
RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY
Rok LXXVI – zeszyt 4 – 2014

III. sprawozdanIa I Informacje

profesor roman HaUser
doKTorem HonorIs caUsa

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ  
w LUBLInIe

Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w auli im. Profesora 
Kazimierza Myślińskiego, 25 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość nadania godności doktora 
honorowego UMCS Profesorowi Romanowi Hauserowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, wybitnemu znawcy prawa i postępowania administracyjnego oraz głównemu archi-
tektowi polskiego modelu sądownictwa administracyjnego. Data tej uroczystości nie była przy-
padkowa. Przypadła ona bowiem w roku jubileuszowym – 70 lat od powstania UMCS oraz 65 lat 
od utworzenia Wydziału Prawa i Administracji tej uczelni. 

Postępowanie w sprawie nadania Profesorowi Romanowi Hauserowi doktoratu honoris causa 
przedstawił Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła 
Rada Wydziału Prawa i Administracji, a funkcja promotora powierzona została prof. Leszkowi 
Leszczyńskiemu. Recenzje przygotowali profesorowie Marek Wierzbowski z Uniwersytetu War-
szawskiego, Andrzej Wróbel z Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Marian Zdyb z UMCS. Uchwała 
Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa 
Profesorowi Romanowi Hauserowi podjęta została 28 maja 2014 r. „za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie nauk prawnych w zakresie materialnego, proceduralnego i egzekucyjnego prawa admini-
stracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, a także za szczególny wkład w kształto-
wanie nowego ładu publicznego Rzeczypospolitej Polskiej przez budowanie niezależności, prestiżu 
i pozycji sądownictwa administracyjnego”. 

Laudację wygłosił promotor prof. Leszek Leszczyński. Przedstawiając sylwetkę Doktora Hono-
rowego, stwierdził, że „na szczególną atencję zasługuje wielki wpływ Profesora na kształt, a także 
niezależność i pozycję polskiego sądownictwa administracyjnego, którego powstanie w 1980 roku, 
a następnie przygotowana pod kierunkiem Profesora jego reforma z roku 2004 zmieniły sposób 
funkcjonowania państwa, szczególnie zaś organów administracji publicznej, ustalając i stopniowo 
rozwijając precyzyjne standardy państwa prawnego w zakresie sądowej kontroli działań admini-
stracji oraz ochrony praw jednostki”. 

Przedstawiając wkład Profesora Hausera w kształtowanie ładu publicznego, promotor zwró-
cił uwagę na działalność Profesora w instytucjach państwowych oraz naukowych. W tym kontek-
ście promotor wskazał na wieloletnie kierowanie Naczelnym Sądem Administracyjnym (w latach 
1992-2004 oraz od 2010 r.), członkostwo w Krajowej Radzie Sądownictwa, a począwszy od kwiet-
nia 2014 r. – pełnienie funkcji przewodniczącego Rady, sprawowanie w latach 2004-2006 funkcji 
członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz pełnioną od 1 kwietnia 2012 r. 
funkcję członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Przez dwie kadencje (2002-2008) 
Profesor Hauser był członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. Był również członkiem Komitetu 
Badań Naukowych, Rady Nauki oraz Komisji Badań na rzecz Rozwoju Nauki przy Ministrze 
Edukacji i Nauki, a także Rady ds. Etyki oraz Komisji ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. W 1992 r. Profesor Hauser został członkiem Rady w Krajowej Szkole Administracji 
Publicznej, pełniąc w latach 2008-2010 funkcję jej wiceprzewodniczącego. Począwszy od 1 stycz-
nia 2013 r., jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Promotor podkreślił nadto, że 
Profesor Hauser uczestniczy w pracach komitetów redakcyjnych najważniejszych polskich czaso-
pism prawniczych (w tym „Państwa i Prawa”, „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicz-
nego”, „Monitora Prawniczego”, „Europejskiego Przeglądu Sądowego”). W ocenie promotora na 
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szczególne podkreślenie zasługują wybitne osiągnięcia naukowe Profesora Hausera sprawiające, 
że Profesor jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie nauk prawnych. 

W dalszej części uroczystości tekst dyplomu odczytała Dziekan Wydziału Prawa i Admini-
stracji UMCS prof. Anna Przyborowska-Klimczak i wraz z Rektorem UMCS wręczyła Doktorowi 
Honorowemu dyplom oraz statuetkę patronki Uniwersytetu – Marii Curie-Skłodowskiej. 

Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. Roman Budzinow-
ski, gratulując Doktorowi Honorowemu UMCS otrzymanego wyróżnienia oraz wyrażając uznanie 
dla efektów zarówno pracy naukowej, jak i działalności na najwyższych szczeblach władzy sądow-
niczej. 

W ostatniej części uroczystości Profesor Hauser wygłosił wykład zatytułowany „O potrzebie 
sądowej kontroli administracji”. Na wstępie Profesor podziękował za przyznanie tak wysokie-
go wyróżnienia, zwracając się również z podziękowaniami do obecnych na uroczystości członków 
najbliższej rodziny oraz osób, z którymi współpracuje zarówno w dziedzinie naukowej, jak i pracy 
dla wymiaru sprawiedliwości. Profesor oddał hołd swoim nauczycielom, wymieniając w ich gro-
nie spośród uczonych z macierzystego Wydziału Prawa i Administracji UAM śp. prof. Zbigniewa 
Leońskiego. 

