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Przedmowa

Numer 21 Przeglądu Prawno-Ekono-

micznego to numer wyjątkowy. Wyjątkowe

też będzie jego wprowadzenie, dlatego oddając ten numer w Państwa ręce cieszymy
się, że jest on tak bardzo w duchu polskości

i historyczno-prawnym aspekcie dążenia
Polski do niepodległości.

Zachęcam do zadumy po przeczytaniu

wszystkich zaproponowanych artykułów,

jednocześnie mając nadzieję, że mniej spraw

szy wartości tego numeru. zapraszam do

przeczytania na wstępie wykładu otwartego Pana dr Artura Lisa.
Następnie

zaprezentujemy

artykuły

z konferncji „Człowiek - Historia - Prawo”,

któ®a odbyła się maju 2012 roku na Wydziale Zamiejscowym w Stalowej Woli.

Zapraszam
Barbara Lubas
Redaktor Naczelna

gospodarczych i ekonomicznych nie umniej-

Wykład otwarty „Droga do niepodległości Polski.
Problemy historyczno-prawne” (Stalowa Wola, 5 listopada 2012 r.)
Data 11 listopada przypomina nam, że wol-

dra Dominika Tyrawy - Jak Feniks z popiołów.

ność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta

Administracyjne i prawne problemy rodzącej się

kiego święta na Wydziale Zamiejscowym Pra-

drogę do niepodległości Polski od jej upadku

odzyskania niepodległości. W ramach spotkania

i styczniowe 1863 roku. Głównym jednak ce-

nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co

państwowości polskiej w 1918 roku.

wa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli

w wyniku rozbiorów, poprzez walkę u boku Na-

trzeba pielęgnować. W przeddzień tego wiel-

odbył się wykład otwarty z okazji 94 rocznicy
zatytułowanego „Droga do niepodległości Pol-

ski. Problemy historyczno-prawne” wygłoszone
zostały dwa odczyty: dra Artura Lisa - Niepodległość jest prawem i pragnieniem. Twórcy niepod-

ległości – Józef Piłsudski i Roman Dmowski oraz

W pierwszym referacie scharakteryzowano

poleona i kolejne powstania: listopadowe 1830

lem wykładu było przypomnienie działalności
dwóch ojców niepodległości Polski: Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Prelegent zaznaczył, że po wybuchu I wojny światowej podległa Piłsudskiemu I Kompania Kadrowa prze-

» przedmowa » » »

Szanowni Państwo,

3

4
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kroczyła 6 sierpnia 1914 roku granicę zaboru

osoby z dużym autorytetem wśród mieszkań-

16 sierpnia 1914 roku przystąpił do Naczelne-

przejmowały choćby składy broni czy tworzyły

rosyjskiego z myślą wywołania powstania naro-

dowego. Z powodu załamania się tego konceptu,
go Komitetu Narodowego i z podległych sobie

oddziałów utworzył 1 pułk piechoty Legionów
Polskich. Następnie z jego inicjatywy rozpoczęto

tworzenie w Królestwie Polskim tajnej organi-

zacji zbrojnej - Polskiej Organizacji Wojskowej.
Po kryzysie przysięgowym w Legionach 22 lipca

1917 roku Piłsudski został aresztowany i uwię-

ziony w twierdzy magdeburskiej. Po uwolnieniu

10 listopada 1918 roku wrócił do Warszawy.
Następnego dnia Rada Regencyjna przekazała

mu władzę wojskową i naczelne dowództwo
nad siłami zbrojnymi. Z kolei 14 listopada 1918
roku przejął od Rady Regencyjnej także władzę
cywilną, zaś 22 listopada objął urząd Tymczaso-

wego Naczelnika Państwa, zachowując naczelne
dowództwo Wojska Polskiego. Artur Lis w dal-

szej części wystąpienia przypomniał sylwetkę

Romana Dmowskiego. Podniósł, że 15 sierpnia

1917 roku Dmowski został przewodniczącym
powstałego w Lozannie Komitetu Narodowego
Polskiego, który tworzyli przede wszystkim poli-

tycy Narodowej Demokracji. Komitet Narodowy
Polski został uznany przez rząd Francji, Wielkiej
Brytanii, Włoch i USA za oficjalną reprezentację

Polski. W 1919 roku Roman Dmowski wraz
z Ignacym Paderewskim reprezentował Polskę
na paryskiej konferencji pokojowej.

Dr Dominik Tyrawa swoje wystąpienie

skoncentrował na dwóch płaszczyznach pro-

blemowych. Pierwsza odnosiła się do kwestii
polityczno-ustrojowych. Przedstawione zostały

oddolne przykłady powstania lokalnych rządów

czy władz w momencie, gdy wiadomym było, iż
zaborcy (carska Rosja, Niemcy i Austro-Węgry)

są w politycznej rozsypce. Lokalni przywódcy,

ców, wykorzystując sytuację polityczną rozpoczęli formowanie lokalnych władz, a zarazem

straże obywatelskie. W drugiej zaś kolejności
przybliżone zostały kwestie związane z przej-

mowaniem władzy przez Józefa Piłsudskiego
od tych lokalnych struktur. Pewnym ciekawym

rozwiązaniem było, w szczególnych przypadkach (Kresy, Wielkopolska) dalsze trwanie tych

lokalnych władz, jednak już pod wyraźnym

patronatem Józefa Piłsudskiego. Druga płasz-

czyzna problemowa, jak zaznaczył prelegent,
odnosiła się do zagadnień prawno-administra-

cyjnych. Wskazane zostały problemy, przed

którymi stanęło odrodzone państwo polskie.
Głównym zadaniem w tej sferze było stworzenie nowego, czysto polskiego, porządku prawnego, akceptowanego całościowo przez spo-

łeczeństwo i elity polityczne. Zadania te były

wykonywane dwutorowo, prawo publiczne
(polityczne-konstytucyjne i administracyjne)
tworzone było w oparciu o sprawdzone rozwią-

zania zachodnioeuropejskie, bez powoływania
specjalnego tworu w tym celu. Komisja Kodyfi-

kacyjna tworzyła zaś nowatorskie rozwiązania

prawne, szczególnie Kodeks Karny z 1932 roku,
Kodeks Zobowiązań z 1933 czy też Kodeks Han-

dlowy z 1934 roku. Wystąpienie zakończone
zostało podsumowaniem wymienionych pro-

blemów z jednoczesnym wskazaniem zarówno
sukcesów, jak i porażek w wyszczególnionych
sferach problemowych.

