
Zal^cznik nr 2 
do wniosku 

o wszcz^cie post^powania habilitacyjnego 

Szczecin, 26 kwietnia 2019 r. 
dr Marek Tkaczuk 
Katedra Prawa Rzymskiego, 
Historii Prawa i Doktryn 
Polityczno-Prawnych 
Wydzial Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecinskiego 

Autoreferat 
przedstawiaj^cy opis dorobku i osi^ni?c naukowych, 

w szczegolnosci okreslonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2017.1789) 

w j?zyku polskim 

1. Imi^ i nazAvisko: Marek Tkaczuk 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i 
roku ich uzyskania oraz tytulu rozprawy doktorskiej. 

- Dyplom ukonczenia studiow wyzszych magisterskich na kierunku historia, w zakresie 

nauczania historii, Uniwersytet Szczecinski, Wydzial Humanistyczny, 1996 r. Tytul magistra 

historii uzyskany na podstawie pracy magisterskiej pt. „Przemiany prawno-ustrojowe w 

Niemczech w latach 1933-1939 jako podstawa panstwa stanu wyj^tkowego", napisanej pod 

kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Wlodzimierza St?pinskiego. 

- Dyplom ukonczenia studiow wyzszych magisterskich na kierunku prawo, Uniwersytet 

Szczecinski, Wydzial Prawa i Administracji, 1998 r. Tytul magistra prawa uzyskany na 

podstawie pracy magisterskiej pt. „Podziaty terytorialne i organizacja ich zarz^du na Pomorzu 

Zachodnim w okresie Gryfitow (do 1637 r.)", napisanej pod kierownictwem naukowym prof, 

dr. hab. Jerzego Walachowicza. 

- Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w specjalnosci historia 

panstwa i prawa nadany uchwal^ Rady Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecinskiego z dnia 18 czerwca 2004 r. Stopieh doktora uzyskany na podstawie 

przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej". 

Promotorem w przewodzie doktorskim byl prof, dr hab. Jerzy Walachowicz, recenzentami w 

przewodzie doktorskim byli prof, dr hab. Krzysztof Krasowski i dr hab. Zofia Kulejewska, 

prof. US. 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 
naukowych/artystycznych 

- Od 1998 r. jestem zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecinskiego. Od 1998 r. do 2004 r. pracowalem na stanowisku asystenta, a od 2004 r. 

pracuj? na stanowisku adiunkta. Obowi^zki pracownicze wykonywalem pocz^tkowo w 

Katedrze Historii Prawa, a nast?pnie w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i 

Doktryn Polityczno-Prawnych. 

- W latach 2004 - 2008 bylem zatrudniony na stanowisku wykladowcy w Wyzszej Szkole 

Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie. 

- W roznych latach okresu 2004-2019 wspolpracowalem prowadz^c zaj?cia dydaktyczne na 

podstawie umow prawa cywilnego z nast?puj^cymi uczelniami: Wyzsza Szkola 

Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie; Szczecinska Szkola 

Wyzsza - Collegium Balticum: Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie; 

SWPS w Poznaniu. 

4. Wskazanie osiqgnifcia wynikajqcego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 
U. 2017 r. poz. 1789): 

a) Tytul osi^gni^cia naukowego: Monografia pt. „Daniny w naturze w skarbowosci I I 
Rzeczypospolitej. Studium prawno-historyczne". 

b) Autor, tytul publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 
wydawniczy: 

Marek Tkaczuk, „Daniny w naturze w skarbowosci I I Rzeczypospolitej. Studium prawno-

historyczne", Toruh 2019, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), 

Stowarzyszenie Wyzszej Uzytecznosci „Dom Organizatora", ISBN 978-83-7285-854-2, 

recenzenci wydawniczy: dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB, dr hab. Zbigniew Naworski, 

prof UMK. 

c) Omowienie celu naukowego ww. pracy i osiagnietych wynikow wraz z omowieniem 
ich ewentualnego wykorzystania. 

1. Daniny w naturze, obok poslug i wlasnosci panuj^cego, stanowily podstaw? 

dochodow panstwa polskiego w okresie monarchii patrymonialnej. Rozwoj stosunkow 

ekonomicznych, doprowadzit do przejscia gospodarki naturalnej do opartej na pieni^dzu. 
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Konsekwencj^ tego stanu byty zmiany w organizacji skarbowosci panstwa. Dochody 

pahstwowe przyj?ty postac podatkow, eel, oplat, swiadczen, ktorych przedmiotem byly 

pieni^dze. Daniny w naturze nie zanikly w skarbowosci panstwowej. W odrodzonej po 

okresie zaborow Rzeczypospolitej wykorzystywano daniny w naturze w celu realizacji 

roznych zadah pahstwowych. W literaturze polskiej nie bylo monografii na temat danin w 

naturze, obowi^uj^cych w skarbowosci polskiej okresu mi?dzywojennego. Maj£ ĉ to na 

wzgl?dzie podj^to badania, ktorych zadaniem bylo wykazanie, ze w Polsce w latach 1918-

1939 daniny w naturze nie mialy charakteru zabytkow prawa i byly w skarbowosci 

panstwowej instytucjami w uzyciu. Celem pracy bylo wykazanie, ze daniny w naturze w 

badanym okresie mialy status swiadczen publicznych o charakterze podatkowym. 

Pozostalymi celami pracy bylo ustalenie poj?cia daniny w naturze oraz okreslenie jej cech 

konstytutywnych. Na tej podstawie wskazano, ktore z licznych swiadczen w naturze 

funkcjonuj^cych w systemie prawnym 11 Rzeczypospolitej mialy charakter danin w naturze. 

Kolejnym celem badawczym bylo zrekonstruowanie poszczegolnych danin w naturze. Prace 

badawcze w tym zakresie obejmowaly: zrekonstruowanie procesu prawodawczego przy 

wprowadzaniu okreslonej daniny w naturze do systemu prawnego panstwa. Przedstawiono 

proces decyzyjny wladz pahstwowych oraz wplyw na te dzialania czynnikow politycznych, 

naukowych, spolecznych i gospodarczych w drodze formulowania przez rozne srodowiska 

postulatow, wnioskow i opinii; ustalenie i wskazanie dla kazdej z danin w naturze pelnych 

podstaw prawnych wyplywaj^cych ze zrodel prawa, takich jak konstytucja, ewentualnie 

innych aktow rangi konstytucyjnej obowi^zuj^cych w Polsce dwudziestolecia 

mi?dzywojennego, a takze aktow ustawodawczych oraz aktow wykonawczych w postaci 

rozporz^dzeh, zarz^dzeh, uchwal regulaminow, reskryptow, statutow; przedstawienie 

konstrukcji prawnej poszczegolnych danin w naturze na podstawie przepisow oraz 

pomocniczo wykorzystanego orzecznictwa s^dow; odtworzenie i scharakteryzowanie 

mechanizmow poboru danin w naturze oraz ich wydajnosci przez interpretacj? przepisow 

proceduralnych i analiz? roznego rodzaju zrodel prawa i praktyki prawnej; wskazanie celow i 

zasad zuzycia danin w naturze oraz wskazanie okolicznosci, ktore uzasadnialyby 

ustanowienie danin w naturze wspolczesnie. 

Nakreslone cele realizowano nast̂ puJE^^cymi metodami badawczymi. Poslugiwano si? 

metod^ historyczn^ polegajqc^ na krytyce i interpretacji zrodel, metod^^ dogmatyczn^ 

pozwalaj^cq na przeprowadzenie wykladni przepisow prawa reguluj^cych badan^ materi?, 

metod^ statystycznq_ umozliwiaj^c^ liczbowq, ilustracj? istotnych zagadnien dotycz^cych 

poboru danin, metod^ porownawcz^ dla stwierdzenia podobiehstw i roznic badanych 
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instytucji z instytucjami dawnymi lub obcymi oraz metod^ opisow^ pozwalaj^c^ przedstawic 

ustalone wyniki badan. 

Podstawowym okresem zainteresowania badawczego byly lata 1918-1939. Jednak dla 

pelnego nakreslenia istoty badanych zjawisk, przedstawienia m.in. genezy danin w naturze, 

ich form i znaczenia dla skarbowosci konieczne bylo ukazanie, ze instytucje te funkcjonowaly 

juz w panstwach antycznych, a w Polsce od czasow piastowskiej monarchii wczesnofeudalnej 

do kresu 1 Rzeczypospolitej i dalej na ziemiach polskich w okresie zaborow. Pocz^tkowa 

cezura glownego okresu badawczego byla oczywista. Z chwilq^ odrodzenia Polski zaistnialy 

warunki dla podejmowania suwerennych decyzji dotycz^cych ksztaltu ustroju politycznego, 

prawnego, w tym skarbowego, a takze ustroju administracyjnego, gospodarczego i 

spolecznego panstwa polskiego. Rok 1939, jako cezura kohcowa, takze nie nasuwa 

koniecznosci gl?bszego uzasadnienia. Wybuch I I wojny swiatowej zachwial pahstwowosci£|. 

polsk^. Okupacja Rzeczypospolitej uniemozliwila jawne funkcjonowanie organow panstwa 

polskiego na jej terytorium, panstwo trwalo i dzialalo na emigracji oraz w podziemiu. 

Zawieszono pobor wszelkich ci?zar6w i swiadczen publicznych na rzecz skarbu panstwa 

polskiego. 

Ramy terytorialne glownego kierunku badan wyznaczal zakres zwierzchnosci 

panstwowej Rzeczypospolitej w latach 1918-1939. Prace badawcze prowadzono nad 

instytucjami prawa polskiego, tj. daninami w naturze ustanowionymi przez polskiego 

prawodawc?. Przeprowadzone badania naukowe z zalozenia nie mialy charakteru 

prawnoporownawczego i koncentrowaiy si? na rodzimych urz^dzeniach prawnych. Przyj?ta 

konstrukcja pracy umozliwila realizacj? nakreslonych celow badawczych. Praca sklada si? z 

czterech rozdzialow, zakohczenia. indeksu osob i instytucji skarbowych oraz bibliografii. 

Rozdzial pierwszy zostal poswi?cony zagadnieniom ogolnym. Nakreslono w nim problem 

badawczy i cele pracy. W rozdziale przedstawiono zrodla i literatur? przedmiotu do badan 

nad daninami w naturze. Praca zostala napisana na podstawie zrodel prawa, orzecznictwa, 

archiwaliow oraz na innych zrodlach pisanych i wykorzystaniu przedwojennej i powojennej 

literatury, na ktor^ skladaly si? monografie i artykuly. Zrodla prawa wykorzystane w pracy to 

konstytucje i inne akty prawne o konstytucyjnym charakterze reguluj^ce ustroj panstwa 

polskiego w dwudziestoleciu mi?dzywojennym, polskie akty prawne o roznej mocy prawnej 

b?d^ce podstawy normatywn^ danin w naturze oraz innych instytucji ustroju skarbowego i 

administracyjnego Rzeczypospolitej maj^ce form? ustaw, rozporz^dzeh z moc^ ustawy, 

dekretow, rozporz^dzeh, zarz^dzeh, reskryptow, regulaminow, statutow. Pomocne w pracy 

nad rekonstrukcja przebiegu poboru danin w naturze byl akty i pisma administracji w postaci 
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okolnikow, instrukcji, komunikatow. W pracach badawczych wykorzystano archiwaha w 

postaci dokumentow wchodz^cych w sklad roznych zespoiow stanowi^cych zasob Archiwum 

Akt Nowych w Warszawie, Archiwow Pahstwowych w Bialymstoku, w Lublinie, w 

Poznaniu, Przemyslu, Radomiu i Rzeszowie. Wykorzystano dokumenty Kancelarii Cywilnej 

Naczelnika Panstwa, Rady Obrony Panstwa, Prezydium Rady Ministrow, Sejmu oraz 

ministerstw w celu ustalenia przebiegu prac zmierzaj^cych do ustanowienia okreslonych 

danin w naturze oraz zainteresowania centralnych organow panstwa ich funkcjonowaniem. 

Kwerenda w archiwach regionalnych pozwolila dotrzec do dokumentow b?d^cych efektem 

prac terenowych organow administracji panstwowej i ich aparatu pomocniczego, takich jak 

urz?dy wojewodzkie, starostwa, urz?dy ziemskie oraz dokumentow powstaiych w wyniku 

prac zwi^zkow samorz^dowych: powiatow i gmin. Zbadany material archiwalny dotycz^cy 

danin w naturze obejmowal wewn?trzne akty prawne, protokoly posiedzen organow 

gminnych i gromadzkich, decyzje, plany, zestawienia, ksi?gi kontrolne, korespondencj? 

urz?dow^. Wazn^ grup^ zrodel b^d^cych podstaw^^ pracy byly sprawozdania stenograficzne z 

posiedzen Sejmu Ustawodawczego oraz Sejmu i Senatu 1-V kadencji z lat 1922-1939, a 

takze druki sejmowe, druki senackie i interpelacje poselskie. Badania tych zrodel pozwolilo 

ustalic przebieg poszczegolnych procesow legislacyjnych zmierzaj^cych do ustanowienia 

aktow prawnych funduj^cych w ustroju skarbowym daniny w naturze. Materialy 

parlamentame byly pomocne w ustaleniu przyczyn podejmowania prac legislacyjnych, 

maj^cych swoje zrodlo w sytuacji politycznej, ekonomicznej i spolecznej panstwa polskiego. 

