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Biogram Profesora Bronisława Ziemianina 

 

 

 

I.  

Profesor Bronisław Ziemianin urodził się 24 marca 1935 r. w Głogowie Małopolskim.  

Po złożeniu matury odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza, które ukończył w roku 1967.  

Pracę zawodową Profesor rozpoczął od pełnienia różnych funkcji w praktyce 

gospodarczej i administracyjnej. Już wówczas ujawniły się Jego nadzwyczajne zdolności 

organizacyjne. Świadczą o tym kolejne szczeble awansu zawodowego: od stanowiska 

referenta i kontrolera, do samodzielnego zarządzania organizmami gospodarczymi: najpierw 

jako Prezes Zarządu Spółdzielni, następnie jako Dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 

Handlu.  Wydaje się, że właśnie w doświadczeniach z tego okresu szukać należy genezy 

jednej z istotnych cech postawy Profesora jako nauczyciela akademickiego – przekonania o 

twórczym charakterze związku nauki prawa z praktyką społeczno-gospodarczą.  

Pracę naukowo-dydaktyczną w szkolnictwie wyższym Profesor Bronisław Ziemianin 

rozpoczął w 1976 r. – i to nie w instytucjach prawniczych, lecz na politechnice, gdzie został 

Kierownikiem Zakładu Obrotu Towarowego i Usług.  

W 1977 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM nadała mu stopień naukowy 

doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Umowy agencyjne o prowadzenie punktów 

sprzedaży detalicznej i zakładów gastronomicznych”. Promotorem rozprawy był Profesor 

Zbigniew Radwański. Praca ta, w nieco zmienionej postaci, została opublikowana jako 

monografia "Handel agencyjny" i uhonorowana nagrodą Ministra.  
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 W 1981 roku Profesor podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, 

gdzie przez cztery lata pełnił obowiązki Zastępcy Kierownika Studium Administracyjnego – 

na prawach wydziału. Wówczas rozpoczął się najważniejszy – z punktu widzenia 

akademickiego – okres działalności Profesora.  

Od 1 października 1985 roku, czyli od powstania Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Profesor został powołany na Kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego na 

Wydziale Prawa i Administracji. Wtedy właśnie Jego wiedza, umiejętności dydaktyczne, 

doświadczenie praktyczne, niezwykły talent i zmysł organizacyjny ujawniły się najpełniej. 

 W 1986 roku, uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM, Profesor 

Bronisław Ziemianin otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na 

podstawie rozprawy „Organy przedsiębiorstwa państwowego”. Recenzentami rozprawy byli 

Profesorowie: Zbigniew Radwański, Ludwik Bar, Alfred Klein i Ryszard Malinowski.  

W latach 1989-1996 Profesor Bronisław Ziemianin pełnił przez ponad dwie kadencje 

funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, stając się  – obok Prof. Eugeniusza 

Teglera – jego „ojcem założycielem”.  

Jako Dziekan Wydziału w początkach jego istnienia przeniósł Wydział z obrzeży 

Szczecina do samego centrum miasta, zapewniając tym samym nie tylko właściwą materialną 

podstawę jego funkcjonowania, ale nadto możliwość oddziaływania Wydziału na społeczność 

Uczelni, a także społeczność miasta. Profesor nie poprzestawał na trudnych, ale jednocześnie 

widocznych zabiegach o stworzenie bazy materialnej Wydziału, bowiem następnie podjął 

ogromny trud wypracowania i praktycznej realizacji  programu rozwoju kadry naukowo-

dydaktycznej Wydziału. Za jedno z najważniejszych osiągnięć „dziekanowania” Jubilata 

należy uznać przyjęcie przez Radę Wydziału  długofalowego programu rozwoju wydziałowej 

kadry naukowo-dydaktycznej poprzez kształcenie własnych, zatrudnionych już na Wydziale 

pracowników, z wyjątkowymi jedynie przypadkami pozyskiwania absolutnie niezbędnych 

pracowników samodzielnych spoza Wydziału. Dlatego też Wydział kształcił swoich 

pracowników, początkowo promując ich na innych wydziałach prawa (głównie na UAM i na 

Uniwersytecie Wrocławskim), a następnie, po uzyskaniu prawa doktoryzowania i 

habilitowania, promował ich już własnymi siłami. Zamysł Profesora stawiania na własną 

kadrę trwale wpisał się w funkcjonowanie Wydziału. 