Duża liczba studentów oraz przybyłej mło-

dzieży ze szkół średnich dowiodły, iż spotkanie
było potrzebne. W czasie uczonego dyskursu
poruszono rozmaite kwestie, wskazując jedno-

cześnie na konieczność prowadzenia dalszej ich
eksploracji naukowej.
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Henryk Misztal

Wolność rodziców do wychowania
religijnego i moralnego dzieci zgodnie
z ich przekonaniami
Liberty of parents to ensure the religious and moral education
of their children in conformity with their own convictions

I. Wstęp
Prawo rodziców do nauczania i wycho-

wywania swoich dzieci w duchu swoich przekonań wynika prawa do wolności religijnej.

Przez rodziców będziemy rozumieli nie tylko
tych, od których dzieci biologicznie pochodzą, ale także tych, którzy je adoptowali lub

przyjęli do rodziny zastępczej, zwłaszcza gdy
rodzice są pozbawieni lub ograniczeni we
władzy rodzicielskiej .
1

II. Podstawy prawne
uprawnień rodziców
W prawie międzynarodowym Powszechna

Deklaracja Praw Człowieka ONZ z 10 XII 1948
r., w art. 18 potwierdza prawo każdego człowieka „do wolności myśli, sumienia i religii”2,

a w art. 26 p. 3 prawo „pierwszeństwa (rodzi1

2
3
4

ców) w wyborze rodzaju nauczania, które ma

być dane dzieciom”3. Europejska Konwencja

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 XI 1950 r. w art. 9 gwarantuje każdemu
prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;

prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania
lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub

przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie,

praktykowanie i czynności rytualne. Ograni-

czenia są mogą być tylko przewidziane przez

ustawę i interesy bezpieczeństwa publicznego,
ochronę porządku publicznego, zdrowia i mo-

ralności lub ochronę praw i wolności innych
osób4. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych przyjęty przez ONZ z 16 XII

1966 r. (ratyfikowany przez Polskę 3 III 1977

Zob. szerzej H. Misztal, Prawo rodziców do wychowania dzieci, w: Iustitia civitatis fundamentum. Księga pamiątkowa ku
czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 555-571; tenże, Prawo
rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań, PAN, Teka Komisji Prawniczej V volume II, 2009, s. 64-75
Zob. tekst A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 1998, s.157.
Tamże s. 159.
Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284.

Artykuły wygłoszone podczas konferencji

r.5 potwierdza, iż Państwa-Strony zobowiązują

dziców do zapewnienia wychowania i naucza-

dzieciom wychowania religijnego i moralnego

zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi

się do poszanowania wolności rodziców lub
opiekunów prawnych, do zapewnienia swym

zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 18,
p. 4) a w art. 23 rodzinę uważa za naturalną

i podstawową komórkę społeczeństwa z pra-

wem do ochrony ze strony społeczeństwa
i państwa. Dziecko natomiast nie może być

poddane żadnej dyskryminacji ze względu na
rasę, kolor skóry, płeć, język, religię . Wolność
6

wyboru szkoły reguluje Międzynarodowy Pakt

Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 16 XII 1966 r.7 oraz szerzej Deklaracja
w Sprawie Likwidacji Wszystkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji ze Względu na Wyznawaną Religię lub Wierzenia, Nowy Jork 25 XI

1981 r.8 Konwencja o prawach dziecka z 20 XI
1989 r. precyzuje, że takie wychowanie winno
się odbywać w sposób zgodny z rozwijającymi

się zdolnościami dziecka . Karta Praw Podsta9

wowych Unii Europejskiej (2007/C 303/01),
Strasburg 12 XII 2007 r. potwierdza te prawa,
które wynikają z tradycji konstytucyjnych i zo-

bowiązań międzynarodowych, zaś państwom
członkowskim w art. 14, 3 gwarantuje wolność

tworzenia placówek edukacyjnych z poszanowaniem zasad demokratycznych i prawo ro5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

nia dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi,
korzystanie z tej wolności i tego prawa”10.

Gdy chodzi o regulacje prawa polskiego

to Ustawa o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania z dnia 17 maja 1989 r. zawierała

przepis gwarantujący obywatelom prawo do
wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami w sprawach religii (art. 2 n.4)11,

a Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z dnia 17 maja 1989 r., sprecyzowała bliżej, iż poprzez obywateli należy

rozumieć „rodziców i prawnych opiekunów”
(art. 18 ust.1)12. Podobny przepisy znalazły

się w ustawach regulujących stosunek państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych. Na mocy tych ustaw wydano odpowiednie przepisy o powrocie nauki religii do

szkół13. Konstytucja z 7 IV 1997 r. prawo ro-

dziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w kwestii religii zapi-

sała jako uprawnienie konstytucyjne w art.
48, ust. 1 i powtórzyła je w art. 53, ust.3. Konkordat z 1993 r. w art. 12 uregulował sprawę

nauczania religii zgodnie z wolą rodziców
i poszanowaniem zasad tolerancji14.

Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167, załącznik.
Zob. art. 24 cyt. Paktu.
Ratyfikowany przez Polskę 3 III 1977 r., Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169.
Deklaracja w sprawie wyeliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach, w:
Prawo wyznaniowe, [wprow. i oprac. W. Uruszczak], Kraków 1997, s. 48-51.
Ratyfikowana przez Polskę 7 VI 1991 r. - Dz.U., Nr 120, poz. 526
http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303PL.01000101.htm (stan na 13 IX 2012).
Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 155; zmiany: Dz.U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321, Nr 86, poz. 504; z 1991 r. Nr 95, poz.
425; z 1993 r. Nr 7, poz. 34; z 1998 r. Nr 59, poz. 375.
Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154; zmiany: Dz.U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297; Nr 55, poz. 321; Nr 86, poz. 504; z 1991 r. Nr 95, poz.
425; Nr 107, poz. 459; z 1993 r. Nr 7, poz. 34; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557; Nr 96, poz.
590, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 52, poz. 375, Nr 117, poz. 757
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. Nr 95, poz. 425, Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; zmiany:
Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759; Nr 141, poz. 943.
2. Konkordat zawarty 28 lipca 1993 r. między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, ratyfikowany 25 marca 1998 r.,
Dz.U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318.