Ta kategoria zrodel pozwolila tez wskazac oczekiwania i prognozy w zakresie skutkow 

proponowanych regulacji prawnych. Ustalono takze stanowiska poszczegolnych rz^dow, 

ministrow, komisji sejmowych i senackich, ugrupowah politycznych albo politykow 

dotycz^ce projektowanych instytucji skarbowych. Poznanie szczegolow prac parlamentamych 

nad projektami ustaw w zakresie danin w naturze pozwolilo uzupelnic stan wiedzy dotycz^cej 

stosunkow politycznych w panstwie i ich wplywu na ksztaltowanie polityki prowadzonej w 

zakresie istotnych aspektow zycia gospodarczego i spolecznego. 

Kolejn^ hazs^ zrodlow^ pracy byly publikowane sprawozdania podmiotow 

zaangazowanych w pobor lub wykorzystanie srodkow pochodz^cych z danin w naturze. 

Wykorzystano sprawozdania obywatelskich komitetow obrony panstwa, instytucji 

wojskowych i administracyjnych, Naczelnego Komitetu do Spraw Bezrobocia przy Prezesie 

Rady Ministrow, wojewodzkich Komitetow do Spraw Bezrobocia oraz Funduszu Pracy. 

Bardzo wydajnym zrodlem byla prasa wydawana w Polsce mi?dzywojennej. Wykorzystane 

materialy prasowe dotycz^ce danin w naturze. publikowane w takich gazetach, jak: „Glos 
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Lubelski", „Las Polski", „Robotnik", „Tygodnik Rolniczy", „Sylwan", „Glos Wilenski", 

„Dziennik Bialostocki", „Warszawianka", „Ziemia Przemyska", „Or?downik Wrzesihski", 

„Republika", „Gazeta Wc^growiecka", „Krotoszynski Or?downik Powiatowy", „Glos 

Kupiectwa", „Dziennik Plocki", „Gazeta Jaroslawska", „llustrowana Republika", „Dzieiinik 

Lodzki", „Or?downik Powiatu Szubihskiego", „Gospodarz" dodatek tygodniowy „Obrony 

Ludu", „Ziemia Wlodawska", „Glos Mazowiecki", „Zycie Podlasia", „Siedem Groszy", 

„Dziennik Ilustrowany", mialy charakter sprawozdan zawieraj^cych istotne informacje. Na 

podstawie sprawozdan i materialow prasowych ustalono szczegoly poboru danin w naturze, 

ich wydajnosc, a takze oczekiwania publiczne i stosunek platnikow do dzialah zwi^zanych z 

wybieraniem tych swiadczen publicznych. Baz^ zrodlowq^ pracy byly takze Sprawozdania 

Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Maly rocznik statystyczny z 

1939 r. Glownego Urz?du Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz relacje z epoki. 

Literatura, z ktor^ zapoznano si? w trakcie badan danin w naturze i ktor^ wykorzystano w 

tekscie pracy dotyczyla m.in. danin w naturze w Polsce do upadku 1 Rzeczypospolitej oraz na 

jej ziemiach w okresie zaborow, skarbowosci przedwrzesniowej Polski oraz jej ustroju 

politycznego. Daniny w naturze nie mialy w literaturze przedwojennej jak i po I I wojnie 

swiatowej monografii. 

2. W rozdziale pierwszym podj?to prob? ustalenia poj?cia i cech legalnych konstrukcji 

prawnej danin w naturze oraz przedstawiono terminologi? zwi^zan^ z badanymi instytucjami. 

W kolejnym punkcie rozdzialu omowiono pokrotce daniny w naturze obowi^zuj^ce w 

panstwie polskim do jego upadku w 1795 r. oraz na ziemiach polskich w okresie zaborow. 

Okreslono takze konstytucyjne podstawy danin w naturze w skarbowosci I I Rzeczypospolitej. 

Ustalono rowniez, ktore z wielu instytucji obowi^zujq^cych w systemie prawa polskiego, gdzie 

przedmiotem bylo swiadczenie w naturze, mialy charakter danin w naturze. 

Kolejne rozdzialy pracy zostaly poswi?cone szczegolowemu scharakteryzowaniu 

ustalonych danin w naturze. Rozdzial drugi poswi?cony zostal jednorazowej daninie na 

potrzeby wojska z 1920 r. Rozdzial trzeci posluzyl do scharakteryzowania daniny lasowej na 

odbudow? kraju z 1923 r. W rozdziale czwartym przedstawiono ustanowion^ przez 

ustawodawc? dla podatnikow zalegaj^cych z zaplatEĵ  podatkow mozliwosc uiszczenia ich 

daniny w naturze. Opisany mechanizm zostal uruchomiony przez sejm trzykrotnie w latach 

1926, 1931 i 1933. 

W rozdziale pierwszym przyj?to m.in. za R.Rybarskim, H.Daltonem, czy 

H.Radziszewskim pogl̂ ^̂ d, ze podatek to przeksztalcona danina w naturze. Maj^c to 

przekonanie uznano, ze danina w naturze ma cechy wlasciwe dla podatku. Roznica mi?dzy 
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podatkiem a daniny w naturze zachodzila jedynie w postaci swiadczenia. W przypadku 

podatku obowi^zany do jego uiszczenia swiadczyi w pieni^dzu, a przy daninach w naturze 

obowi^zany swiadczyi w naturze. Rozwazenia wymagala kwestia, czy w ramach daniny w 

naturze mozliwe bylo swiadczenie wyl^cznie w rzeczach nieprzetworzonych, ktore 

przyjmowaly postac pozytkow naturalnych rzeczy, jak plody lub inne odl^czone od nich 

cz?sci skladowe, stanowi^ce naturalny dochod z rzeczy, oraz zwierz?ta traktowane na gruncie 

prawa jak rzeczy przynosz^ce pozytki naturalne m.in. w postaci przychowku. W takich 

przypadkach swiadczenia w ramach danin w naturze byly uiszczane wyl^cznie w zbozach, 

owocach, warzywach, zwierz?tach hodowlanych, drewnie, rybach, miodzie, sianie, slomie, 

wosku pszczelim itp. Czy tez swiadczenie w ramach danin w naturze mozliwe bylo do 

spelnienia przez podmiot nimi obci^zony, jezeli swiadczyi wszelkie rzeczy ruchome, czyli 

takze te, ktore zostaly przez czlowieka przetworzone, a nie tylko pobrane w ramach 

prawidlowej gospodarki rzeczy np. odziez ze skor, futer czy tkana z prz^dzy. Przyj?to, ze 

uiszczenie daniny w naturze polegalo na swiadczeniu rzeczy ruchomych oznaczonych co do 

gatunku, niezaleznie od tego. jak^ przyjmowaly postac. Musial jedynie miec mozliw^ do 

wyznaczenia wartosc maj^tkow^ oraz bye przedmiotem dopuszczonym do obrotu prawnego. 

Ostatecznie uznano, ze danina w naturze to swiadczenie publicznoprawne, pobierane od 

oznaczonych podmiotow na cele publiczne, nieodplatne (brak ekwiwalentu), bezzwrotne i 

przymusowe (obowi^zkowe), o charakterze maj^tkowym, uiszczane w istniej^cych rzeczach 

ruchomych oznaczonych co do gatunku. niewyj?tych z obrotu prawnego, ktorych posiadanie 

nie bylo zabronione. 

Nie uznano za daniny w naturze tych swiadczen osobistych lub swiadczen 

rzeczowych, czy w inny sposob nazywanych swiadczen niepieni?znych albo w naturze, jezeli 

nie spelnialy chocby jednej cechy przyj?tej za konstytutywn^ dla danin w naturze. 

Najcz?stszym powodem wykluczenia swiadczen z grupy danin w naturze byla ich 

ekwiwalentnosc wynikaj^ca przede wszystkim z uzyskiwanego przez obowi^zanych do 

swiadczen wynagrodzenia za ich wykonanie, ktore bylo placone przez panstwo. Innymi 

przyczynami odmowy uznania za daniny w naturze swiadczen niepieni?znych lub swiadczen 

w naturze, obowi^zuj^cych w systemie prawnym Polski z lat 1918 - 1939 byty m.in. takie ich 

cechy, jak prywatnoprawny charakter, uiszczanie ich przez panstwo czy swiadczenie prac, 

uslug i robot. 

Rozdzial drugi zostal poswi?cony jednorazowej daninie na potrzeby wojska z 1920 

roku. Ustalono, ze podstawow^ przyczyn^^ ustanowienia tej daniny przez Rad? Obrony 

Panstwa byly niedostatki w umundurowaniu zolnierzy walcz^cych z bolszewickim 

7 



nieprzyjacielem. Naczelnik Panstwa J. Pilsudski, czy premier W. Witos alarmowali rad? o 

tym, ze tysi^ce zolnierzy walczylo boso, w porwanych mundurach, informowano o 

obszarpaniu rodz^cym upadek morale w szeregach. Rada Obrony Panstwa uznala, ze jedynym 

sposobem wyekwipowania armii b?dzie obci^zenie spoleczenstwa daniny w naturze. 

Ustanowiony rozporz^dzeniem Rady Obrony Panstwa z dnia 25 sierpnia 1920 r. wymiar 

daniny wynosil do 300 000 par butow z cholewami, do 300 000 par spodni welnianych, do 

600 000 kompletow bielizny. do 300 000 kocow welnianych lub kolder cieplych. Sejm 

Ustawodawczy na mocy ustawy z 26 listopada 1920 r. zatwierdzil rozporz^dzenie Rady 

Obrony Panstwa, dokonuj^c jednoczesnie istotnej zmiany. Zgodnie z ustawq_ w miejsce 

niesci^ni?tej daniny w naturze wprowadzono ekwiwalent pieni?zny. Pobor daniny w naturze 

mial zostac przeprowadzony w c i ^ i 20 dni od ogloszenia rozporz^dzenia Rady Obrony 

Panstwa, jednak wi?kszosc gmin, ktore mialy za zadanie przeprowadzic pobor nie sprostala 

zadaniu, z tego tez wzgl?du przyj?to moznosc wykonania daniny ekwiwalentem pieni?znym. 

Uzyskane w ramach poboru daniny swiadczenia w naturze przekazywano 

administracji wojskowej. Swiadczenia uzyskane w ekwiwalencie pieni?znym wptacano na 

specjalne rachunki skarbu panstwa prowadzone dla jednorazowej daniny na potrzeby wojska 

w poszczegolnych wojewodztwach. Zgromadzone na tych rachunkach srodki pieni?zne 

wydawano na kupno rzeczy. 

Danina na rzecz wojska byla jednorazowym ci?zarem publiczno-prawnym 

ustanowionym na podstawie rozporz^dzenia Rady Obrony Panstwa, aktu prawnego o mocy 

ustawy i pobieranym na eel publiczny, jakim byla pomoc w zaopatrzeniu armii prowadz^cej 

wojn? z bolszewick^ Rosj^. Cech^ tej daniny byla przymusowosc, ktora wynikala z moznosci 

wyegzekwowania jej przez panstwo od obowi^zanych przy pomocy srodkow egzekucyjnych, 

a uchylanie si? od jej swiadczenia bylo karalne. Jednorazowa danina na potrzeby wojska 

charakteryzowala si? brakiem ekwiwalentnosci i byla bezzwrotna. Danina na potrzeby wojska 

byla daniny w naturze. Przedmiotem swiadczenia byly rzeczy ruchome w postaci ubrah i 

kocow albo kolder. Jednorazowa danina na potrzeby wojska nie byla preliminowana w 

budzecie panstwa. Bylo to konsekwencj^ doraznego charakteru daniny. Nie uwzgl?dnianie 

daniny w budzecie panstwa pozwolilo uznac, ze jednorazowa danina na potrzeby wojska 

miala status pozabudzetowego dochodu Skarbu Panstwa. Pobor daniny w naturze byl 

niezadowalaj^cy, przede wszystkim z tego powodu, ze setki tysi?cy elementow ubioru 

uzyskanego od obci^zonych daniny. z zasady bylo zupelnie nieprzydatne do uzytku 

wojskowego. Pobor jednorazowej daniny z 1920 r. oraz jej efekty dowiodly, ze dorazne akcje 

polegaj^ce na obci^zeniu obywateli swiadczeniami w naturze nie zast^ily, a nawet nie byly 
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w stanie uzupelnic dzialah nalezycie zorganizowanego zaopatrzenia i logistyki sil zbrojnych 

panstwa prowadz^cego wojn?. 

Rozdzial trzeci poswi?cony zostal daninie lasowej na cele odbudowy kraju z 1923 r. 

W wyniku dzialah wojennych prowadzonych w zwi^zku z konfliktem swiatowym, jak i walk 

0 ksztalt granic Rzeczypospolitej na ziemiach polskich zniszczeniu uleglo ok. 1 900 000 

budynkow, domow mieszkalnych, zabudowan gospodarczych, lokali handlowych, zaktadow 

rzemieslniczych, kosciolow, szkol i innych budynkow uzytecznosci publicznej. Odbudowa 

zniszczen wymagala ogromnych nakladow pieni?znych, rzeczowych i organizacyjnych. 