Działalność akademicka Profesora Bronisława Ziemianina nie ograniczała się 

oczywiście do Wydziału, lecz obejmowała problemy całego Uniwersytetu. Profesor – od 

początku istnienia Uniwersytetu – był członkiem Senatu, wpierw z urzędu jako Dziekan 

Wydziału Prawa i Administracji, a następnie z wyboru jako senator tego wydziału. Profesor 
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Bronisław Ziemianin kształtował zasadnicze akty regulujące funkcjonowanie Uczelni: Statut 

Uniwersytetu Szczecińskiego i Regulamin Studiów. Przez wiele lat był członkiem i 

Przewodniczącym Senackiej Komisji Prawnej. Uniwersytet powierzał mu notoryjnie 

prestiżową  funkcję wymagającą szczególnego zaufania – a mianowicie funkcję 

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

Profesor Bronisław Ziemianin ściśle współpracował z wieloma instytucjami, 

organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi.  

W roku 1980 był ekspertem prawnym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w 

Stoczni Szczecińskiej. W tym samym roku Rada Państwa powołała go na członka Zespołu do 

opracowania projektu ustawy o związkach zawodowych. Był członkiem Komisji związkowo-

rządowej, która opracowała opinię prawną w sprawie możliwości tworzenia niezależnych 

związków zawodowych. Jest współautorem (obok profesora L. Bara) projektu ustawy o 

przedsiębiorstwach państwowych oraz projektu ustawy o samorządzie załogi 

przedsiębiorstwa państwowego. Brał udział w pracach komisji sejmowej, która nadała 

ostateczny kształt obu projektom ustaw. Uchwalone one zostały w 1981 r. Wcześniej 

uczestniczył – w ramach działalności sieci kilkunastu największych przedsiębiorstw w Polsce 

– w przygotowaniu projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. Opracował też wiele 

opinii prawnych na użytek organów państwa, organów samorządu terytorialnego, a także 

podmiotów gospodarczych. 

W latach 1981-1989 Profesor był stałym ekspertem Sejmowej Komisji do spraw 

Samorządu Pracowniczego. Jego koncepcje naukowe w zasadniczy sposób ukształtowały 

rozwiązania prawne przygotowanych w tej Komisji, a uchwalonych przez Sejm 25 września 

1981 r. dwóch ustaw szczególnie istotnych dla reformy gospodarczej Państwa: ustawy o 

przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa 

państwowego. Profesor wykonywał ponadto wiele funkcji doradczych, opiniodawczych i 

konsultacyjnych dla organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, a także 

dla przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni oraz spółek handlowych.      

Od 1991 r. do 2004 r. był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii 

Nauk, przy czym w latach 1997-1999 pełnił funkcję członka Prezydium tego Komitetu. Od 

1994 roku był członkiem Komitetu Redakcyjnego „Państwa i Prawa”. W roku 2000 został 

Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w 

Szczecinie oraz członkiem Rady Naukowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji 

Administracji Publicznej w Białymstoku. Przez kilkanaście lat był sekretarzem, wiceprezesem 
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i prezesem Zarządu Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w 

Szczecinie.  

W roku 2000 Prezydent RP nadał Profesorowi Bronisławowi Ziemianinowi tytuł 

naukowy profesora nauk prawnych.  

W 2001 r. Minister Edukacji Narodowej mianował Profesora Bronisława Ziemianina 

na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Szczecińskim.  

Aktywność zawodowa Profesora przejawiała się także w kształceniu kadry naukowej. 

Wypromował on pięciu doktorów nauk prawnych, opracował 18 recenzji w przewodach 

doktorskich, 6 recenzji w przewodach habilitacyjnych, 5 recenzji w postępowaniach o nadanie 

tytułu profesora oraz wygłosił jedną laudację w postępowaniu o nadanie tytułu doktora 

honoris causa.  