7

8
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W świetle wspomnianych aktów prawa

art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio15. Może

nie religijnego wychowania dzieci obejmują

konywaniu swego prawa, jak czy rodzicom nie

międzynarodowego i polskiego uprawnienia

rodziców i prawnych opiekunów w dziedziprawa do organizacji życia religijnego w ro-

dzinie, dostępu dziecka do prawd religijnych,
swobodnego wyboru szkoły i do nauki religii
w szkole.

III. Prawo do organizacji
życia religijnego w rodzinie
W powołanej już wyżej Deklaracji w spra-

wie Likwidacji Wszystkich Form Nietolerancji
i Dyskryminacji ze Względu na Wyznawaną
Religię lub Wierzenia, uchwalonej w Nowym

Jorku 25 XI 1981 r., podkreśla się w szczególności prawo do organizowania życia w obrę-

bie rodziny zgodnie ze swoją religią: „Rodzice
oraz opiekunowie każdego dziecka mają prawo organizowania życia rodzinnego z własnymi przekonaniami religijnymi, z własną
religią lub przekonaniami”. Konstytucja RP
z 1997 r. w art. 18 wyznacza niejako kierunek

jednak rodzić się pytanie, czy w świetle tego

przepisu rodzice mogą być ograniczani w wywolno zakazać dziecku oglądania filmów pornograficznych, czy wolno im nakazać praktyki
religijne (uczęszczanie na lekcje religii lub na

Mszę św.), kto poza rodzicami ma decydować
o tym, czy w procesie wychowawczym dziec-

ka został uwzględniony „stopień dojrzałości”,
czy posiada „wolność jego sumienia oraz jego

przekonań”? Czy ktoś spoza rodziny jak szko-

ła lub instytucje pozaszkolne, a nie rodzice
mogą mieć wpływ na to, co się dzieciom pokazuje lub czego się uczy w zakresie moralności

i obyczajów? Na tym miejscu warto przypo-

mnieć, że władza rodzicielska płynie z prawa
naturalnego i nie może być ograniczona ani
przez szkołę, ani przez inne instytucje, chyba

że rodzice wychowywaliby w duchu poglą-

dów sprzecznych z podstawowymi zasadami
etyki i moralności.

w art. 48, ust. 1, zapewnia też prawo do wy-

IV. Prawa dzieci dostępu do
oświaty w zakresie religii lub
wierzeń

jego sumienia i wyznania jego przekonań.

dy dziecko nie pozostaje pod opieką rodziców

233, w czasie stanu wojennego i wyjątkowego

tucji RP art. 48, ust. 1, który zawiera przepis

drogi dla ustawodawstwa zwykłego. Poza tym
chowania dziecka w rodzinie przy uwzględ-

nieniu stopnia dojrzałości dziecka, wolności
Jednak ze zdziwieniem należy stwierdzić, że
w Konstytucji RP zgodnie z przepisem art.

wśród ograniczeń wolności i praw poza art.
30 (godność człowieka) i art. 38 (ochrona życia), został również wymieniony właśnie art.

48, który gwarantuje prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekona-

niami. W tej materii stwierdzono, że przepis
15

Według prawa polskiego w wypadku kie-

i prawnych opiekunów, należy stosować zasady analogiczne do tych wyrażonych w Konstyo prawie do wychowania dziecka w rodzinie.

Nad pojęciem stopnia d o j r z a ł o ś c i czy

w o l n o ś ć j e g o [dziecka] s u m i e n i a o r
a z j e go p r z e k o n a ń i stosowalność

tych przepisów w odniesieniu do dzieci pozo-

stających poza domem rodzinnym potrzebne

Zob. H. Misztal, Wolność religijna, w: Prawo wyznaniowe, [red. H. Misztal], Lublin 2000, s. 227-2228.

Artykuły wygłoszone podczas konferencji

są dalsze pogłębione studia. Prawo polskie

zacja tego postanowienia została uzależniona

zawiera przepisy wspierające religijne wy-

nia szkół prywatnych z nauką religii i winno

w odniesieniu do rodzin zastępczych a tak-

że placówek opiekuńczo wychowawczych
chowanie na podobieństwo rodziny natural-

nej. Oto w placówki tzw. wsparcia dziennego
winny współpracować ze szkołą i „innymi
instytucjami w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych” . Niewątpliwie do tych in16

stytucji winien być włączony także Kościół.

Przedstawiciele kościołów jako instytucji

społecznych winny też wchodzić do zespołu
do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka

17

i współpracować z „właściwymi ze względu
na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną

przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę placówki parafiami Kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych

kościołów i związków wyznaniowych” Dzie18

ciom w tych placówkach przysługuje prawo,
aby dyrekcja „uwzględniała święta i inne dni
wynikające z tradycji i obyczajów”19.

V. Prawo do swobodnego
wyboru szkoły
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodar-

czych, Społecznych i Kulturalnych z 16 XII

1966 r. ratyfikowany przez Polskę 3 III 1977
r.

20

gwarantuje rodzicom prawo do wyboru

szkoły, jak również zapewnienia wychowania

religijnego i moralnego zgodnie z własnymi
przekonaniami” (art. 13, ust. 3). Jednak reali16
17
18
19
20
21

od możliwości materialnych danego państwa

(art. 2). Państwo nie może zabraniać tworze-

zapewnić możliwość pobierania nauki religii w szkołach założonych przez władze publiczne zwłaszcza że rodzice, wbrew prawu
zrównania wszystkich obywateli bez względu

na wyznanie, byliby dodatkowo obciążeni posyłaniem dzieci do szkół pełnopłatnych. Ist-

nieje opinia utrzymująca, że realizacja prawa
do nauczania religii w szkołach założonych

przez władze publiczne jest możliwa w społeczeństwach niezbyt zróżnicowanych wy-

znaniowo, natomiast trudniejsza do realizacji
jest tam, gdzie istnieje zjawisko wielkiego

pluralizmu wyznaniowego (USA). W Polsce
po roku 1989 zostały zrealizowane postanowienia ratyfikowanej Konwencji ONZ w spra-

wie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie
oświaty z dnia 15 XII 1960 r. Zobowiązała
strony do „uchylenia wszelkich przepisów

ustawowych i wykonawczych oraz zaprze-

stania wszelkich praktyk administracyjnych
w dziedzinie oświaty21. Ustawa o gwarancjach

wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989
r. potwierdziła uprawnienie do zakładania
i prowadzenia szkół wyznaniowych oraz in-

nych placówek oświatowo-wychowawczych
i opiekuńczo-wychowawczych, które mogą
być dotowane przez państwo (art. 21 ust.