W swoim wykładzie Profesor w pogłębiony sposób wskazał na przesłanki uzasadniające ko-
nieczność istnienia wyodrębnionego organizacyjnie sądownictwa administracyjnego. Należą do 
nich znaczne rozbudowanie oraz dynamizm zmian prawa administracyjnego, na którego kształt 
w istotny sposób wpływają struktury urzędowe, wieloszczeblowość budowy aktów prawnych oraz 
szczególne cechy stosunku administracyjnoprawnego, w którym organ administracji nie tylko jest 
stroną, „ale w ramach tego stosunku sam jest uprawniony do władczego kształtowania pozycji 
drugiego podmiotu tego stosunku”.

Profesor zwrócił uwagę, że niejednokrotnie orzeczenia sądów administracyjnych stanowiły 
swoiste kamienie milowe ochrony praw i wolności obywatelskich przed działaniami administracji 
publicznej. Jak wskazują bowiem dane statystyczne, w niemal co trzeciej sprawie obywatel wy-
grywa przed sądem z organem administracji publicznej, co oznacza, że decyzja organu z różnych 
względów była niezgodna z prawem. 

Zwracając uwagę na właściwość sądów administracyjnych obejmującą badanie zgodności 
z konstytucją oraz ustawami przepisów prawa miejscowego terenowych organów administracji 
rządowej i organów samorządu terytorialnego, Profesor podkreślił złożoność procesu legislacyj-
nego, który w większym stopniu powinien zostać usystematyzowany. Początkiem takiego porząd-
kowania powinno być przygotowanie okresowych planów legislacyjnych szczególnie przydatnych 
w organach samorządu terytorialnego. Taki plan pozwoliłby na opracowanie we właściwym czasie 
przykładowo uchwał budżetowych oraz uchwał podatkowych. Dobrze przygotowany plan pozwo-
liłby na refleksję oraz analizę, których uchwalenie aktów jest pilne, a którym można poświęcić 
więcej czasu. Poza tym, zdaniem Profesora, niezbędne jest stałe doskonalenie kadr zajmujących 
się legislacją oraz w większym zakresie konsultowanie przygotowanych już projektów. Powinno 
ono mieć na celu nie tylko poprawność jurydyczną aktów, lecz także ich poprawność językową, 
zrozumiałość sformułowań oraz unikanie ewidentnych śmieszności. 

Wykład Profesora Romana Hausera został przyjęty z aplauzem licznie zgromadzonych słu-
chaczy, pośród których znajdowali się przedstawiciele świata nauki, kultury i polityki oraz sędzio-
wie sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Na ręce Rektora 
UMCS nadesłane zostały liczne listy gratulacyjne, m.in. od Prezydenta RP oraz Rektora UAM. 
Wśród składających gratulacje Profesorowi byli przedstawiciele macierzystego Wydziału Prawa 
i Administracji UAM1. 

Wojciech Piątek

1 Tekst ten powstał na podstawie 51-stronnicowej książeczki, którą otrzymali uczestnicy uro-
czystości. Zawiera ona treść uchwały Senatu UMCS o nadaniu tytułu Doktora honoris causa, 
teksty recenzji, laudacji i wykładu doktorskiego oraz zdjęcie Doktora honoris causa. 
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1. Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 1 ark. wyd.  
(36-40 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami) w wypadku artykułu bądź 
maksymalnie 10 tys. znaków w wypadku recenzji. 

2. Teksty należy przesyłać w formie wydruku oraz w wersji elektro-
nicznej wraz z nośnikiem lub na adres poczty elektronicznej Redakcji  
(rpeis@amu.edu.pl). 

3. Wszelkie tabele, wykresy lub ryciny będące częścią tekstu należy również 
przesyłać w formie edytowalnego zapisu elektronicznego. Minimalna grubość 
linii rysunku powinna wynosić 0,4 pkt, a rysunki należy sporządzić w wersji 
czarno-białej, w formacie nie większym niż format kolumny (126 × 180 mm). 

4. Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenia (abstrakty) w języku 
polskim i angielskim (ok. 1,5 tys. znaków) oraz słowa kluczowe. 

5. Do przesłanego tekstu należy dołączyć dane o autorze, adres do 
korespondencji, numery telefonów i adres poczty elektronicznej. W wypadku 
pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni 
macierzystej. 

6. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć oświadczenie, że 
przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie do Redakcji „Ruchu Prawniczego, 
Ekonomicznego i Socjologicznego”. 

7. Termin wykonania korekty autorskiej wynosi maksymalnie 1 tydzień. 
Po upływie tego terminu tekst kierujemy do publikacji wyłącznie z korektą 
redakcyjną. 

8. Publikacje w kwartalniku RPEiS nie są płatne. 
9. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. 

10. Decyzja Autora o publikacji w RPEiS oznacza zgodę na zarchiwizo-
wanie tekstu w wersji elektronicznej w ogólnodostępnym repozytorium UAM  
(http://repozytorium.amu.edu.pl) oraz ,,The Central European Journal of 
Social Sciences and Humanities’’ (http://cejsh.icm.edu.pl). 

Szczegółowe zalecenia edytorskie i techniczne dla Autorów znaleźć można na 
www.rpeis.pl
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