za granicą w charakterze visiting professora lub w czasie wielokrotnych 
wizyt w ramach wymiany bezpośredniej, a także referaty wygłaszane na międzynarodo-
wych konferencjach, których był często organizatorem lub współorganizatorem. Przez 
wiele lat był stałym współpracownikiem International Bureau of Fiscal Documentation 
w Amsterdamie. Na uwagę zasługuje również jego wkład w organizowanie z ramienia 
Polski kolejnych międzynarodowych sympozjów nauki prawa fi nansowego w różnych 
państwach oraz inicjowanie wymiany młodych pracowników naukowych i studentów 
pomiędzy uniwersytetami. Dużą rolę w rozwoju bezpośrednich kontaktów między mło-
dymi pracownikami i młodzieżą studencką przypisywał organizowanemu od roku 1991 
w Krakowie i w Bochum Polsko-Niemieckiemu Seminarium Prawa Podatkowego […]. 
Obok rozległej działalności dydaktycznej – wypromowania około 1000 dyplomantów – 
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Pan Profesor poświęcał swój czas na promowanie kadry naukowej; promując dziewięciu 
doktorów.

Pan Profesor nie szczędził swojego trudu w służbie Uniwersytetowi Jagiellońskie-
mu pełniąc rozliczne funkcje o charakterze organizacyjnym na szczeblu wydziałowym 
i uczelnianym. Od roku 1968 pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Finansowego, w la-
tach 1972–1975 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji, a przez 
dwie kadencje był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ekonomicznego UJ. Przez 
wiele lat był przewodniczącym Wydziałowej Rady do Spraw Młodzieży, przewodniczącym 
komisji dydaktycznej i programowej, opracowując w jej ramach trzy programy studiów 
stacjonarnych, zaocznych i administracyjnych, a także członkiem wielu komisji wydziało-
wych. Wiele trudu poświęcił, współdziałając z profesorem Patkaniowskim, na stworzenie 
ikonografi i dziekanów Wydziału Prawa, a także kierując pracami związanymi z likwidacją 
zniszczeń akt Wydziału Prawa spowodowanych pożarem. […] Był także członkiem rady 
naukowej Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem w Krakowie. Od chwili powstania 
Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego sprawował funkcję przewodniczącego jej ko-
misji rewizyjnej, oraz funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej Uczelnianej Komisji 
„Solidarności”. Przez szereg lat pełnił funkcję pełnomocnika ds. współpracy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z prezydentem Krakowa.

Poza uczelnią uczestniczył od roku 1963 w pracach badawczych Instytutu Nauk 
Prawnych PAN, w ramach opracowań Instytutu także publikował. Od roku 1969 jest człon-
kiem Komisji Nauk Prawnych PAN w Krakowie.

Za swą pracę naukową i dydaktyczno-wychowawczą Profesor Apoloniusz Kostec-
ki był wielokrotnie nagradzany nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Rektora Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi (1975) oraz Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981), Medalem Edukacji Narodowej, Złotą 
Odznaką za Zasługi dla Finansów PRL oraz Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej.

Pan Profesor pełnił też funkcję w centralnych i lokalnych gremiach doradczych. 
Był członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Finansów, ekspertem do spraw podatko-
wych Sejmu, Senatu, członkiem Rady Legislacyjnej oraz członkiem Komisji Finansów 
i Budżetu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie. […] 

Jest życzliwy dla otoczenia, chętny do pomocy, otwarty dla studentów i kolegów. 
Rozmowa z Nim wzbogaca każdego interlokutora. Cechuje go wyjątkowa szarmancja 
i kultura osobista. […] Dla nas – z całej Polski – Szanowny Jubilat jest wzorcem krako-
wianina, który mimo powagi, potrafi  też przez lata pasjonować się górskimi wędrówkami 
i samochodami, formułuje inteligentne, cięte, ale zawsze życzliwe riposty. I tak właśnie 
postrzegamy Pana Profesora Apoloniusza Kosteckiego.

Chcemy wszyscy – jako przyjaciele i znajomi – cieszyć się obecnością wśród nas 
Szanownego Jubilata w nadchodzących latach. Byliśmy uczestnikami jubileuszu 75-lecia 
i 45-lecia pracy naukowej. Cieszymy się z dzisiejszej uroczystości. Bylibyśmy jednak 
wdzięczni, aby dalsze jubileusze odbywały się częściej. O ile bowiem kondycja Jubilata 
jest legendarna, o tyle nasze zdrowie może wyłączyć nas z uroczystości w następnych, oby 
jak najliczniejszych, latach.

Drogi i kochany Polku – Ad multos annos!