1,2) i kościoły i inne związki wyznaniowe

Zob. § 4, ust. 1, p. 3: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych, Dz.U. Nr 80 z 2000, poz. 900.
Zob. Tamże, § 11, ust. 4.
Tamże, § 37, ust. 2, lit. g.
Tamże, §40, ust. 4.
Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169.
Taki sam przepis jest również w ratyfikowanym przez Polskę Pakcie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych z 16
grudnia 1966 r., i w Deklaracji w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji ze względu na wyznawaną
religię lub wierzenia z 25 listopada 1981 r.
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mogą zakładać szkoły duchowne i semina-

też dofinansowanie z budżetu państwa bądź

wyznaniowe, tryb uznawania przez państwo

zadań własnych gminy, czy też państwa na

ria duchowne (art. 22 ust. 1) a w odniesie-

niu do prowadzenia szkół wyższych związki
stopni i tytułów naukowych może się odby-

wać na wniosek władz kościelnych, a całość
regulują odrębne ustawy (art. 22 ust. 3) oraz

instytuty naukowo-dydaktyczne (art. 22 ust.
4). Minister Edukacji Narodowej w porozu-

mieniu z władzami związków wyznaniowych
może określić zakres uprawnień i świadczeń
społecznych dla nauczycieli i wychowawców
w tych szkołach a także w szkołach wyższych

podlegających odrębnym ustawom (art. 23).
W odniesieniu do Kościoła katolickiego kościelne osoby prawne mają prawo zakładać

z budżetu gminy (w zależności od tego, czy
prowadzenie szkoły danego typu należy do

zasadach ogólnych) tego rodzaju szkół23. Subwencje te wynikają z zasady równości praw
wszystkich obywateli płacących podatki na

rzecz państwa. Rodzice też uczestniczą w organach zarządzania czy społecznych orga-

nach współzarządzania szkołą i placówkami

publicznymi a ich udział posiada charakter
opiniodawczo – doradczy24.

VI. Prawo do nauki religii
w szkole
Prawo rodziców do wychowania religijne-

i prowadzić szkoły te szkoły i placówki oświa-

go i moralnego dzieci również w szkole jest

wiednie ustawy. Mają one charakter katolicki

Oni mają prawo do: wyrażania woli odnośnie

towo – wychowawcze i opiekuńczo – wychowawcze na zasadach określonych przez odpo-

i podlegają władzy kościelnej (zob. art. 20-2).
Podobne regulacje dotyczą innych związków

wyznaniowych w ustawach regulujących ich
status prawny. Ta możliwość w stosunku do
Kościoła katolickiego została również po-

twierdzona przez Konkordat z 1993 r. (art.
14). Konstytucja z 1997 r. w dziale o wolnościach i prawach ekonomicznych, socjalnych

i kulturalnych potwierdza te uprawnienia ro-

dziców (art. 70, ust. 3). Przepisy szczegółowe
znajdujemy w wydanej już uprzednio Ustawie
o systemie oświaty z 7 IX 1991 r.22 Zapewnia
22

23

24
25

konsekwencją wolności rodziców w kwestii

kształtowania światopoglądu swych dzieci.

do tego, aby ich dzieci mogły pobierać naukę
religii w szkołach publicznych na zasadzie
pełnej dobrowolności. Przyjęcie takiej zasady

prowadzi do poszanowania praw rodziców
i jest przejawem pluralizmu w edukacji szkol-

nej. Powrót nauki religii do szkół nastąpił na
żądanie rodziców, zgodnie z instrukcją Mini-

stra Edukacji Narodowej z 1990 r. Trybunał
Konstytucyjny 30 I 1991 r. uznał bezpodstawność zaskarżenia wniesionego przez rzeczni-

ka praw obywatelskich25. Obecnie nauczanie
religii w szkołach regulują: Konstytucja RP

Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329.
Dotacje dla szkół publicznych przyznane są w wysokości odpowiadającej wydatkom na jednego ucznia ponoszonym w tego
samego typu szkołach prowadzonych przez organy administracji państwowej i związki komunalne. Dotacje te przeznaczane
są zarówno na działalność dydaktyczną i opiekuńczo- wychowawczą, jak też na utrzymanie bazy lokalowej. Dla szkół niepublicznych dotacje na wyżej wymienione cele przyznane w wysokości 50% wydatków ponoszonych na jednego ucznia w tego
typu szkołach prowadzonych przez jednostki budżetowe. Zob. A. Śliwecka, Uprawnienia, rozdz. 2.
Tamże, rozdz. 2.
Orzeczenie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej (Sygn. akt K. 11/90). Zob. W. Łączkowski, Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności instrukcji MEN dotyczącej powrotu religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91, w: Nauczanie religii
w szkole w państwie demokratycznym, [red. J. Krukowski], Lublin 1991, s. 69-83.

Artykuły wygłoszone podczas konferencji

z 2 kwietnia 1997 r. (art. 53 ust. 4), Konkor-

i innych środków wychowania, wolny od

na jej podstawie Rozporządzenie MEN z dnia

borem; 4. wolność od zmuszania dzieci do

dat z 28 lipca 1993 r. (art. 12), Ustawa z dnia
7 lipca 1991 r. o systemie oświaty oraz wydane

14 kwietnia 1992 r., a także ustawy wyznaniowe, które w sposób indywidualny regulują

status prawny poszczególnych wyznań. Kon-

kordat z 1993 r. rozciągnął nauczanie religii
poza szkołami publicznymi podstawowymi
i ponadpodstawowymi także na przedszkola

prowadzone przez organa administracji państwowej i samorządowej zgodnie z wolą zainteresowanych (rodziców i opiekunów praw-

nych uczniów lub też samych uczniów szkół
ponadpodstawowych). Przepisy prawa polskiego stawiają wszystkie wyznania zasadniczo w jednakowej sytuacji, zapewniając możliwość realizacji tego uprawnienia wszystkim

kościołom i związkom wyznaniowym o uregulowanej sytuacji prawnej .
26

V Podsumowanie

Podsumowując należy przypomnieć tak-

że, że w doktrynie Kościoła katolickiego już
Sobór Watykański II w swych dekretach na-

zwał rodzinę „Kościołem domowym”, a jego
Deklaracja o wolności religijnej wyliczyła
podstawowe uprawnienia rodziców w za-

kresie religijnego wychowania dzieci tj.: 1.
swobodne organizowanie życia religijnego
w ognisku domowym pod kierunkiem rodzi-

ców; 2. rozstrzyganie o rodzaju religijnego
nauczania dzieci według własnych poglą-

dów religijnych rodziców; 3. wybór szkoły
26

27

niesprawiedliwych ciężarów związanych czy

to bezpośrednio, czy pośrednio z tym wyuczęszczania na wykłady niezgodne z prze-

konaniami religijnymi rodziców; 5. wolność
od narzucania jedynego systemu wychowania, zwłaszcza gdy całkowicie usunięta zo-

staje z niego formacja religijna (nr 5). Zaś
w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim

(Gravissimum educationis) domaga się wol-

ności prowadzenia szkół katolickich (nr 8)
oraz przypomina, iż „władza państwowa,
której zadaniem jest strzec i bronić wolno-

ści obywatelskiej, powinna dbać zgodnie

z zasadami sprawiedliwości rozdzielczej
o takie rozdzielanie zasiłków państwowych,

aby rodzice zgodnie ze swoim sumieniem,
w sposób naprawdę wolny, mogli wybrać

szkoły dla swych dzieci” (nr 6). Deklaracja

o wychowaniu chrześcijańskim zwraca też

uwagę na prawo rodziców do tego, aby ich
dzieci mogły w szkołach pobierać naukę religii (nr 7) 27.

Karta Praw Rodziny, w art. 5 stwierdza:

„Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają

pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeń-

stwo do wychowania potomstwa i dlatego
muszą być uznani za pierwszych i głównych
jego wychowawców”. I dalej: „Rodzice mają

prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swo-

imi przekonaniami moralnymi i religijnymi,
z uwzględnieniem tradycji kulturalnych rodziny, które sprzyjają dobru i godności dziec-

Zob. A. Mezglewski, Nauczanie religii, w: Prawo wyznaniowe [red. H. Misztal], Lublin 2000, s. 372; Tenże, Usunięcie i przywrócenie nauki religii do szkół, w: Katecheza dzisiaj problemy prawne i teologiczne, [red. W. Janiga, A. Mezglewski], Krosno-Sandomierz 2000, s.97-108; Tenże Przepisy kształtujące rozwiązania systemowe w zakresie nauczania religii w szkołach
publicznych w Polsce na tle standardów międzynarodowych, Tamże, s. 109-116; Tenże Misja kanoniczna do nauczania religii
– przepisy prawa polskiego i kanonicznego, Tamże s. 117-127.
Zob. H. Misztal Wolność religijna, w: Prawo wyznaniowe [red, H. Misztal], Lublin 2000, s. 204-249, w szczególności
s. 227-233.
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ka”28. Papież Jan Paweł II w adhortacji apostol-

dzynarodowego i polskiego zwłaszcza pro-

rodziców do wychowania jest czymś istotnym

z 1993 r. Na podstawie analizy tych aktów

skiej O zadaniu rodziny chrześcijańskiej (Familiaris consortio) napisał: „Prawo – obowiązek

i jako taki związany jest z samym przekazywaniem życia ludzkiego; jest on pierwotny i mający pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych innych osób, z racji wyjątkowo-

ści stosunku miłości łączącej rodziców i dzieci;
wyklucza zastępstwo i jest niezbywalny, dlate-

go nie może być całkowicie przekazany innym,
ani przez innych zawłaszczony”29.

Temat prawa rodziców jest głęboko osa-

dzony w idei personalizmu chrześcijańskiego,
ukazanego w sposób tak wyraźny już na So-

borze Watykańskim II przez kard. K. Wojtyłę,

a później ukazanego w całej pełni w postaci

mulgowanego po 1989r. w tzw. ustawach majowych, Konstytucji RP z 1997 r. i Konkordat

wynika, że prawo międzynarodowe i polskie
stwarzają warunki realizacji wolności religijnej w omawianym przedmiocie przez rodzi-

ców i prawnych opiekunów niezależnie od ich
przynależności do określonego Kościoła lub
związku wyznaniowego.

Keywords

parents, children, religious education, the

freedom of religion

SUMMARY

In accordance with the international and

uznanie godności osoby ludzkiej jako podsta-

Polish laws the rights of parents to the rais-

Słowa kluczowe

b) the right to provide the child with a free

wy i źródła wszystkich wolności.

Rodzice, dzieci, nauczanie religijne, wy-

chowanie religijne, wolność religijna

Streszczenie

Prawo w tym zakresie reguluje wspo-

mnianą wolność w wielu aktach prawa mię-

ing and religious education of their children
include: a) the right to organise the family life,

access to the religious truths, c) the right to
a free choice of a school, d)the right to a religious education at school. The author of the

paper proves that the above parental rights
are guaranteed by the Polish legal system.
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Dominik Tyrawa

Prawo administracyjne a prawo
międzynarodowe publiczne
Uwagi na tle „Instytucji prawa administracyjnego” Jerzego
Stefana Langroda
The administrative law and the public international law.
Remarks on the background of the „Institution of the
administrative law” of Jerzy Stefan Langrod

I. Wstęp
Nasz Naród wydał wiele córek i wielu sy-

nów, z których powinniśmy być dumni. Jednak,
w odczuciu autora, zbyt często patrzymy na

inne kraje, inne narody, inne kultury i chwa-

limy je, zapominając o naszym dziedzictwie,
czy to kulturowym czy to osobowym. Zasada
„cudze chwalicie, swojego nie znacie” zbyt
często wciąż króluje w naszej świadomości.

Opracowanie to zostało pokrótce po-

święcone synowi polskiej ziemi – Jerzemu
Stefanowi Langrodowi. Ten wybitny prawnik administratywista po dziś dzień wywiera

istotny wpływ na polską naukę prawa administracyjnego i naukę administracji. Ponadto

wydaje się, że jest najbardziej znanym polskim przedstawicielem prawa administracyjnego i nauki administracji w świecie. Oczy-

wiście można postawić pytanie czy mamy do
czynienia z przedstawicielem najwybitniejszym, ale na tak postawione pytanie trudno

jednoznacznie odpowiedzieć. Najwłaściwsze
wydawałoby się wskazanie szerszej, niż jed-

na osoba, grupy, którą można byłoby określić
jako najwybitniejsi przedstawiciele polskiej

nauki prawa administracyjnego i nauki administracji. Grupa ta nie miałaby charakteru

zamkniętego i w zależności od osób, które
proponują jej skład i w zależności od pocho-

dzenia (ośrodka naukowego, w którym się
kształcili) skład tejże grupy byłby zmienny.