Pełna zaangażowania i jakże różnorodna działalność zawodowa Profesora Bronisława 

Ziemianina została dostrzeżona i uhonorowana wieloma odznaczeniami, m.in. Srebrnym 

Krzyżem Zasług, Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 

Polski, a także licznymi odznaczeniami resortowymi, zawodowymi i regionalnymi. 

W 2015 roku w Uniwersytecie Szczecińskiem świętowano Jubileusz Profesora 

Bronisława Ziemianina, który obchodził osiemdziesiątą rocznicę urodzin oraz 

sześćdziesięciolecie pracy zawodowej. Jubileusz Pana Profesora dodatkowo przypadł na 

30. rocznicę istnienia Uniwersytetu Szczecińskiego, a cały ten okres funkcjonowania 

Uniwersytetu splótł  się z aktywnością zawodową Profesora.  

 W 2016 roku Pan Profesor Bronisław Ziemianin przeszedł na emeryturę.  

 

II.  

Dorobek pisarski Profesora Bronisława Ziemianina obejmuje ponad 220 publikacji, 

wśród których ponad 100 stanowią: monografie, podręczniki, komentarze książkowe, 

artykuły i studia, referaty na konferencje naukowe i glosy, a pozostałe ponad 100 pozycji 

stanowią komentarze popularyzatorskie. Wartość twórczości naukowej Profesora w głównej 

mierze wyraża się tym, że stanowią one istotny wkład w rozwój doktryny prawniczej: 

zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w aspekcie praktycznym – wpływając na proces 

tworzenia prawa oraz jego stosowania.  

W twórczości naukowej Profesora można wyróżnić dwa zasadnicze nurty.  

Pierwszy nurt związany jest z problematyką organizacji i funkcjonowania 

przedsiębiorstw państwowych, których nowy kształt prawny wyznaczyły  wspominane już 

ustawy z 1981 r.  Publikacje z tego okresu, w szczególności rozprawa habilitacyjna Profesora 
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– w ocenie jednego z jej recenzentów, wielkiego orędownika idei samorządności 

przedsiębiorstwa państwowego, śp. Prof. Ludwika Bara – miały pionierski charakter.  

Dotyczyły bowiem instytucji i rozwiązań prawnych niemających odpowiednika wśród 

wcześniej obowiązujących przepisów regulujących organizację i zasady działania podmiotów 

występujących w gospodarce narodowej. Dorobek pisarski Profesora Bronisława Ziemianina 

w tym zakresie pozwolił mu uzyskać – co podkreślił Profesor Zbigniew Radwański – 

zasłużone imię wybitnego znawcy problematyki przedsiębiorstw państwowych i samorządu 

załogi przedsiębiorstwa państwowego, o którego pomoc w rozwiązywaniu konkretnych 

zagadnień nieustannie zwracali się zarówno działacze gospodarczy i samorządowi, jak  

i instytucje państwowe.  

Przeciwstawiając się dawniejszym poglądom skłonnym do traktowania 

przedsiębiorstwa państwowego jako organu administracyjnego, Profesor konsekwentnie stał 

na stanowisku cywilnoprawnej koncepcji przedsiębiorstwa państwowego. Przekonywał, że 

prawne, organizacyjne i majątkowe wyodrębnienie przedsiębiorstwa czyni zeń samodzielny 

podmiot stosunków cywilnoprawnych, który może we własnym imieniu nabywać prawa  

i zaciągać zobowiązania. W związku z tym stosunki prawne, jakie zachodzą między 

przedsiębiorstwem państwowym a organami administracji (w szczególności organem 

założycielskim), mają charakter stosunków zewnętrznych, a nie wewnętrznych.  

Na szczególną uwagę w dorobku naukowym Profesora Bronisława Ziemianina 

zasługują prace przedstawiające pozycję prawną dyrektora przedsiębiorstwa państwowego. 