Poszkodowani najcz?sciej nie mieli wystarczaj^.cych srodkow, aby ci?zar odbudowy 

wlasnych budynkow uniesc samodzielnie. Z tego powodu pomoc panstwa w odbudowie 

zniszczen wojennych bardzo szybko stala si? jedn^ z najwazniejszych kwestii politycznych 

panstwa polskiego w latach 1918-1924. W tym okresie drewno bylo podstawowym 

materialem budowlanym w szczegolnosci na wsi polskiej. Z tego powodu koniczne bylo 

prawne uregulowanie zasad dost?pu obywateli do tego materialu budowlanego, ktory mogl 

pochodzic z lasow pahstwowych oraz z lasow prywatnych. W dniu 30 grudnia 1918 r. na 

mocy postanowienia Rady Ministrow uruchomiono sprzedaz drzewa pochodzq^cego z lasow, 

tartakow i skladnic stanowi^cych wlasnosc Skarbu Panstwa. Sprzedaz drewna odbywala si? w 

dwoch trybach. W pierwszym sprzedawano drewno na zasadach ogolnych, zmierzaj^ca do 

zaspokojenia potrzeb miejscowej ludnosci. Drugi tryb regulowal sprzedaz na zasadach 

ulgowych drewna, jako materialu budulcowego, ktore mial bye wykorzystany do odbudowy 

zniszczonych w czasie wojny zagrod. Ulgow^ sprzedaz^ obj?to takze drewno opalowe 

przeznaczone na potrzeby najubozszych. Na mocy ustawy z 28 lutego 1919 r. oraz licznych 

aktow wykonawczych umozliwiono ludnosci zaopatrywanie si? w drzewo budulcowe i 

opalowe. Zaj?te przez panstwo drzewo na pniu w lasach prywatnych oraz drewno sci?te lub 

tarte b?d4ce przedmiotem prywatnej wlasnosci mialo bye przejmowane przez panstwo 

odplatnie po cenach ustanowionych urz?dowo. Spekulacyjny wzrost cen drewna 

budowlanego, trudnosci z nabyciem surowca dla potrzeb odbudowy kraju, niegodziwe zyski 

ze sprzedazy drzewa przez wlascicieli lasow uchylaj^cych si? od obowi^zkowych dostaw 

drewna na podstawie ustawy z 28 lutego 1919 r. byly okolicznosciami, ktore budzily ogromne 

niezadowolenie w kr?gach poselskich. Konsekwencj^ tych nastrojow bylo zlozenie przez 

sejmowy klub PSL projektu ustawy o poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju. 

Ustawa z 6 lipca 1923 r. obci^zala jednorazowym ci?zarem publiczno-prawnym w postaci 

daniny lasowej osoby fizyczne i osoby prawne, ktore byly wiascicielami lasow o powierzchni 

wi?kszej niz 50 ha albo wiascicielami masy drzewnej lub drzewostanow znajduj^cych si? w 

9 



cudzym lesie, jezeli zakup drzewa lub drewna nie byl dokonany na wlasne potrzeby zwi^zane 

z odbudowy budynkow kwalifikowanych jako zniszczenia wojerme, w rozmiarze sprzed 

wybuchu wojny. Wymiar daniny zostal ustanowiony identycznie jak w ustawie z 28 lutego 

1919 r. i wynosil 30% masy drzewa uzytkowego pozyskanego z 10-letnich etatow r?bnych w 

lasach wolnych od sluzebnosci, czyli z drzewostanow podlegaj^cych sci?ciu w latach 

1923/1924-1932/1933 oraz 30% masy drzewa uzytkowego pozyskanego z 5-letnich etatow 

r?bnych w lasach obci^zonych sluzebnosciami i podlegaj^cych sci?ciu w latach 1923/1924-

1927/1928. Danina lasowa mogla bye pobrana w pieni^dzu. O poborze ekwiwalentu 

gotowkowego w miejsce swiadczenia w naturze rownego wartosci masy drewna rozstrzygalo 

panstwo za posrednictwem starostow, ktorych wyposazono w kompetencje do 

przeprowadzenia poboru daniny lasowej. Danina lasowa zostala ustanowiona dla realizacji 

celu publicznego, jakim byla pomoc w odbudowie kraju ze zniszczen wojennych. Srodki z 

daniny lasowej w postaci ekwiwalentu pieni?znego oraz przeliczonej na pieni^dz wartosci 

swiadczenia w naturze ujmowane byly jako nadzwyczajny dochod budzetu panstwa 

przeznaczony na odbudow? kraju. Wydatkowanie srodkow pochodz^cych z daniny lasowej 

bylo uregulowane ustawy skarbow^ ustalaj^c^ budzet panstwa. Z daniny lasowej uzyskano 

srodki o wartosci ok. 56 868 000 zl, czyli 56% calosci planowanych wplywow. Zuzycie 

daniny lasowej polegalo na przekazaniu na koszt Skarbu Panstwa uzyskanych srodkow 

osobom potrzebuj^cym materialow do odbudowy budynkow mieszkalnych, a takze 

budynkow uzytecznosci publicznej prowadzonych przez inne podmioty niz panstwo. Danina 

lasowa miala wszystkie cechy wlasciwe daninie w naturze i byla wazn^ instytucji skarbow^ 

ustanowiony i wykorzystany^ do pomocy w kosztownym procesie odbudowy kraju po 

zniszczeniach wojennych prowadzonym w I I Rzeczypospolitej. 

Rozdzial czwarty zawiera rozwazania o daninach w naturze uiszczanych za zalegle 

podatki bezposrednie i niektore oplaty. Rozdzial tworzy trzy podrozdzialy. Podrozdzial 

pierwszy opisuje danin? w naturze z 1926 roku ustanowiony w celu uiszczenia przez 

podatnikow zaleglosci w zaplacie podatkow i oplat skarbowych. Koncepcja przyznania 

ministra skarbu panstwa kompetencji do poboru zaleglych podatkow pojawita si? w zwiyzku 

z realizacjy polityki rzydu przeprowadzenia „sanacji gospodarczej i finansowej panstwa". 

Istotny przyczyny podj?cia dzialah sanacyjnych byl wyrazny spadek dochodow podatkowych 

panstwa i rosnyce zaleglosci platnicze. W sferach rolniczych zrodtem kryzysu byl spadek cen 

skupu zboz. Rzyd uznal, ze pomocnym srodkiem umozliwiajycym popraw? kondycji 

finansowej panstwa oraz udzielenie pomocy zadluzonej wsi b?dzie umozliwienie ministrowi 

skarbu pobierania podatkow i oplaty w naturze w postaci ziemioplodow od rolnikow 
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zalegajycych zaplaty zobowiyzah podatkowych. Projekt ustawy wywotal w sejmie ozywiony 

dyskusj?. Stronnictwa chlopskie stan?ly w opozycji, dopatrujyc si? w projekcie ustawy ch?ci 

ustanowienia „nowej pahszczyzny". Przewazylo w glosowaniu nad ustawy przekonanie, ze 

ustawa pozwalajyca regulowac zaleglosci podatkowe daniny w naturze wywola dobroczynny 

wplyw na zycie ekonomiczne wsi. Ustawa z 25 marca 1926 r. umozliwila osobom fizycznym 

i osobom prawnym uregulowac w naturze zaleglosci w zaplacie nast?pujycych podatkow 

bezposrednich: podatek dochodowy, podatek gieldowy, podatek gruntowy, podatek od 

kapitalow i rent, podatek od lokali, podatek od nieruchomosci (placow niezabudowanych), 

podatek przemystowy, podatek od skrzynek depozytowych, podatek wojskowy oraz podatki 

majytkowe w postaci jednorazowych, nadzwyczajnych danin i podatkow majytkowych oraz 

podatek od zyskow wojennych. Naleznosc za zalegle, niezaplacone podatki bezposrednie i 

podatek spadkowy mogla bye uiszczona zbozem, wzgl?dnie w?glem. Do zboz, ktorymi 

mozna bylo uiscic zalegle podatki, zaliczono: pszenic?, zyto i owies. Przymusowy pobor 

daniny w zbozu lub w w?glu zwiyzany z uiszczaniem zaleglych podatkow bezposrednich i 

niektorych oplat skarbowych prowadzony byl przez ministra skarbu dzialajycego przez 

wlasciwy organ podatkowy I instancji, ktorym byl urzyd skarbowy. Organami pomocniczymi 

byly komisje wojewodzkie, w sktad ktorych wchodzili wojewoda lub jego przedstawiciel, 

przedstawiciel izby skarbowej, delegat intendentury wojskowej oraz dwaj przedstawiciele 

organizacji rolniczych. Pobor daniny w naturze za zalegle podatki bezposrednie i oplaty 

skarbowe zostal przez rzyd za porazk?. Przyczyn kl?ski bylo kilka. Krotki czas 

obowiyzywania ustawy oraz brak przygotowania do poboru danin w naturze administracji 

panstwowej. Instytucja byla nowa i odrozniala si? trybem post?powania od zwyklych 

srodkow egzekucyjnych. Urz?dnicy nie mieli wystarczajycego czasu na nalezyte 

przygotowanie poboru daniny w naturze, na wytworzenie sprawnego mechanizmu poboru 

swiadczen w naturze w duzych rozmiarach. Na sprawnosc panstwa i jego administracji mogla 

miec wplyw sytuacja polityczna. Destabilizacja wywolana zamachem majowym z pewnosciy 

nie przyczynila si? do nalezytego dzialania administracji panstwowej, takze w zakresie 

poboru daniny w naturze. Dodatkowo pora roku, w trakcie ktorej prowadzic miano pobor, nie 

sprzyjala osiygni?ciu zadowalajycego efektu. Prowadzenie poboru w okresie jesieni i zimy w 

przypadku zboz, ktorych na polskiej wsi z zasady nie magazynowano, a po zniwach wi?kszy 

ich cz?sc sprzedawano, pozostawiajyc minimum na potrzeby wlasne i przyszlych zasiewow, 

musialo przyniesc fiasko. 

Porazka poboru zaleglosci podatkowych daninami w naturze w 1926 r. nie zniech?cila 

wladz pahstwowych do ponownego wykorzystania tego instrumentu w 1931 roku i 
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przeznaczenia uzyskanych dobr na cele bezposredniej pomocy bezrobotnym. Podrozdzial 

drugi poswi?cony zostal temu zagadnieniu. Pogl?biajycy si? kryzys gospodarczy wywolal 

wzrost bezrobocia. Rzyd, dostrzegajyc koniecznosc udzielenia pomocy bezrobotnym 

pozostajycym bez jakichkolwiek srodkow pozwalajycych przezycie postanowil podjyc 

dzialania majyce na celu przynajmniej cz?sciowe rozwiyzanie tego powaznego problemu 

spolecznego. W dniu 26 sierpnia 1931 r., rzyd podjyl uchwal? o powolaniu Naczelnego 

Komitetu do Spraw Bezrobocia, ktorego celem mialo bye lagodzenie skutkow bezrobocia w 

okresie nadciygajycej zimy. Naczelny Komitet do Spraw Bezrobocia mial prowadzic 

dzialalnosc, wykorzystujyc dochody, do ktorych zaliczono jako zrodlo o charakterze 

publiczno-prawnym m.in. srodki uzyskane w naturze za zaleglosci podatkowe. Projekt ustawy 

w sprawie uiszczania podatkow bezposrednich w naturze rzyd skierowal do Sejmu w pakiecie 

siedmiu ,.przedlozeh" w ramach akcji zmierzajycej do opanowania bezrobocia, jednego z 

najbardziej palycych problemow panstwa w dobie kryzysu. Wydatki pieni?zne Skarbu 

Panstwa na pomoc bezrobotnym osiygn?ly granic?. Z tego powodu rzyd zmuszony zostal do 

podj?cia dzialah specjalnych i poszukiwania nadzwyczajnych zrodel fmansowania potrzeb 

zwiyzanych z pomocy dla bezrobotnych. Jednym z tych zrodel miala bye ustawa o 

swiadczeniu podatkow bezposrednich w naturze. W trakcie prac sejmowych nad projektem 

ustawy wynikalo, ze realizacja koncepcji uiszczania zaleglych podatkow swiadczeniami w 

naturze, w szczegolnosci plodami rolnymi, pomoze zwi?kszyc pomoc bezrobotnym, ale tez 

b?dzie formy pomoc dla pogryzonego w kryzysie rolnictwa. Uprawnionymi do uiszczenia 

zaleglych podatkow w naturze na mocy ustawy z 1931 r. byli podatnicy, osoby fizyczne i 

prawne, ktorzy mieli zaleglosci w zakresie zaplaty pahstwowych podatkow: gruntowego, 

majytkowego, spadkowego i przemyslowego i byli jednoczesnie wytworcami zyta, pszenicy, 

j?czmienia, gryki (tatarki), grochu, ziemniakow w?gla oraz drzewa opalowego. W ramach 

ogolnokrajowej akcji poboru na cele bezposredniej pomocy bezrobotnym swiadczen w 

naturze za zalegle podatki uzyskano rzeczy o wartosci ok. 1 150 000 zl. Liczba ta stanowila 

7,66% preliminowanej kwoty tej kategorii dochodow NKSB i 0,23% wszystkich zaleglosci 

podatkowych w panstwie na dzieh 1 kwietnia 1931 r. Przyczyn malej wydajnosci swiadczen 

w naturze za zalegle podatki uiszczanych na cele bezposredniej pomocy bezrobotnym wedlug 

Naczelnego Komitetu do Spraw Bezrobocia bylo wiele. Poczytkowo uwazano, ze kl?ska akcji 

spowodowana byla niewlasciwym terminem przyj?cia i ogloszenia ustawy oraz aktow 

wykonawczych. Wskazywano tez, ze zbyt pozno wprowadzono mozliwosc uiszczania 

swiadczen w naturze za zalegle podatki. Deklaracje zbierano do 15 lutego, w ten sposob 

niweczyc sukces akcji zmierzajycej do uzyskania produktow na potrzeby doraznej pomocy dla 
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bezrobotnych w okxesie zimowym. Rolnicy mieU sprzedac plony, pozostawiajyc sobie w tym 

okresie jedynie ilosc niezb?dny dla wlasnych potrzeb. Dostrzezono jednak, ze niepowodzenie 

uzyskiwania swiadczen w naturze za zalegle podatki niekoniecznie bylo zwiyzane z brakiem 

na wsi plonow. Mieszkahcy miast byli bardziej zaangazowani w pomoc dla bezrobotnych i to 

pomoc bezinteresowny. Ofiary w gotowce i w naturze byly trzy razy wi?ksze niz swiadczenia 

w naturze za zalegle podatki. O tym, ze ofiary na pomoc bezrobotnym pochodzily niemal 

wylycznie z kr?g6w miejskich, swiadezy po pierwsze to, ze przekazywano pieniydze, a 

pieniydza na wsi nie bylo, po drugie rodzaj ofiar w naturze. Byly to przede wszystkim cukier, 

ziemniaki, ktore mozna uprawiac takze na dzialkach w miastach oraz ryz. 