Zważywszy na losy Jerzego Stefana Lan-

groda, historię jego życia, czy powstania ty-

tułowych Instytucji, można wskazać iż mamy
do czynienia z postacią niezwykłą, w dalszym

ciągu niewłaściwie przybliżoną w polskiej
nauce prawa administracyjnego i nauce administracji.

Opracowanie to zostało podzielone na

podtytuły, Człowiek – Historia – Prawo, zgod-

nie z tytułem konferencji, na której zostało
zreferowane, a także zgodnie z ideą przybliżenia osoby Langroda, historii jego życia i hi-

Artykuły wygłoszone podczas konferencji

storii powstania tytułowych Instytucji, aby te

podstawie pracy „Zarys sądownictwa admini-

prawa administracyjnego i prawa międzyna-

W 1927 r., w wieku 24 lat uzyskuje habilitację4

rozważania spiąć przybliżeniem jakże wciąż
współczesnych i problemowych korelacji
rodowego publicznego.

II. Człowiek

Jerzy Stefan Władysław Langrod urodził

się w Krakowie w dniu 20 września 1903 ro-

ku1. Był młodszym synem Bernarda Langroda
i Michaliny Rucker. Jego ojciec był znanym krakowskim adwokatem, a także doktorem praw .
2

Właśnie w wykształceniu ojca i wykonywanym

przez niego zawodzie można dopatrywać się
wyboru takiej, a nie innej drogi zawodowej.

Jerzy Stefan Langrod zdobywał wykształ-

cenie m.in. w cieszącym się dużą renomą Gim-

nazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie.

Jego postawa patriotyczna wyrażała się m.in.
w propagowaniu i tworzeniu ruchu skautingowego w odrodzonej Rzeczypospolitej czy

też w udziale, jako żołnierz, w wojnie polskobolszewickiej oraz w III powstaniu śląskim,

za udział w którym otrzymał w 1921 r. Śląską
Wstęgę Waleczności i Zasługi.

Magisterium z prawa uzyskał w 1925 r.

na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już w 1926 r.
(w wieku 23 lat) zostaje doktorem praw na
1

2
3
4

5

stracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem
sądownictwa administracyjnego w Polsce”3.

z nauki administracji i nauki prawa administracyjnego. Miejscem habilitacji jest Wydział Nauk

Politycznych i Społecznych Wolnej Wszechnicy
Polskiej w Warszawie, na której to uczelni zo-

staje docentem. Jednocześnie studiuje filozofię,
której absolwentem staje się w 1929 r.

W analogicznym okresie wiąże się z szeroko

rozumianym wymiarem sprawiedliwości (odbywa praktykę w Sądzie Okręgowym w Krako-

wie) oraz odbywa aplikację adwokacką w kancelarii adwokackiej swojego ojca Bernarda Langroda w Krakowie, którą ostatecznie finalizuje
i zostaje wpisany na listę adwokatów.

Kolejnym przełomem w jego życiu staje

się rok 1931, w którym to habilituje się na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podstawą habilitacji jest opracowanie

o istocie res iudicata w prawie administracyjnym5. Po habilitacji rozpoczyna prace na tymże wydziale, jako docent prywatny, któremu

zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami nie przysługiwało wynagrodzenie. Od

samego początku związany jest z Katedrą Pra-

wa Administracyjnego i Nauki Administracji

Życiorys Jerzego Stefana Langroda prezentują m.in. A. Wasilewski, Jerzy Stefan Langrod 1903-1990, „Państwo i Prawo”
1991, nr 4, s. 77-79, Z. Martyniak, Jerzy Stefan Langrod (1903-1990), „Przegląd Organizacji” 1991, nr 7, s. 17, tenże, Wspomnienie o profesorze Jerzym Langrodzie 1903-1990, „Prakseologia” 1992, nr 1-2, s. 199-203, P. Dobosz, Jerzy Stefan Władysław Langrod – biografia, [w:] Źródła prawa administracyjnego. Konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Jerzego
Stefana Langroda. Uniwersytet Jagielloński - 23 kwietnia 2004 r., red. J. Zimmermann, P. Dobosz, Zakamycze 2005, s. 15-28,
Tenże, Biogram J.S. Langroda, [w:] J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint, Zakamycze 2003, s. 13-15 czy też B. Dobkowska, Biografia naukowa Jerzego Stefana Langroda, [w:] Teoria instytucja prawa
administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011.
To właśnie ojcu Jerzy Stefan Langrod poświęcił opracowanie: Zagadnienia wybrane z praktyki administracyjnej, Kraków 1938.
J.S. Langrod, Zarys sądownictwa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa administracyjnego w Polsce, Warszawa 1925.
Należy zaakcentować, iż habilitacja przed II wojną światową miała inne znaczenie, niż obecnie. Uzyskanie habilitacji z zakresu
ścisłej dyscypliny (np. prawa karnego czy prawa administracyjnego), na konkretnej uczelni umożliwiało prowadzenie wykładów.
Takie rozwiązanie powodowało, że m.in. J.S. Langrod habilitował się jeszcze po raz kolejny, na Uniwersytecie Jagiellońskim.
J.S. Langrod, Res iudicata w prawie administracyjnym, Kraków 1931.
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UJ. Początki tej Katedry w systemie organiza-

zacji naukowych, m.in. z siedzibą w Londynie,

związani z nią byli m.in..: Julian Antoni Duna-

zostają także w ramach różnego rodzaju komi-

cyjnym Wydziału Prawa to 1801 r. Osobowo

i naukowo, obok Jerzego Stefana Langroda

jewski, Józef Kleczyński, Władysław Leopold
Jaworski, Kazimierz Władysław Kumaniecki,

Wilhelm Szczęsny Wachholz czy w późniejszym okresie Wacław Brzeziński, Józef Filipek oraz obecnie m.in. Jan Zimmermann.

Obok praktyki adwokackiej i pracy nauko-

wej w ramach UJ angażuje się także, jako radny Rady Miejskiej Krakowa w prace organów

samorządowych. Zaangażowanie to jest powiązane z trudnym okresem działania Rady

Miejskiej Krakowa, gdy ustrój ma charakter
prowizoryczny, de facto władzę sprawuje quasi zarząd komisaryczny .
6

15 grudnia 1936 r., w wieku 33 lat otrzymuje,

nadany mu przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej tytuł naukowy profesora. Zostaje także

kierownikiem wzmiankowanej już Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji UJ.