W tradycyjnym, cywilistycznym ujęciu dyrektor przedsiębiorstwa, zgodnie z dyspozycją  

art. 38 k.c., postrzegany jest jako organ, przez który przedsiębiorstwo państwowe, będące 

osobą prawną, działa w stosunkach cywilnoprawnych. Zasługą Profesora było zwrócenie 

uwagi na to, że poza wskazaną wyżej rolą, dyrektor występuje również w czterech innych 

rolach. Jest on bowiem również kierownikiem jednostki organizacyjnej, kierownikiem 

zakładu pracy, wykonawcą uchwał organów samorządu, a także pracownikiem 

przedsiębiorstwa. Dopiero kompleksowe przedstawienie, uwzględniające perspektywę 

wspomnianych pięciu ról, pozwoliło na dokonanie właściwej oceny pozycji prawnej tego 

organu. Ocena ta – co podkreślał sam Profesor – nie była jednak łatwa, albowiem musiała 

uwzględniać przepisy prawne należące do różnych gałęzi prawa.  

Już w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku Profesor Bronisław Ziemianin 

krytykował uregulowanie zawarte w art. 36 k.c., wyrażającym tzw. specjalną zdolność 

prawną osób prawnych. Ostrze jego krytyki skierowane było w szczególności na to zdanie 

wspomnianego przepisu, które stwierdzało, że przy ocenie tej zdolności uwzględnić trzeba 
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zakres zadań osoby prawnej. Zgłoszony przez Profesora postulat de lege ferenda, aby  

o zakresie zdolności prawnej osoby prawnej – a tym samym o ważności podejmowanych 

przez tę osobę czynności prawnych – decydowały wyłącznie przepisy prawne, doczekał się 

realizacji w 1990 r. Art. 36 k.c. został uchylony w ramach jednej z pierwszych nowelizacji 

kodeksu cywilnego, jakie miały miejsce po 1989 roku.  

 

Drugi nurt twórczości Profesora Bronisława Ziemianina obejmuje zagadnienia 

mieszące się w zakresie klasycznej cywilistyki. Efektem zainteresowań Profesora w tym 

zakresie są  liczne artykuły, a także akademickie podręczniki: „Prawo cywilne. Część ogólna”  

(trzy wydania), „Prawo rzeczowe” oraz ostatni podręcznik „Prawo  zobowiązań”, 

legitymujące się – jak stwierdzają recenzenci – nie tylko walorami dydaktycznymi, ale 

również poważnymi walorami naukowymi. Istotną cechą publikacji Profesora z zakresu 

części ogólnej prawa cywilnego jest – jak podkreślał Prof. Maksymilian Pazdan – odniesienie 

jej do problematyki innych działów tej gałęzi prawa i spojrzenie na nie przez pryzmat 

zagadnień praktycznych.  

 

Spoglądając na całokształt dokonań publikacyjnych Profesora Bronisława Ziemianina, 

należy stwierdzić, że niewątpliwą cechą Jego dorobku jest różnorodność podejmowanych 

tematów. Profesor, zwłaszcza po roku 89. ubiegłego wieku, nie był przypisany do 

konkretnego zakresu tematycznego, który wyznaczałyby przepisy określonej gałęzi, działu 

prawa czy też ustawy. Zabierał głos w wielu ważnych kwestiach znajdujących swój finał 

w orzecznictwie sądowym. Począwszy od spraw związanych z rozgraniczeniem 

nieruchomości, nabywaniem gruntów prywatnych pod drogi publiczne i przywróceniem 

terminu do wniesienia opłaty sadowej, po kwestie dotyczące pozbawienia wyroku 

wykonalności. Takie podejście bez wątpienia znamionuje osobę, która zna i rozumie prawo – 

znamionuje zatem osobę, o której można powiedzieć, że jest prawnikiem w pełnym tego 

słowa znaczeniu. Mając bowiem głęboką wiedzę o prawie, o przepisach prawnych i metodach 

ich wykładni, potrafi te wyinterpretowane normy prawne z dobrym skutkiem stosować.  

 