Kryzys ekonomiczny pogl?bial si?, a bezrobocie wzrastalo. Dotychczasowe formy 

pomocy osobom pozostajycym bez pracy i ktore nie mialy srodkow do zycia, przyjmujyce 

postac zasilkow pieni?znych lub zywnosciowych coraz powszechniej krytykowano. Oboz 

sanacyjny rzydzyey Rzeczypospolity od 1926 r. uznal, ze dla poprawy pomocy panstwa dla 

bezrobotnych konieczne b?dzie intensywne organizowanie robot publicznych. Klub 

Bezpartyjnego Bloku Wspolpracy z Rzydem w 1933 r. wniosl do Sejmu projekt ustawy o 

Funduszu Pracy. W projekcie przyj?to, ze jednym ze srodkow, z ktorych fundusz b?dzie 

realizowal ustawowe zadanie, b?dy wplywy z zaleglosci podatkowych uiszczanych w naturze. 

Podrozdzial trzeci poswi?cony zostal tym daninom w naturze, ktore stanowily dochod 

Funduszu Pracy. Osoby fizyczne oraz osoby prawne, ktore byly platnikami podatku 

gruntowego, dochodowego, majytkowego, spadkowego i od darowizn, mogly zaleglosci w 

zaplacie tych podatkow uiscic swiadczeniami w naturze na rzecz Funduszu Pracy. 

Swiadczenia w naturze na rzecz Funduszu Pracy mogly polegac na: dostarczaniu materialow 

potrzebnych do wykonywania robot organizowanych przez Fundusz Pracy, dostarczaniu 

srodkow przewozowych, plodow rolnych, artykulow zywnosciowych, materialow opalowych, 

wlokienniczych i irmych mogycych sluzyc realizacji celow Funduszu Pracy i w kohcu na 

odrabianiu okreslonej liczby dni roboczych lub wykonywaniu pewnej ilosci pracy. Z 

powyzszego zestawienia wynika, ze swiadczenia w naturze przyjmowaly postac danin w 

naturze i poslug. Zgodnie z rozporzydzeniem ministra skarbu z 1931 r. do produktow rolnych 

mogycych bye swiadczonymi za zalegle podatki zaliczano zyto, pszenic?, j?czmieh, 

ziemniaki, groch i gryk?. Rozliczania dostarczonych swiadczen w produktach rolnych 

dokonywac miano na podstawie miejscowych cen rynkowych. Organami powolanymi do 

przeprowadzenia poboru i przyjmowania wszystkich, z wyjytkiem w?gla, artykulow 

dostarczonych przez podatnikow na poczet zaplaty zaleglych podatkow byly powiatowe lub 

miejskie komisje odbiorcze ustanawiane przez powiatowe wladze administracji ogolnej. 
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starost? powiatowego. Efekty poboru byly zadowalajyce. Kilkukrotnie przewyzszaly dochody 

w naturze swiadczone za zalegle podatki na podatnie ustaw z lat 1926 i 1931. Wynikalo to z 

rozszerzenia przedmiotu swiadczen w naturze w stosunku do wczesniejszych ustaw. 

Ograniczenie przedmiotu swiadczenia wylycznie do plodow rolnych przyniosloby bardzo 

slabe wyniki akcji. Podatnicy dla zaspokojenia zobowiyzah skarbowych z tytulu zaleglych 

podatkow uiszczali swiadczenia w naturze przede wszystkim z przeznaczeniem na roboty 

drogowe. Wazne bylo takze wykorzystanie doswiadczeh z lat poprzednich w prowadzeniu 

dzialah zmierzajycych do podniesienia efektywnosci poboru. Dostrzegano rol? nalezytej 

komunikacji z podatnikami i przekazywania im niezb^dnych informacji usprawniajycych 

pobor. Jednak przekonanie cz?sci poslow, ze daniny w naturze mogly bye wykorzystane w 

szerszym zakresie do zasilania budzetu pahstwa lub budzetow innych podmiotow prawa 

publicznego bylo niezasadne. Doswiadczenia zwiyzane z poborem danin w naturze za zalegle 

podatki z lat 1926, 1931 i 1933 dowiodly, ze proby posluzenia si? daninami w naturze jako 

alternatywny formy uiszczania podatkow czy zastypienia tymi daninami srodkow 

post?powania egzekucyjnego nie powiodly si?. 

3. Badania nad instytucjami regulowanymi normami prawa polskiego, ktorych 

przedmiotem byly swiadczenia w naturze, doprowadzily do ustalenia, ze prawodawca polski 

identycznymi nazwami oznaczal instytucje, ktore mialy rozniyce si? konstrukcje prawne. 

Wszystkie daniny w naturze oraz cz?sc instytucji nazywane swiadczeniami w naturze, ktore 

byly elementami skarbowosci pahstwa nie byly prawnie identyczne. Z tego powodu 

wyodr?bniono grup?, ktora swoim ksztaltem prawnym odpowiadala konstrukcji podatku. 

Odwolujyc si? do tradycji prawnych dawnego pahstwa polskiego, a takze praw 

obowiyzujycych na ziemiach polskich wyplywajycych z obcych zrodel, oraz majyc na 

wzgl?dzie powszechny w polskiej nauce skarbowosci terminologi?, przyj?to dla oznaczenia 

grupy danin oraz swiadczen w naturze uiszczanych na zasadach odpowiadajycych zaplacie 

podatku nazw? „daniny w naturze". 

Daniny w naturze nie mialy konstytucyjnej lub ustawowej defmicji. W art. 92 

konstytucji marcowej z 1921 r. stanowiono o obowiyzku ponoszenia przez obywateli 

wszelkich ci?zar6w i swiadczen publicznych. Zgodnie z art. 31 ust. 1 konstytucji kwietniowej 

z 1935 r. nakladanie na obywateli ci?zar6w nalezalo wylycznie do Sejmu. Z powyzszego 

wynika, ze polski ustrojodawca nie przywiyzywal wagi do scislego rozdzielania ci?zar6w 

publicznych od swiadczen publicznych. Na gruncie konstytucji z 1921 r. mozna bylo 

uznawac, ze ci?zarami publicznymi byly obowiyzki obywatela znoszenia okreslonego 

prawnie stanu dotyczycego jego majytku lub osoby. Swiadczeniami publicznymi byly zas 
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obowiyzki okreslonego dzialania lub zaniechania dzialania, o charakterze osobistym lub 

majytkowym. Z przepisow konstytucji z 1935 r. wynikalo zas, ze wszelkie obowiyzki 

nalozone na obywateli, takze w postaci swiadczen publicznych, byly ci?zarami. Daniny w 

naturze nalezaly do kategorii swiadczen publicznych, ktorych przedmiotem bylo uiszczanie 

przez obowiyzanych rzeczy. Mozna daniny w naturze, ktore byly elementem skarbowosci I I 

Rzeczypospolitej okreslac takze terminem ci?zary, ze wzgl?du na przepisy konstytucji 

kwietniowej z 1935 r. 

W pracy wykazano, ze wszystkie instytucje skarbowe, ktore zakwalifikowano jako 

daniny w naturze, mialy publicznoprawny charakter. Ustanawiane byly na podstawie ustaw i 

rozporzydzenia Rad? Obrony Pahstwa, ktore mialo moc ustawy. Obowiyzywaly w ramach 

porzydkow ustroj owych regulowanych tzw. Maly Konstytucjy z 1919 r. oraz konstytucjami z 

1921 r. i 1935 r. Uzupelnieniem konstytucyjnych i ustawowych podstaw prawnych danin w 

naturze bylo prawodawstwo wykonawcze wydawane w formic rozporzydzeh przez 

wlasciwych ministrow na podstawie aktow ustawowych. Zarzydzenia, okolniki, reskrypty, 

rozporzydzenia wojewodow, statuty rad gmin uscislaly zasady poboru danin w naturze. 

Publicznoprawny charakter danin w naturze wynikal z okolicznosci, ze podmiotami 

uzyskujycymi majytkowe korzysci z tych swiadczen publicznych bylo panstwo lub podmioty 

prawa publicznego. System danin w naturze funkcjonujycy w skarbowosci pahstwa polskiego 

w okresie mi?dzywojennym pozwalal na realizacj? roznych celow, ktore ze wzgl?du na 

korzysci plynyce dla wspolnoty pahstwowej okreslic nalezalo terminem „cele publiczne". 

Cecha ta umacniala publicznoprawny charakter tych danin. W drodze uiszczania danin w 

naturze mozna bylo zaopatrzyc wojsko w odzienie, zboze i w?giel, a ludnosc w material 

budowlany przeznaczony na odbudow?, bezrobotnych obywateli wspomoc zaopatrzeniem w 

zywnosc, a nadto budowac i utrzymywac drogi gminne w nalezytym stanie, umozliwiajycym 

bezpieczny transport albo urzydzenia melioracyjne. 

Daniny w naturze z wyjytkiem daniny lasowej, swiadczone na rzecz pahstwa, w tym 

takze na rzecz pahstwowych jednostek organizacyjnych, nie byly ujmowane w rachunkowosci 

budzetowej jako dochod pahstwowy. Stan ten nie pozbawial tych swiadczeh statusu instytucji 

skarbowych, przynoszycych pahstwu korzysci majytkowe. Przyjmowaly one postac rzeczy o 

oznaczonej wartosci pieni?znej oraz ekwiwalentu pieni?znego swiadczonego zast?pczo. 

Zgodnie z zasady zupelnosci budzetu daniny w naturze powinny bye ujmowane w budzecie 

pahstwa jako dochod. 

Wszystkie daniny w naturze mialy nieodplatny charakter. Za ich wykonanie nie 

nalezalo si? zadne wynagrodzenie. Brak ekwiwalentnosci byl cechy instytucji szczegolowo 
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zbadanych w ramach prowadzonej pracy naukowej. Ustalono, ze podmioty, ktore ponosily 

daniny w naturze nie uzyskiwaly z tego tytulu jakichkolwiek bezposrednich korzysci 

majytkowych czy osobistych. W przypadku swiadczeh w naturze, ktore nie zostaly 

zakwalifikowane jako daniny w naturze lub poslugi, podmioty uiszczajyce te swiadczenia 

mialy m.in. roszczenia o odszkodowanie za szkody powstale w ich majytku w zwiyzku z 

wykonaniem swiadczenia lub o zadoscuczynienie za uszczerbek na zdrowiu. Mogly w 

niektorych przypadkach zydac od beneficjenta tych swiadczeh zaplaty skladki ubezpieczenia 

na wypadek powstania szkod w majytku swiadczycego lub wyrzydzenia mu krzywdy. Nie ma 

wi?c wytpliwosci, ze brak ekwiwalentnosci byl cechy daniny na rzecz wojska, daniny lasowej 

i danin w naturze za zalegle podatki. 

Daniny w naturze byly bezzwrotne. Swiadczenie wykonywane bylo ostatecznie. Nie 

bylo zadnego sposobu odzyskania wartosci rzeczy. Swiadczenie danin w naturze nie rodzilo 

tez zadnych roszczeh o wynagrodzenie. Daniny w naturze mialy charakter indywidualny albo 

zbiorowy (wspolny, grupowy). Obowiyzek skarbowy zindywidualizowany obciyzal 

oznaczony osob? do wykonywania okreslonych rodzaj 6w swiadczeh w wymiarze 

przypisanym wylycznie tej osobie. Przykladem takiego rodzaju daniny w naturze byla danina 

lasowa, ktorej wymiar obciyzal oznaczony osob?. Daniy swiadczona wspolnie byla 

jednorazowa danina na rzecz wojska z 1920 r., ktorej wymiar przypisany poszczegolnym 

jednostkom terytorialnym musial bye uiszczony w drodze zbiorki rzeczy. 