Daje się wówczas poznać (do momentu

wybuchu II wojny światowej) jako nowoczesny administratywista, który obok prawa administracyjnego i nauki administracji, zajmuje

się także m.in. prakseologią. Znajomość języków obcych determinuje działalność naukową
także na płaszczyźnie europejskiej. W ramach

tej działalności odbywa kwerendy biblioteczne w Paryżu, Dijon i Zurychu. Uczestniczy

w wielu międzynarodowych konferencjach
naukowych, m.in. w Bratysławie czy Rzymie.

Wykłada na uniwersytetach w Rzymie, Debreczynie czy Suboticy. Zostaje członkiem wielu

międzynarodowych stowarzyszeń czy organi6
7

Paryżu, Rzymie, Filadelfii czy Brukseli. Jego
doświadczenie i kwalifikacje wykorzystane
sji rządowych, m.in. w zakresie problematyki

podziału administracyjnego państwa, sądów
ubezpieczeń społecznych czy reform w zakresie aplikacji adwokackiej. Nazwisko Langroda

staje się wówczas znane nie tylko w sferze naukowej, na płaszczyźnie polskiej czy europejskiej, ale pełnienie funkcji eksperckich pozwala na praktyczne wykorzystanie jego wiedzy
i posiadanych umiejętności.

W momencie wybuchu II Wojny Świato-

wej Jerzy Stefan Langrod pełni służbę wojskową. Został zmobilizowany w sierpniu 1939 r.,
jako porucznik piechoty. Podobnie jak wielu

polskich żołnierzy-tułaczy via Rumunia przedostaje się do Francji. Wykłada prawo administracyjne na Uniwersytecie Polskim Zagra-

nicą w Paryżu oraz pracuje w Ministerstwie
Spraw Wojskowych, jako radca prawny.

Po ataku Niemiec na Francję, walczy w ra-

mach 2 Pułku Grenadierów Wielkopolskich

im. Bolesława Chrobrego 1 Dywizji Grenadierów m.in. w Lotaryngii. W czerwcu 1940 roku

został wielokrotnie ranny i dostał się do nie-

woli niemieckiej. Okres ten (lipiec 1940-maj
1945) spędził w Oflagu XVIIA w Edelbach pod

Wiedniem. W niewoli zaangażował się w próbę ucieczki (budowa podkopu-tunelu), ale

szczególne miejsce w działalności obozowej
zostało poświęcone pracy naukowo-dydaktycznej. W ramach pracy naukowej powstają

wówczas tytułowe Instytucje7, o których szerzej w dalszej części opracowania.

Spostrzeżenia z tego okresu zawiera w opracowaniu: 3 lata samorządu Krakowa (1931-1933) na tle teorii prawa administracyjnego. Fakty i konkluzje, Kraków 1934.
Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 1948.

Artykuły wygłoszone podczas konferencji

Organizuje także, w ramach pracy dydak-

Pogarszający się stan zdrowia powodu-

tycznej, studia na poziomie uniwersyteckim,

je konieczność korzystania z urlopu dla po-

gdzie wykłada prawo administracyjne, naukę

mości wśród uczonych z Zachodniej Europy.

tj. Polskie Studium Prawa (Polski Wydział
Prawa) oraz Polską Szkołę Nauk Politycznych,

administracji, filozofię prawa czy prawo polityczne. Pełni funkcje egzaminatora w ramach

zorganizowanych przez jeńców francuskich
projektach

uniwersyteckich.

W

związku

z odniesionymi w czerwcu 1940 r. ranami,

niedostateczną opieką zdrowotną w obozie
jenieckim i trudnymi warunkami w nim panującymi podupada w dosyć mocny sposób
na zdrowiu.

Po wyzwoleniu, w dniu 9 maja 1945 r., prze-

dostaje się następnie do Paryża. Tam otrzymu-

je ofertę pracy w ambasadzie polskiej, której
jednak nie przyjmuje. Interesuje go tylko i wy-

łącznie powrót do rodzinnego Krakowa, a także
kontynuacja pracy na odradzającym się Uniwersytecie Jagiellońskim. Będąc konsekwentny
w działaniu obejmuje ponownie Katedrę Nauki
Administracji i Prawa Administracyjnego UJ.

Angażuje się politycznie w prace odradzającego
się Stronnictwa Demokratycznego. Jako osoba

ciesząca się autorytetem o międzynarodowym

charakterze, zgłoszony zostaje jako kandydat
na sędziego Międzynarodowego Trybuna-

łu Sprawiedliwości w Hadze. Takie działanie
można traktować jako próbę silnej legitymacji

władzy komunistycznej w Polsce na arenie mię-

dzynarodowej, a zgłoszenie samego Langroda
należy traktować w instrumentalny sposób. Nie
zaprzestaje aktywności na forum międzynarodowym, pełniąc rolę wykładowcy na Uniwer-

sytecie w Tuluzie. Pełni wówczas także funkcję
kuratora Towarzystwa Słuchaczy Biblioteki
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8

ratowania zdrowia. Leczy się w Szwajcarii,

wykorzystując w ten sposób szerokie znajoZagrożony aresztowaniem ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, ostrzeżony przez kolegę z oflagu – R. Laporte, ówczesnego radcy

prawnego ambasady francuskiej w Warszawie, pośpiesznie emigruje i osiedla się w Paryżu. W opracowaniach poświęconych Jerzemu Stefanowi Langrodowi zwraca się uwagę,

iż nie przedłużono mu urlopu dla poratowa-

nia zdrowia, co skutkowało przeniesieniem
w stan spoczynku bez uposażenia emerytal-

nego i zwolnieniem w dniu 31 sierpnia 1951
ze stanowiska profesora nadzwyczajnego.

Brak przedłużenia urlopu zdrowotnego był

tylko pretekstem, aby dokonać aresztowania,
po powrocie do kraju.