Istotnym elementem konstrukcji prawnej cz?sci danin w naturze bylo takze to, ze 

obowiyzanym umozliwiano zaplat? ekwiwalentu pieni?znego w miejsce swiadczenia w 

naturze. Tego elementu nie bylo w konstrukcji prawnej danin w naturze uiszczanych za 

zalegle podatki. Pobor danin w naturze w panstwie, ktorego skarbowosc oparta byla na 

pieniydzu byl niewydajny. Aparat administracyjny pahstwa nie byl przystosowany do 

prowadzenia skutecznego poboru danin w naturze oraz ich efektywnego zuzycia. W poborze 

daniny na rzecz wojska, daniny lasowej i daniny za zalegle podatki z 1926 r. udzial braly 

organy administracji pahstwowej roznych resortow oraz organy samorzydow terytorialnych. 

Byli to m.in. wojewodowie, starostowie, funkcjonariusze urz?d6w ziemskich, lasow 

pahstwowych, blur odbudowy, dyrekcji robot publicznych, intendentury wojsko we, zarzydy 

gmin, soltysi. Nie byl to funkcjonalny model zarzydu. Wyraznie wyzsze korzysci z danin w 

naturze mozna bylo uzyskac w drodze uznania ich za sposob zaplaty zaleglych podatkow i 

przekazania ich poboru wyspecjalizowanemu podmiotowi mogycemu je nalezycie zuzyc w 

ramach realizacji zadah, do ktorych zostal utworzony, jak NKSB lub Fundusz Pracy. Dla 

podniesienia efektywnosci poboru danin w naturze w ramach uzycia ich na oznaczony eel 
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konieczne bylo takze prowadzenie jednolitej polityki skarbowej. Trudno bylo uzyskac 

zadowalajyce wyniki poboru danin w naturze za zalegle podatki na cele zwiyzane z walky z 

bezrobociem w sytuacji, gdy podatnicy zalegajycy z zaplaty podatkow jednoczesnie mieli 

moznosc uzyskiwania ulg w zaleglosciach lub umorzeh zaleglosci. 

Efektem prac nad instytucjami skarbowymi I I Rzeczypospolitej, ktore uznano za 

daniny w naturze jest przekonanie, ze dla pelnego przedstawienia dziejow instytucji 

skarbowych obowiyzujycych w Polsce okresu mi?dzywojennego, ktore charakteryzowaly si? 

swiadczeniami w naturze lub osobisty pracy, konieczne b?dy badania nad poslugami oraz 

swiadczeniami wojennymi i swiadczeniami osobistymi. 

Daniny w naturze obowiyzujyce w skarbowosci pahstwa polskiego w badanym okresie 

nie byly unikalnym zjawiskiem polskim. Z tego typu ci?zar6w korzystaly tez inne pahstwa. W 

Wielkiej Brytanii podatek spadkowy wlascicieli ziemskich mogl bye uiszczany w naturze w 

drodze przenoszenia wlasnosci gruntow. W Zwiyzku Radzieckim takze nakladano na ludnosc 

swiadczenia w naturze, choc blizej tym swiadczeniom bylo do srodkow terroru pahstwowego 

niz regulamych instytucji skarbowych. 

Daniny w naturze byly instytucjami skarbowymi, ktore mogly funkcjonowac w 

panstwie antycznym, monarchii patrymonialnej, w panstwie pubUcznoprawnym, takze w 

ksztalcie pahstwa konstytucyjnego oraz w pahstwie socjalistycznym. Dowodzi to duzej 

elastycznosci tego typu instytucji. Dla skarbowosci obecnego, funkcjonujycego w warunkach 

stabilnosci politycznej i gospodarczej pahstwa polskiego daniny w naturze nie mialyby 

zadnego znaczenia. Powszechne wyobrazenie, iz dla zapewnienia materialnych podstaw 

nalezytego funkcjonowania pahstwa we wszystkich jego agendach wystarczy podatki, 

powoduje, ze ustanowienie danin w naturze, a w szczegolnosci poslug, potraktowane 

zostaloby jako anachronizm, a pewniej jako przejaw niczym nieuzasadnionej opresji 

skarbowej. Jednak instytucje, ktore w czasach zwyczajnych bylyby tak postrzegane, w 

sytuacji nadzwyczajnej moglyby stanowic uzyteczny instrument skarbowy. Z tego tez 

wzgl?du mozna przyjyc, ze daniny w naturze nie sy instytucjami wygaslymi. 

4. Wyniki badan nad daninami w naturze w II Rzeczypospolitej mogy bye 

wykorzystane w pracach naukowych koncentrujycych si? na historii skarbowosci polskiej. 

Mogy bye takze wykorzystane w obecnej dyskusji publicznej nad funkcjonowaniem pahstwa i 

jego ustroju skarbowego jako przyklad koniecznosci podejmowania wladczych rozstrzygni?c 

w zakresie obciyzania obywateli roznego rodzaju obciyzeniami po gruntownym przemysleniu 

ich konstrukcji, funkcji, celow, sposobow egzekwowania. 
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5. Omowienie pozostalych osi^gnif c naukowo - badawczych. 

1. Aktywnosc naukowa, ktory prowadzilem po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

nauk prawnych miala postac badah naukowych, wspolredagowania publikacji naukowych i 

czasopism naukowych, udzial w organizacji konferencji naukowych. Badania naukowe 

koncentrowaiy si? na nast?pujycych problemach badawczych: skarbowosc, administracja, 

wymiar sprawiedliwosci i prawo sydowe, rodzina oraz nauka prawa w szczecihskim osrodku 

akademickim. Wyniki badah na tych polach oglaszalem w postaci publikacji oraz referatow 

na konferencjach naukowych. 

2. W ramach prac prowadzonych nad daninami w naturze w skarbowosci I I 

Rzeczypospolitej zbadano takze system poslug obeiyzajycych obywateli pahstwa polskiego w 

okresie mi?dzywojennym. Poslugi obok danin w naturze i wlasnosci panujycego byly 

najdawniejszym elementem podstawy materialnej bytu pahstwowego. Poslugi swiadczone na 

rzecz pahstwa w postaci robot rolnych, a takze robot budowlanych znane byly juz pahstwom 

antycznym. Poslugi funkcjonowaly takze w dawnej Polsce. W okresie pahstwa 

patrymonialnego obowiyzkiem poddanych bylo dostarczyc panujycemu poslug. Poslugy byla 

roznego rodzaju powirmosc, czyli obowiyzek swiadczenia prac, robot. Zmiana charakteru 

pahstwa na publicznoprawne doprowadzila do przeksztalcenia istoty poslugi. Jednym z 

podstawowych zadah pahstwa publicznoprawnego bylo m.in. zapewnienie bezpieczehstwa 

wewn?trznego i zewn?trznego w sferze militarnej, gospodarczej, politycznej, kulturowej, 

religijnej, zdrowotnej, sanitarnej, a takze dostarczanie obywatelom roznych dobr i uslug. 

Realizacja tych zadah sluzycych zaspokojeniu potrzeb pahstwowej lub lokalnej wspolnoty 

prowadzona byla roznymi sposobami przez panstwo i jego aparat administracyjny, takze przy 

pomocy samorzydu terytorialnego. Podmioty wladzy publicznej na wykonanie powyzszych 

zadah musialy mice srodki pieni?zne i materialne pobierane m.in. z majytku publicznego, 

podatkow, oplat oraz z danin w naturze i robot swiadczonych w ramach poslug. 

W przypadku poslug ich istoty bylo swiadczenie okreslonego rodzaju robot niosycych 

w sobie wartosc majytkowy przez osoby na zasadach odpowiadajycych uiszczaniu podatkow 

lub danin w naturze. Oznaczalo to, ze posluga byla swiadczeniem oznaczonej osoby 

polegajycej na robocie majycej wartosc majytkowy, o pubUcznoprawnym charakterze, 

wykonywany na cele publiczne, nieodplatny (brak ekwiwalentnosci), bezzwrotny i 

przymusowa. Roboty wykonywane przez obowiyzane osoby mogly przyjyc rozny postac. 

Ustalono, ze na gruncie polskiego prawa okresu mi?dzywojennego wprowadzano dwa 

podstawowe typy poslug swiadczonych na cele publiczne. Pierwsza grupa poslug obejmowala 
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swiadczenia okreslone w prawodawstwie jako robocizny. Miaiy one postac robocizny pieszej 

(prostej, niewykwalifikowanej) lub robocizny w srodkach przewozowych (w srodkach 

transportu, robociznie konnej, podwod, robociznie zaprz?gowej, samochodowej i traktorowej 

i podobnej). Obie postacie prac polegaly na dzialaniach, do ktorych koniecznym bylo 

poslugiwanie si? wlasnymi narz?dziami takimi jak: lopaty, kilofy, worki, wloki, czy srodkami 

transportu w postaci zwierzyt pociygowych, najcz?sciej koni, wozow zaprz?gowych, 

samochodow, traktorow, rowerow, lodzi i t.p. Do drugiej grupy nalezaly swiadczenia 

polegajyce na dostarczeniu na uzytek urz?dnik6w pahstwowych w zwiyzku z ich 

czynnosciami sluzbowymi mieszkania lub innych lokali o uzytkowym charakterze wraz z 

odpowiednim wyposazeniem zapewniajycym moznosc ich wygodnego uzywania w postaci 

swiatla, opalu wraz z uslugy (obslugy), ktora polegala na oporzydzeniu lokalu (sprzytanie, 

zmiana poscieli, zmywanie naczyh, przyrzydzanie i podawanie posilkow itp.). Posluga ta w 

swej funkcji przypominala dawny stacj?. Nast?pnymi formami tej grupy poslug byly 

swiadczenia polegajyce na dostarczaniu narz?dzi oraz materialow niezb?dnych do 

przeprowadzenia okreslonych zadah urz?dowych o technicznym charakterze albo do realizacji 

celow publicznych osiyganych poprzez roboty dokonywane przez osoby obowiyzane do 

poslug. Dostarczano do urz?dowego uzycia drewno, paliki, tyczki. 

Korzysc majytkowy z poslugi uzyskiwalo panstwo albo samorzyd terytorialny w 

postaci efektow prac, m.in. wybudowania lub konserwacji infrastruktury: drog, budynkow, 

walow przeciwpowodziowych, melioracji. Korzysc majytkowa przejawia si? takze w tym, ze 

zwiyzek publicznoprawny nie wykladal srodkow pieni?znych dla osiygni?cia celow, ktore 

osiygano przy wykorzystaniu roboty pieszej lub w srodkach transportu, swiadczonej w 

ramach poslug przez obowiyzane podmioty. 

Poslugi mialy wszystkie cechy podatku i daniny w naturze, rozniyc si? od nich 

przedmiotem swiadczenia. Panstwo polskie w okresie 11 Rzeczypospolitej, jak juz zwrocono 

uwag? wykorzystywalo daniny naturalne w ograniczonym zakresie i tylko w sytuacjach 

wyjytkowych. Poslugi byly w tym czasie znacznie liczniej wykorzystywane i stanowily staly 

ci?zar publiczny, przy pomocy ktorego osiygano rozne cele publiczne przede wszystkim na 

poziomie gromady i gminy wiejskiej. Cele publiczne robot skarbowych byly roznorodne. 

Poslugi wykorzystywano na cele drogowe, obrony przed powodziy, przebudowy ustroju 

rolnego pahstwa, w ramach ktorej swiadczono poslugi w zwiyzku z scalaniem gruntow, 

znoszeniem sluzebnosci, rozgraniczaniem nieruchomosci, przeprowadzeniem melioracji i 

porzydkowaniem wspolnot gruntowych. Poslugi swiadczono na cele samorzydu odr?bnie na 

potrzeby gromady oraz gminy wiejskiej i miejskiej. Poslugi swiadczono takze z zwiyzku z 
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dziaianiami podj?tymi przez panstwo, ktore zmierzaly do sklasyfikowania gruntow na 

potrzeby wymiaru podatku gruntowego, zmierzajyce do zalesiania nieuzytkow oraz do 

przeciwdzialania bezrobociu w ramach dzialah Funduszu Pracy, ktory mogl korzystac z 

poslug swiadczonych w zamian zaleglych podatkow. Cz?sc wynikow pracy nad poslugami 

przedstawiono w referacie „Daniny naturalne w skarbowosci wspolczesnego pahstwa 

polskiego - jako przyklad ciyglosci instytucji prawnych w roznych epokach historii ustroju", 

XXIII Zjazd Historykow Pahstwa i Prawa, pt. „Prawo na przelomie wiekow" Zegrze, 17-19 

wrzesnia 2010 r. Peine wyniki prac badawczych nad tymi instytucjami skarbowymi zostany 

przedstawione w publikacji pt. „Poslugi w skarbowosci I I Rzeczypospolitej. Studium prawno-

historyczne". 

3. Badania nad skarbowosciy pahstwa polskiego byly tez przedmiotem moich 

wczesniejszych prac naukowych. Prace naukowe prowadzone na polu skarbowosci polskiej 

koncentrowaiy si? m.in. na organizacji systemu pomocy skarbu pahstwa, wspomaganiem 

przez Skarb Pahstwa odbudowy zniszczeh wojennych po I wojnie swiatowej, problematyce 

prawnej spraw zwiyzanych z majytkami opuszczonymi i porzuconymi (poniemieckimi), 

porzydkowaniem stosunkow majytkowych w zwiyzku z przesiedleniami ludnosci po I I wojnie 

swiatowej. Wyniki badah w tym nurcie zostaly przedstawione w nast?pujycych publikacjach i 

referatach. „Organizacja systemu ochrony i pomocy prawnej Skarbu Pahstwa w Polsce XX 

wieku", w: „Podstawy materialne pahstwa. Zagadnienia prawno-historyczne", red. D. Bogacz, 

M. Tkaczuk, Szczecin 2006; „Akcja Oszcz?dnosciowa i jej wplyw na reorganizacj? i zmian? 

kompetencji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie w 1924 r.", w: „Studia z 

Dziejow Pahstwa i Prawa Polskiego", red. J. Malec, J. Matuszewski, W. Witkowski, T. 10, 

Krakow-Lublin-Lodz 2007; „Sprawy majytkow opuszczonych i porzuconych (poniemieckich) 

w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1945 - 1949 

jako przyklad zaangazowania pahstwa w regulacj? sfery wolnosci", w: „Prawne aspekty 

wolnosci. Zbior studiow", red. E. Cala-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, Toruh 2008; 

„Sprawy repatriacyjno-ewakuacyjne w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej w 

pierwszych latach po I I wojnie swiatowej", „In Gremio, miesi?cznik szczecihskich srodowisk 

prawniczych", 2008 nr 9-10; „Organizacja obrony interesow prawnych Skarbu Pahstwa na 

ziemiach polskich w okresie Ksi?stwa Warszawskiego i Krolestwa Polskiego", „In Gremio, 

miesi?cznik szczecihskich srodowisk prawniczych", 2009 nr 1; „Ochrona interesu 

majytkowego pahstwa w opiniach Prokuratorii Generalnej interpretujycych konstytucje I I 

Rzeczypospolitej", w: „Wok61 konstytucji i zdrowego rozsydku. Circum constitutionem 

rationemque sanam, Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolihskiemu", red. J. 
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Ciapala, A. Rost, Szczecin-Jarocin 2011; „Jednorazowa danina na potrzeby wojska z 1920 r." 

referat wygloszony na Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Z dziejow bankowosci - w 

setny rocznic? powstania Polskiej Krajowej Kasy Pozyczkowej, Lublin 24 kwietnia 2017 r.; 

„Pomoc Skarbu Pahstwa w odbudowie zniszczeh wojennych w I I Rzeczypospolitej", referat 

wygloszony na X X V I I Ogolnopolskim Zjezdzie Historykow Ustroju i Prawa oraz Doktryn 

Polityczno-Prawnych, pt. „Wojny i ich wplyw na przemiany ustroju, prawa, mysli 

politycznej", Lublin 10-12 wrzesnia 2018 r.; referat pt. „Finanse publiczne pahstwa polskiego 

w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej w okresie mi?dzywojennym" wygloszony na I I 

Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Z dziejow bankowosci - historia monetama Polski 

od X wieku do wspolczesnosci". Lublin 9 maja 2018 r. 

Ustalono, ze w Polsce XX wieku system ochrony interesow pahstwa funkcjonowal w 

kilku postaciach. Model organizacji pomocy skarbu ewoluowal. Poczytkowo funkcjonowal 

jako system scentralizowany nast?pnie przyjyl postac systemu terenowej koncentracji, a 

nast?pnie urzydzono w Polsce system zdecentralizowany. System scentralizowany zwiyzany 

byl z dzialalnosciy w latach 1919-1951 Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W 

1951 r. Rada Ministrow dekretem w miejsce prokuratorii wprowadzila organy zast?pstwa 

prawnego b?dyce organami rad narodowych. W celu ochrony interesow majytkowych Skarbu 

Pahstwa w post?powaniach przed Sydem Najwyzszym i innymi sydami majycymi siedzib? w 

Warszawie utworzono Urzyd Zast?pstwa Prawnego. Powyzsza organizacja funkcjonowala do 

1954 r. W tym roku system zdecentralizowano, kazda pahstwowa jednostka organizacyjna 

miala samodzielnie organizowac dla siebie pomoc prawny. Stan ten przyczynil si? do rozrostu 

grupy pracownikow tych jednostek majycych specjalny status czyli radcow prawnych. 

Organizacjy Prokuratorii Generalnej i jej kompetencjami w zakresie ochrony interesow 

majytkowych pahstwa polskiego zbadano w kontekscie reform zmierzajycych do naprawy 

Skarby Pahstwa w drodze przeprowadzenia reformy walutowej oraz reorganizacji 

administracji pahstwowej. Reforma administracji zmierzala do wprowadzenia oszcz?dnosci 

poprzez reorganizacj? i uproszczenie jej dzialania. Sejm w 1924 r. wyposazyl rzyd w 

nadzwyczajne pelnomocnictwa, ustanowiono urzyd Nadzwyczajnego Komisarza 

Oszcz?dnosciowego i podj?to trud reformy. 

W ramach prac dotyczycych ustalenia zaangazowani Skarbu Pahstwa w pomoc w 

odbudowie zniszczeh wojennych po I wojnie swiatowej i wojnie z bolszewikami ustalono, ze 

pahstwo polskie na miar? posiadanych sil i srodkow pomagalo w odbudowie. Dla realizacji 

tego zadania ustanowiono rozne instrumenty prawne, ktore mialy postac swiadczeh w naturze, 

swiadczeh pieni?znych odplatnych i pod tytulem damym oraz swiadczeh techniczno-
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organizacyjnych. Ustalono rozmiar tej pomocy. W latach 1919 - 1923 pomoc pahstwa 

wyniosla okolo 100 mln, frankow w zlocie i ok. 81 mln zlotych na podstawie ustawy z 6 maja 

1924. Zgodnie z ustawy pomoc pahstwa na odbudow? budynkow zniszczonych lub 

uszkodzonych wskutek dzialah wojennych przyj?la postac pomocy finansowej w formie 

pahstwowego kredytu budowlanego (pozyczki). W stosunku do szacowanych strat pomoc 

pahstwa wyniosla okolo 10% ogolu szkod. Nawet jezeli przyjyc, ze stary byly przeszacowane, 

a w ogolnym szacunku szkody ludnosci stanowily tylko ich cz?sc, to jednak znaczny ci?zar 

odbudowy spoczyl na samych obywatelach. Pahstwo pomagalo w odbudowie na miar? 

posiadanych sil i srodkow. 

Jednym z istotniejszych zadah w zakresie stosunkow majytkowych w Polsce po 

drugiej wojnie swiatowej bylo uporzydkowanie spraw wlasnosci zwiyzanych z majytkiem 

opuszczonym i porzuconym oraz spraw dotyczycych posiadania rzeczy traktowanych jako 

majytek opuszczony lub porzucony. Przez poj?cie majytek porzucony rozumiano majytek 

poniemiecki przej?ty przez pahstwo polskie po pahstwie niemieckim oraz po osobach 

prawnych i fizycznych, obywatelach Niemiec i osob zbieglych wraz z nieprzyjacielem. 

Majytek opuszczony to wszelkie rzeczy ruchome i nieruchome, ktore w zwiyzku z wojny nie 

znajdowaly si? w posiadaniu wlascicieli, prawnych nast?pc6w wlascicieli lub reprezentantow 

wlascicieli albo ich nast?pc6w prawnych. W pierwszej kolejnosci byl to majytek pozostaly po 

obywatelach pahstwa polskiego pochodzenia zydowskiego, a takze majytek osob, w 

szczegolnosci na obszarze Slyska, ktore zostaly ostatecznie uznane za Polakow. W wyniku 

badah przedstawiono najistotniejsze problemy prawne zwiyzane z post?powaniem o 

przywrocenie posiadania m.in. dotyczyce wznowieh post?powah, uprawnieh spadkobiercow 

do skladania wnioskow o przywrocenie posiadania, relacji post?powania administracyjnego 

do post?powania sydowego czy nakladow poczynionych przez pahstwo na majytek 

opuszczony lub porzucony, ktory nast?pnie podlegal zwrotowi. Ustalono takze dane 

statystyczne zwiyzane z post?powaniami o przywrocenie posiadani. W sprawach zwiyzanych 

z realizacjy tzw. umow republikahskich zawartych z graniczycymi z Polsky republikami 

radzieckimi oraz umowa z federacjy sowiecky stanowily podstaw? prawny ewakuacji i 

repatriacji ludnosci z terytoriow tych pahstw. Realizacja umow dotyczycych ewakuacji i 

repatriacji powodowala liczne procesy. Dzialalnosc Prokuratorii Generalnej w zakresie spraw 

ewakuacyjnych zmierzala przede wszystkim w kierunku uregulowania stosunkow 

majytkowych skomplikowanych licznymi przesiedleniami. Jednak za istotny sukces 

Prokuratorii w tej dziedzinie uznano w Polsce Ludowej nie jej dzialalnosc procesowy, lecz 

legislacyjno-konsultacyjny i doprowadzenie do wydania przez Rad? Ministrow dekretu z dnia 
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5 wrzesnia 1947 r. o przejsciu na wlasnosc Panstwa mienia pozostalego po osobach 

przesiedlonych do ZSRR bez zadnego odszkodowania. 

4. Kolejnym kierunkiem moich badah byly zagadnienia zwiyzane z funkcjonowaniem 

administracji. Na tym polu zajmowalem si? administracyjnym zwierzchnictwem nad 

fundacjami w Polsce mi?dzywojennej. Jednym z przejawow stabilizacji politycznej, 

spolecznej i gospodarczej w II Rzeczypospolitej po ci?zkim okresie odtwarzania 

pahstwowosci byl wzrost dobroczynnosci publicznej, przejawiajycy si? w akcji zakladania 

nowych i odnawiania dawnych fundacji. Aktywnosc Prokuratorii Generalnej, jednego z 

organow pahstwa, dzi?ki ktoremu mozliwa byla prawna kontrola fundacji obejmowala 

kwestie tworzenia fundacji, opiniowania tresci rozporzydzeh ostatniej woli i aktow inter vivos 

zdzialanymi na rzecz fundacji, ukladania, opiniowania i interpretowania tresci aktow 

fundacyjnych. Badano rowniez zakres pahstwowego prawa nadzoru w sprawach 

fundacyjnych, w szczegolnosci kompetencje administracji dotyczyce zarzydu majytkiem 

fundacji. Zajmowano si? takze takimi zagadnieniami jak: okreslenie prawnych kryteriow 

fundacji pozwalajycych na odroznienie jej od form zblizonych, jak darowizna lub zapis cum 

modo; poczytek i koniec bytu prawnego fundacji. „Ochrona interesu publicznego pahstwa 

przez Prokuratori? Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w ramach systemu zwierzchnictwa 

nad fundacjami w Polsce okresu mi?dzywojennego", w: „Obywatel - pahstwo - spolecznosc 

mi?dzynarodowa. Citizen - State - International Community", red. K. Flaga-Gieruszyhska, E. 

Cala-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, Warszawa 2014. Badalem tez problematyk? prawny 

dotyczycy stosunkow sluzbowych urz?dnik6w pahstwowych, ktora byla w orbicie 

zainteresowania Prokuratorii Generalnej. Zbadano zagadnienia zwiyzane z pragmatyky 

sluzbowy, z zasadami odpowiedzialnosci dyscyplinamej i majytkowej urz?dnik6w, zbadano 

zainteresowanie prokuratorii systemem uposazeh i zaopatrzeh emerytalnych urz?dnik6w 

pahstwowych, przydzialami mieszkah sluzbowych, zapewnieniem urz?dnikom pahstwowym 

pomocy lekarskiej. Badano takze opinie dotyczyce stosunkow sluzbowych urz?dnik6w 

kontraktowych, tj. zatrudnionych na podstawie umowy o prac? w roznych dzialach 

administracji, w przedsi?biorstwach i monopolach pahstwowych. „Praktyka prawna 

Prokuratorii Generalnej sprawach wynikajycych ze stosunkow sluzbowych urz?dnik6w 

pahstwowych", w: „Ochrona pracy w okresie mi?dzywojennym w Polsce. Studium 

historyczno-prawne", red. K. Dybrowski, S. Kwiecieh, Lublin 2015. 

Badania nad post?powaniem administracyjnym regulowanym rozporzydzeniem 

Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r., w ramach ktorego organ samorzydu terytorialnego byl 

organem 1 instancji, pozwolily ustalic, ze w I I Rzeczypospolitej funkcjonowal model kontroli 
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instancy] nej rozstrzygni?c samorzydu terytorialnego, w ktorym organem odwolawczym byly 

organy administracji rzydowej: starosta, wojewoda, minister. Ustalony model post?powania 

odwolawczego charakteryzowal si? brakiem dualizmu charakterystycznego dla obecnych 

rozwiyzan ustrojowych, gdzie kontrola instancyjna prowadzona jest przez organy wyzszego 

stopnia w sprawach z zakresu administracji rzydowej w postaci organow administracji 

rzydowej, a w sprawach z zakresu tzw. zadah wlasnych samorzydu terytorialnego 

samorzydowe kolegia odwolawcze. W toku badah uznano, ze tak uksztaltowany system 

organow wyzszego stopnia wlasciwych w rozpoznawaniu srodkow odwolawczych od decyzji 

organow samorzydu terytorialnego jest najpewniej niezgodny z konstytucjy pahstwa 

polskiego z 1997 r. Uzasadnieniem tego postulatu jest twierdzenie, ze o prawach i 

obowiyzkach stron post?powania administracyjnego rozstrzyga organ, ktory nie jest wladzy 

pahstwowy lub elementem organizacyjnym samorzydu terytorialnego. Samorzydowe Kolegia 

Odwolawcze nie majy tez statusu organu ustanowionego w ustroju Rzeczypospolitej mocy 

konstytucji. „Rozstrzygni?cia administracyjne organow samorzydu terytorialnego i ich 

kontrola instancyjna w Polsce mi?dzywojennej po unifikacji post?powania administracyjnego 

w 1928 r., w: „Samorzydowe Kolegia Odwolawcze w systemie administracji publicznej", red. 

R. Bucholski, J. Jaskiewicz, A. Mikos-Sitek, Warszawa 2011. 

Przedmiotem badah byly tez zasady wspomagania prawno-administracyjnego 

funkcjonowania organow dbajycych o interesy Polski w mi?dzywojennym Gdahsku. Dla 

zabezpieczenia interesow Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Wolnego Miasta Gdahska 

zostal ustanowiony Komisarz Generalny, jako przedstawiciel dyplomatyczny pahstwa 

polskiego. Obok komisarza w Gdahsku dzialaly inne polskie placowki, m.in. administracja 

kolejowa, pocztowa i wojskowa. Polskie instytucje w Gdahsku korzystaly z pomocy prawnej 

Delegata Prokuratorii Generalnej. „Ochrona interesow prawnych Rzeczypospolitej na 

obszarze Wolnego Miasta Gdahsk w sprawach wynikajycych ze stosunkow polsko-gdahskich 

w praktyce Prokuratorii Generalnej RP w okresie mi?dzywojennym", w: „ldee, normy, i 

instytucje Kongresu Wiedehskiego - 200 lat pozniej - perspektywa prawnomi?dzynarodowa" 

red. E. Cala-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Malusecka, W. P?ksa, W.S. 

Staszewski, Warszawa 2016. 

Badania nad organizacjy i kompetencjami naczelnych i centralnych organow 

administracji zarzydzajyce agendy morsky pahstwa pozwolily ustalic, ze ta czesc zarzydu 

pahstwowego charakteryzowala si? brakiem stabilnosci koniecznej dla wlasciwego 

funkcjonowania. Stan ten byl konsekwencjy poszukiwania wlasciwego modelu konstrukcji 

tego aparatu. Rozwiyzania ustrojowe przyjmowane w Polsce Ludowej mialy postac organu 
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kompetentnego w jednej dziedzinie, wylycznie morskiej: Minister Zeglugi, Urzyd Gospodarki 

Morskiej, w dwoch roznych dziedzinach: Minister Zeglugi i Handlu Zagranicznego, Minister 

Zeglugi i Gospodarki Wodnej, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, w trzech roznych 

dziedzinach: Minister Transportu, Zeglugi i Lycznosci. Lyczenie rozleglej i zlozonej agendy 

spraw morskich z innymi dziedzinami na podstawie arbitralnie przyJQtych kryteriow 

powodowalo brak wlasciwego zaangazowania naczelnej i centralnej administracji pahstwowej 

w prowadzeniu tych spraw. Brak konsekwentnej polityki morskiej znaczyco przyczynil si? do 

kryzysu w sferze stosunkow morskich, w szczegolnosci tych o charakterze gospodarczym u 

schylku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Organizacja i kompetencje terenowej 

administracji morskiej w przeciwiehstwie do urz?du ministra byla stabilna. Wynikalo to z 

faktu przyj?cia w zasadniczym ksztalcie przedwojennego modelu tej cz?sci administracji 

morskiej. Dzi?ki kontynuacji urz?dy morskie, kapitanaty i bosmanaty portow w zakresie 

realizacji swoich obowiyzkow administracyjnych, w szczegolnosci tych o charakterze 

policyjnym mogly dzialac z nalezyty sprawnosciy. „Organizacja i kompetencje administracji 

morskiej w Polsce Ludowej - zarys historyczno-prawny", Konferencja 450 lat polskiej 

administracji morskiej, referat, Gdynia 2018. 

5. Badania organizacji sydownictwa w Polsce mi?dzywojennej pozwolily ustalic, ze 

prawo do sydu w I I Rzeczypospolitej bylo samoistnym prawem konstytucyjnym 

regulowanym przez konstytucj? marcowy z 1921 r. oraz konstytucj? kwietniowyz 1935 r. W 

okresie obowiyzywania konstytucji z 1921 r. pahstwo polskie gwarantowalo obywatelom 

dost?p do niezaleznych, niezawislych i bezstronnych sydow. Nie burzy tej tezy fakt, ze 

niektore instytucje wprowadzone w rozporzydzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. 

kolidowaly z podstawowymi zasadami konstytucji z 1921 r. dotyczycymi organizacji wladzy 

sydowniczej. Zasadnicza zmiana pozycji sydow nastypila z chwily wejscia w zycie nowej 

konstytucji z kwietnia 1935 r. Przyj?to, ze nowy porzydek ustrojowy nie dawal obywatelom 

gwarancji realizacji prawa do niezaleznego, niezawislego i bezstronnego sydu. „Prawo do 

niezaleznego, niezawislego i bezstronnego sydu w I I Rzeczypospolitej", w: „Prawa 

podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych" red. K. Flaga-Gieruszyhska, J. Ciapala, 

Szczecin 2006. W zwiyzku z badaniami dotyczycymi prawa do sydu w I I Rzeczypospolitej 

pozostawaly badania nad kondycjy sydownictwa w tym okresie. W 1927 roku Zwiyzek 

Adwokatow Polskich oddzial w Poznaniu przeprowadzil wsrod adwokatow ankiet?. Zebrano 

opinie dotyczyce stanu wymiaru sprawiedliwosci w okr?gach sydow apelacyjnych w 

Poznaniu, Katowicach i Toruniu. Publikacj? wynikow zwiyzek adwokatow uzasadnil 

nadziejy, ze ustalenia przyczyniy si? do zilustrowania zalet i wad owczesnego wymiaru 
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sprawiedliwosci. Wyrazone przez adwokatow opinie sprowadzaly si? do dwoch zasadniczych 

zagadnieh: ekonomiki procesowej i najistotniejszych, z punktu widzenia adwokatow, brakow 

w systemie wymierzania sprawiedliwosci oraz propozyeji dzialah zmierzajycych do usuni?cia 

dostrzezonych nieprawidlowosci. Z analizy ankiety wynikala przede wszystkim, ze dla 

poprawy stanu wymiaru sprawiedliwosci konieczne bylo powi?kszenie liczby s?dzi6w oraz 

poprawa ich uposazenia z jednoczesnym powi?kszeniem ilosci sil kancelaryjnych i 

sekretarskich. „Wymiar sprawiedliwosci w latach dwudziestych XX wieku w opinii 

adwokatow", „In Gremio, miesi?cznik szczecihskich srodowisk prawniczych" 2004 nr 3. 

Badania funkcjonowania stowarzyszeh s?dziowskich w Polsce, pozwolily dowiesc 

tezy, ze udzial s?dzi6w w tego typu stowarzyszeniach lyczycych wylycznie s?dzi6w jest 

lamaniem konstytucyjnej normy apolitycznosci i bezstronnosci s?dzi6w i jest tez przejawem 

aktywnosci s?dziowskiej nieznanej prawu o ustroju sydow powszechnych i innych ustaw 

ustrojowych regulujycych organizacj? wladzy sydowniczej i wykonywaniu mandatu 

s?dziowskiego. „Stowarzyszenia s?dzi6w w Polsce swietle konstytucji z 1997 r. i sydowych 

ustaw ustrojowych", referat wygloszony na konferencji „Udzial s?dziego w debacle 

publicznej" zorganizowanej w Sydzie Najwyzszym przez Stowarzyszenie S?dzi6w Polskich 

„Iustitia", Warszawa 26 wrzesnia 2016 r. Badano takze zasady ochrony interesu publicznego 

w sydowym post?powaniu niespornym oraz w post?powaniu kamym. „Obrona interesu 

publicznego w post?powaniu niespornym w powojennej Polsce do 1965 r.", w: 

„Spoleczehstwo a wladza. Ustroj, prawo, idee", red. J. Przygodzki, M . Ptak, Wroclaw 2010; 

„Udzial Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w post?powaniu kamosydowym", 

O prawie i jego dziejach ksi?gi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityhskiemu 

w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesi?ciolecie urodzin. Ksi?ga 11", red. M. 

Mikolajczyk, J. Ciygwa, P. Fiedorczyk, A. Stawarska-Rippel, T. Adamczyk, A. Drogoh, W. 

Organisciak, K. Kuzmicz, Bialystok-Katowice 2010. 

6. Prace naukowe prowadzone w zakresie stosunkow rodzinnych przyniosly efekt w 

postaci publikacji „Rada familijna jako instytucja systemu opieki w Polsce w XIX i w XX 

wieku", w: „Rodzina w naukach prawnych. Zbior studiow", red. M . Tkaczuk, R. Jaworska-

Stankiewicz, Szczecin 2012. Rada familijna na gruncie polskim pojawila si? w Ksi?stwie 

Warszawskim w zwiyzku z przyj?ciem Kodeksu Cywilnego Napoleona. W II 

Rzeczypospolitej rady familijne funkcjonowaly w oparciu o prawo z okresu zaborow. W 

Polsce Ludowej uznano, ze czlonkowie rodziny nie b?dy mogli miec zadnego wplywu na 

opiek? nad pupilem. Ustanowienie opieki, nadzor nad jej funkcjonowaniem, rozstrzyganie 
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istotnych spraw dotyczycych osoby pozostajycej pod opieky mialo bye wylyczny kompetencjy 

wladzy publicznej - sydu opiekuhczego, a nie rady familijnej. 

Badajyc formy represji stosowanych w Polsce po I I wojnie swiatowej wobec zdrajcow 

narodu ustalono, ze zgodnie z dekretem 4 listopada 1944 r. obywatel polski, ktory w okresie 

okupacji niemieckiej na terytorium Generalnej Gubemi i wojewodztwa bialostockiego 

zadeklarowal swojy przynaleznosc do narodowosci niemieckiej lub swoje pochodzenie 

niemieckie lub faktycznie korzystal z praw i przywilejow przewidzianych dla Niemcow 

podlegal przytrzymaniu, umieszczeniu w obozie i poddaniu pracy przymusowej. Osoba 

uznana za zdrajc? Narodu obligatory]nie tracila na rzecz Skarbu Pahstwa caly majytek i byla 

pozbawiany na czas nieoznaczony praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz 

praw rodzicielskich i opiekuhczych. Pozbawiani praw majytkowych, praw publicznych, praw 

honorowych, praw rodzicielskich i opiekuhczych byli takze zyjycy ze zdrajcy Narodu 

czlonkowie rodziny. Nie uznano, ze konfiskata calego majytku, odebranie praw publicznych 

czy rodzicielskich czlowiekowi to srodki ochrony spoleczehstwa, jak starano si? uzasadnic 

represje. Przyj?to, ze srodki stosowane wobec obywateli polskich traktowanych jako zdrajcy 

Narodu to odwet uzasadniony okolicznosciami, jakim byla groza niemieckiej okupacji w 

Polsce. Pozbawienie praw rodzicielskich, jezeli nie bylo orzekane jako kara dodatkowa za 

popelnione przest?pstwo bylo formy restrykcji wzgl?dem rodzica wyplywajycy z przepisow 

prawa rodzinnego. Represyjnosc dekretu byla surowa, gdyz miala charakter generalny i 

zmierzala do zerwania osobistych wi?zi wszystkich maloletnich dzieci z rodzicami i innymi 

krewnymi. Dzieci Volksdeutschow od 13 roku zycia podlegaly osadzeniu w obozach i 

podlegaly wylycznie zarzydowi obozowemu. Dzieci mlodsze odbierano rodzicom. Oddawanie 

dzieci obeym rodzinom lub do domow dziecka byly dziaianiami, ktore sluzyc mialy 

reedukacji dzieci w warunkach pelnej izolacji od najblizszej rodziny. ^Restrictions of Family 

Law as part of reprisals against traitors of the nation in Poland in the years 1944-1946", in: 

"'Judiciary and society between privacy and publicity ed. D. Janicka, Toruh 2016. 

Prawna koniecznosc wydawania osob w celu poddania ich odpowiedzialnosci kamej 

moze dotykac osob, z ktorymi denuncjator pozostaje w relacjach rodzinnych. Lojalnosc jest 

jednym z przymiotow wlasciwych dla relacji rodzinnych. Pelny prawny (spoleczny) przymus 

denuncjacji czlonkow rodziny z caly pewnosciy stal by w sprzecznosci z wartosciami 

chrzescijahskimi. Badajyc t? kwesti? uznano, ze niszczenie lojalnosci rodzinnej, rodziny w 

calosci jest bowiem cechy charakterystyczny dla totalitamych ustrojow pahstwowych. 

Ustrojow ,,bez Boga". „Obowiyzki denuncjacji a lojalnosc rodzinna w obowiyzujycym prawie 
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polskim w kontekscie wartosci chrzescijanskich", referat wygloszony na Mi?dzynarodowej 

konferencji „Rodzina a prawo w cywilizacji chrzescijahskiej", Suprasl 19-21 maja 2016 r. 

7. Jednym z podstawowych celow kazdego uniwersytetu bylo i jest po dzieh dzisiejszy 

nauczanie prawa. W zwiyzku z 25-leciem Uniwersytetu Szczecihskiego zbadalem rozwoj 

akademickiej nauki prawa w Szczecinie. „Uniwersytecka nauka prawa w Szczecinie", w: 

„Uniwersytet Szczecihski na przelomie wiekow i czasow 1985-2010", red. W. St?pihski, W. 

Tarczyhski, Szczecin 2010. 

8. Podjylem takze trud opracowah in memoriam. Prace poswi?cono profesorom 

szczecihskiej katedry historii prawa Zofh Kulejewskiej i Jerzemu Walachowiczowi. w: 

„Uniwersytet Szczecihski. Prekursorzy, zalozyciele, ludzie nauki", red. J. Stanielewicz. W. 

St?pihski, E. Wlodarczyk, Szczecin 2015. 

9. Wspolredagowalem prace zbiorowe „Podstawy materialne pahstwa. Zagadnienia 

prawno-historyczne", red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006; „Rodzina w naukach 

prawnych. Zbior studiow", red. M. Tkaczuk, R. Jaworska-Stankiewicz, Szczecin 2012. 

Prowadzilem sesje naukowy konferencji „ 0 prawie dziecka do wyrazania wlasnego zdania" 

zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach cyklu konferencji „Nie ma dzieci -

sy ludzie" w ramach obchodow roku Janusza Korczaka, Szczecin 28 maja 2012 r. Jestem 

takze sekretarzem komitetu redakcyjnego czasopisma elektronicznego Sapientia luris. Prawo 

Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa, wydawanego przez Uniwersytet Szczecihski. 

10. Po doktoracie przygotowalem i wyglosilem referaty na nast?pujycych 

konferencjach. 

- „Organizacja systemu ochrony i pomocy prawnej Skarbu Pahstwa w Polsce XX w.", 

Konferencja Polskich Historykow Pahstwa i Prawa pt. „Podstawy materialne pahstwa do XX 

w.", Szczecin 23-26 wrzesnia 2004 r. 

- „Powstanie i dzialalnosc hospicyjna Stowarzyszenia Hospicjum Krolowej Apostolow w 

Policach w latach 2003-2007", konferencja „Hospicja w wojewodztwie zachodniopomorskim. 

Potrzeba istnienia, historia powstania, wymiana doswiadczeh", Szczecin, 15 wrzesnia 2007 r. 

- „Obrona interesu publicznego w post?powaniu niespornym w powojennej Polsce do 

1965 r.", Ogolnopolski X X I I Zjazd Historykow Pahstwa i Prawa pt. „Spoleczehstwo a 

wladza. Ustroj, Prawo, Idee, Kliczkow, 18-21 wrzesnia 2008 r. 

- „Dzieje Adwokatury w latach 1918-1970", wygloszony referat na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Szczecihskiej Izby Adwokackiej z okazji 90-lecia Odrodzonej Adwokatury 

Polskiej, Szczecin 6 grudnia 2008 r. 
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- „Daniny naturalne w skarbowosei wspolezesnego pahstwa polskiego - jako przyklad 

ciyglosci instytucji prawnych w roznych epokach historii ustroju", X X I I I Zjazd Historykow 

Pahstwa i Prawa pt. „Prawo na przelomie wiekow", Zegrze, 17-19 wrzesnia 2010 r. 

- „Edukacja prawna na wszystkich poziomach szkolnictwa - istotny czynnik ksztaltujycy 

kultur? obywatelsky oraz zdolnosc nalezytego formulowania i odbioru komunikatow 

medialnych", panel dyskusyjny „Zachodniopomorska edukacja medialna X X I wieku. 

Dzialania wychowaweze na poziomie szkol podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazialnych oraz wyzszych w odbiorze komunikatow medialnych: wyzwania, 

zagrozenia, perspektywy" zorganizowany przez Wyzszy Szkol? Humanistyczny Towarzystwa 

Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Szczecin, 13 lutego 2015 r. 

- „Katedra Historii Prawa w strukturach Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecihskiego", Wystypienie wygloszone na spotkaniu okolicznosciowym zwiyzanym z 

uruchomieniem czasopisma intemetowego Sapientia luris Prawo Rzymskie i Kanoniczne. 

Historia Prawa, Szczecin, 30 kwietnia 2015 r. 

- „Rozstrzygni?cia administracyjne organow samorzydu terytorialnego i ich kontrola 

instancyjna w Polsce mi?dzywojennej po unifikacji post?powania administracyjnego w 

1928 r.", konferencja naukowa „25 lat samorzydowych kolegiow odwolawczych w systemie 

administracji publicznej", Gorzow, 15-17 czerwca 2015 r. 

- „Ochrona interesow prawnych Rzeczypospolitej na obszarze Wolnego Miasta Gdahsk w 

sprawach wynikajycych ze stosunkow polsko-gdahskich w praktyce prawnej Prokuratorii 

Generalnej RP w okresie mi?dzywojennym", Ogolnopolska Konferencja Naukowa pt. „Idee, 

normy i instytucje Kongresu Wiedehskiego-200 lat pozniej", Warszawa 15-16 pazdziemika 

2015 r. 

- „Obowiyzki denuncjacji a lojalnosc rodzinna w obowiyzujycym prawie polskim w 

kontekscie wartosci chrzescijahskich", Mi?dzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina a 

prawo w cywilizacji chrzescijahskiej" Suprasl, 19-21 maja 2016 r. 

- „Immunitet terytorialny szkol wyzszych w Polsce po 1920 r.", X X V I Ogolnopolski Zjazd 

Historykow Pahstwa i Prawa oraz Historii Doktryn Polityczno-Prawnych „Pogranicza w 

historii prawa i mysli polityczno-prawnej", Mrygowo, 13-16 wrzesnia 2016 r. 

- „Stowarzyszenia s?dzi6w w Polsce w swietle konstytucji z 1997 r. i sydowych ustaw 

ustrojowych", Konferencja „Udzial s?dziego w debacle publicznej", zorganizowana w Sydzie 

Najwyzszym przez Stowarzyszenie S?dzi6w Polskich „Iustitia", Warszawa 26 wrzesnia 

2016 r. 
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- „Jednorazowa danina na potrzeby wojska z 1920 roku", Ogolnopolska Konferencja 

Naukowa nt. „Z dziejow bankowosci-w setny rocznic? powstania Polskiej Krajowej Kasy 

Pozyczkowej". 

- „Pomoc prawna udzielana wolontaryjnie, jako element opieki hospicyjnej nad chorym i jego 

rodziny", Konferencja Naukowa „Humanistyka wobec cierpienia i smierci. 30-lecie opieki 

hospicyjnej na Pomorzu Zachodnim", Szczecin 12-13 grudnia 2017 r. 

- „Finanse publiczne pahstwa polskiego w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej RP w 

okresie mi?dzywojennym", I I Ogolnopolska Konferencja Naukowa pt. „Z dziejow 

bankowosci-historia monetama Polski od X wieku do wspolczesnosci", Lublin, 9 maja 

2018 r. 

- „Pomoc Skarbu Pahstwa w odbudowie zniszczeh wojennych w I I Rzeczypospolitej", X X V I I 

Ogolnopolski Zjazd Historykow Ustroju i Prawa oraz Doktryn Politycznych i Prawnych, pt. 

„Wojny i ich wplyw na przemiany ustroju, prawa, mysli politycznej", Lublin 10-12 wrzesnia 

2018 r. 

11. Wspolorganizowalem oraz bralem udzial nast?pujycych konferencjach. 

- Konferencji Polskich Historykow Pahstwa i Prawa pt. „Podstawy materialne pahstwa do 

XX w.", Szczecin, 23-26 wrzesnia 2004 r. 

- Polsko-Niemiecka Konferencja „Wsp61praca i doswiadczenia w pracy hospicyjnej w 

Euroregionie Pomerania", Police 2006 r. 

- Mi?dzynarodowe seminarium naukowe organizowane przez Stowarzyszenie Hospicjum 

Krolowej Apostolow w Policach i Katedr? Pedagogiki Spolecznej Wydzialu 

Humanistycznego Uniwersytetu Szczecihskiego pt. „W trosce o czlowieka-pozamedyczne 

walory opieki hospicyjnej", Szczecin, 30 listopada-1 grudnia 2010 r. 

- I Szczecinska Konferencja Romanistyczna „Civis Romanus sum. Mistrzowie i dziela 

polskiej romanistyki", Szczecin, 18-20 wrzesnia 2015 r. 

- 11 Szczecinska Konferencja Romanistyczna „Civis Romanus sum. Problem interpretacji 

tekstu zrodlowego. In memoriam Professoris Janusz Sondel", Szczecin-Malkocin, 28-30 

listopada 2017 r. 

12. Wspolorganizowalem nast?pujyce wydarzenia naukowe. 

- wyklad otwarty Prof. zw. dr hab. Janusza Sondla pt. „Wsp61czesne wartosci prawa 

rzymskiego na tie jego dziejow i znaczenia w kulturze polskiej" na WPiA US, Szczecin, 13 

czerwca 2016 r. 

- wyklad otwarty prof Davida F. Pugsley'a, pt. An Introduction to English Law, na WPiA 

US, Szczecin, 28 pazdziemika 2016 r. 
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13. Bralem udzial bez wyglaszania referatow w nast?pujycych konferencjaeh. 

- Zjazd Historykow Panstwa i Prawa, „Cuius regio eius religio", Lublin, 22-24 wrzesnia 

2006 r. 

- Ogolnopolski Zjazd Dziekanow Wydzialow Prawa i Administracji, Rzeszow, 8 wrzesnia 

2008 r. 

- Mi?dzynarodowa Konferencja S?dzi6w Obszaru Apelacji Szczecinskiej i Wyzszego Sydu 

Krajowego w Rostocku - Quo vadis iustitia Pozycja ustroj owa sydow powszechnych w 

polskim wymiarze sprawiedliwosci, Strzek?cin, 15-17 pazdziemika 2008 r. 

- X Jubileuszowa Ogolnopolska Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Szczecin, 

17-19 pazdziemika 2008 r. 

- Panel dyskusyjny „Jak nie aplikacja, to co?" w ramach IV Ogolnopolskich Dni Praktyk 

Prawniczych, Szczecin 21 kwietnia 2009 r. 

- Ogolnopolski Zjazd Dziekanow Wydzialow Prawa i Administracji, Wroclaw 2009 r. 

- XVII l Ogolnopolska Konferencji Dziekanow Uniwersyteckich Wydzialow Prawa, Krakow, 

23-25 wrzesnia201 Or. 

- Ogolnopolska Konferencji Dziekanow Uniwersyteckich Wydzialow Prawa, polyczona z 

Mi?dzynarodowy Konferencjy „Rozw6j i nowoczesne trendy w edukacji prawniczej", 

Swinoujscie, 14-16 wrzesnia 2012 r. 

- XVI Dni Edukacji Prawniczej, Szczecin, 19-22 listopada 2012 r. 

- Ogolnopolski Zjazd Dziekanow Wydzialow Prawa i Administracji polyczony z konferencjy 

naukowy pt. „Wydzial Prawa we wspolczesnej rzeczywistosci", Poznah 5-7 wrzesnia 2013 r. 

- V Ogolnopolski Zjazd Cywilistow Studentow pt. „50 lat sluzby Kodeksu cywilnego na rzecz 

obywatela", Szczecin, 29-30 maja 2014 r. 

- XXV Ogolnopolski Zjazd Historykow Prawa pt. „Nauka i nauczanie prawa w przeszlosci i 

wspolczesnie", Krakow, 22-25 wrzesnia 2014 r. 

- Obchody 10-lecia utworzenia Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, Mi?dzyzdroje 12-13 

luty 2015 r. 

- XVI Polsko-Czesko-Slowacka Konferencja Prawa Ochrony Srodowiska „Rozw6j prawa i 

polityki ochrony srodowiska", Pogorzelica, 5-8 wrzesnia 2015 r.; 

- V Ogolnopolska Konferencji Naukowej, „Opodatkowanie przedsi?biorc6w", Szczecin, 25 

wrzesnia 2015 r.; 

- Spotkanie i dyskusja dotyczyca wymiaru sprawiedliwosci z Rzecznikiem Praw 

Obywatelskich dr Adamem Bodnarem i s?dziy Trybunalu Konstytucyjnego w stanie 

spoczynku (prezesem TK w latach 2006-2008) zorganizowane przez redakcj? czasopisma In 
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Gremio w ramaeh jubileuszu czasopisma „Setka z In Gremio - przebieglismy razem", 

Szczecin, 18 marca 2016 r. 

- Mi?dzynarodowa konferencja naukowa „Rodzina a prawo w cywilizacji chrzescijahskiej", 

Suprasl, 19-21 maja 2016 r. 

- Konferencja „Prokuratoria Generalna-200 lat tradycji ochrony dobra publicznego" 

Konferencja zorganizowana przez Prokuratori? Generalny Skarbu Pahstwa, Warszawa 18 

listopada 2016 r. 

14. W 2004 r. otrzymalam od Rektora Uniwersytetu Szczecihskiego nagrod? 

indywidualny II stopnia za szczegolne osiygni?cia w dziedzinie nauki. 
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