Osiedlając się nad Sekwaną angażuje się

w szereg projektów naukowych i eksperckich.
M.in. wykłada publiczne prawo porównaw-

cze na Uniwersytecie w Saarbrücken, gdzie
prowadzi nowatorskie badania w zakresie
zbliżenia prawa europejskiego8, pełni funk-

cję dyrektora do spraw badań naukowych
we francuskim Krajowym Centrum Badań

Naukowych czy też wykłada prawo administracyjne na Sorbonie. Jego badania nauko-

we, prowadzone wykłady i seminaria, do dziś
wspominane są jako nowatorskie, a sami słuchacze to w większości obecne prawne i polityczne elity nie tylko Francji, ale np. byłych
francuskich kolonii. Jego dom długi czas był

także otwarty na rzecz przybyszów z Polski,

czy to profesorów przebywających na stażach

naukowych czy też młodszych pracowników

Badania te były i są wykorzystywane w zakresie prawodawstwa Rady Europy i Unii Europejskiej.
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nauki. Prowadził także niezwykle ożywioną

Żoną Langroda była Anna Bronisława

korespondencję z polskimi administratywi-

Nimhin, doktor i tłumacz przysięgły. Zmar-

Iserzonem.

pagatorką teorii Langroda jest córka Ewa

stami w kraju, m.in. Marianem Zimmermannem, Jerzym Starościakiem czy Emanuelem

Nie zaprzestał aktywności w ramach pra-

cy naukowej i podróży zagranicznych z tym

związanych. Dzięki ogromnemu autorytetowi zapraszany był na wykłady m.in. do Londynu, Bolonii, Portoryko, Helsinek, Madrytu,

Luksemburga, Turynu, Spiru, Lizbony, do Wyoming czy do Quebecu.

Ogromna wiedza teoretyczna, umiejętność

przekształcenia jej w praktyczne rozwiązania,

podobnie jak w okresie II Rzeczypospolitej,

była powodem powołania Langroda jako eks-

perta przy wielu organizacjach naukowych
czy organizacjach międzynarodowych. Należy w tym zakresie wskazać m.in. UNESCO,
ONZ czy OECD. Utrzymywał silne kontakty

naukowe z polskimi środowiskami emigracyjnymi, działał w organizacjach polonijnych,

był profesorem Polskiego Uniwersytetu na

ła w dniu 28 listopada 1990 roku w Paryżu.

Spadkobierczynią dorobku, jak i wielką proMichalina Franciszka, znana jako Michali-

na z Langrodów Ageros, prof. Uniwersytetu
w Lancaster. Bratem Jerzego Stafana Langroda był Witold Lucjan Langrod, doktor prawa, socjolog, pracownik Ministerstwa Pracy

i Opieki Społecznej, a także Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie, dyrektor w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, kombatant

II wojny światowej, pracownik ONZ, pisarz,

wykładowca na Uniwersytetach i szkołach
wyższych w Warszawie, Leopoldville, Meksyku i Suffolk.

Jerzy Stefan Langrod zmarł w dniu 24

grudnia 1990 roku w Paryżu i pochowany został na cmentarzu w Montmorency.

III. Historia

Historia życia Profesora, co zostało przed-

Obczyźnie. Ponadto był członkiem Polskiego

stawione powyżej jest niezwykła. Trudno

zawsze odwiedzając swój rodzinny i ukocha-

norodnych miejscach, a także tak mocno wpi-

Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Trzykrotnie w tym okresie przyjeżdżał do kraju
ny Kraków.

Bardzo długi czas osoba Jerzego Stefana

Langroda pozostawała w kręgu zainteresowań Służby Bezpieczeństwa. Nie bez znacze-

nia pozostaje fakt, iż paryski dom Profesora

był otwarty na wszystkich potrzebujących,
a zgromadzone informacje przez SB mogą

świadczyć, iż w tym gronie były także osoby,
które nadużywając gościnności Profesora,

informowały SB o osobach przebywających
w otoczeniu Profesora czy też o odbywających się tam dyskusjach.

wskazać innego człowieka, który przeżył tyle
niezwykłych wydarzeń, pracował w tylu róż-

sał się we współczesną naukę nie tylko prawa
administracyjnego i naukę administracji, ale

także w prace z zakresu teorii organizacji i zarządzania oraz prakseologii.

Jerzy Stefan Langrod napisał blisko 500

publikacji. Nawet dziś, w dobie Internetu,
kserokopiarek, skanerów, e-publikacji, coraz większej ilości źródeł, które można zdo-

być bez wychodzenia z domu i odwiedzania

bibliotek, w zakresie prawa trudno znaleźć
osoby, które by się zbliżyły do takiej ilości
publikacji. Do tego należy dodać, iż publikacje

Artykuły wygłoszone podczas konferencji

te ukazały się w 11 językach, co nawet dziś

Wydarzenie to, wraz z niezwykle istotnym za-

rytoryczny wskazanych publikacji, których

jest, iż dopiero po ponad 13 latach od śmier-

szokuje, w pozytywnym tego słowa znaczeniu . Osobną kwestią jest wysoki poziom me9

tylko 57 powstało w „polskim” okresie działalności autora, do 1939 r.10 Przygotowując

to opracowanie, bazując na materiale źródłowo-wspomnieniowym autor tego opracowania dotarł do informacji, że Jerzy Stefan

Langrod publikował m.in. w branżowych
czasopismach, które ukazywały się w Kosta-

ryce. W tym miejscu należy zadać odważne
pytanie, który z obecnych polskich prawników-administratywistów publikuje w tak egzotycznych miejscach, a zważyć trzeba że okres,

gdy publikował Langrod w znaczący sposób
różni się od współczesnych czasów, w któ-

rych panują czasy różnoznacznie rozumianej
globalizacji.

Z przykrością należy zauważyć, iż osoba

Jerzego Stefana Langroda nie doczekała się
właściwego odwzorowania w polskiej nauce

prawa administracyjnego. Wszak w zakresie

przybliżania jego dorobku i swoistego hołdu
oddawanego tejże postaci należy wskazać tylko trzy znaczące zdarzenia.

Pierwsze, gdy w dniu 23 kwietnia 2004

roku odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Źródła prawa administracyjnego” .
11

9

10
11
12

13

pisem dyskusji z konferencji12 jest swoistym
dopełnieniem reprintu Instytucji. Znamienite

ci Profesora ośrodek, z którym związany był
w największym stopniu w Polsce, zorganizo-

wał konferencję, będąca swoistym hołdem
dla profesora.

Drugim zdarzeniem, była zorganizowana

w Paryżu, w dniach 23 – 26 września 2011 r.
XII Doroczna Międzynarodowa Konferencja
Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Admini-

stracji Publicznej, na temat „Teoria nauk ad-

ministracyjnych – aktualność dzieła profesora
Jerzego Stefana Langroda”. Organizatorami
konferencji było Stowarzyszenie Edukacji Ad-

ministracji Publicznej, Międzynarodowy Instytut Nauk Administracyjnych Sekcja Francuska

w Paryżu oraz Polska Akademia Nauk Oddział
w Lublinie i Stacja Polska w Paryżu13. Jak słusz-

nie zauważył we wstępie do tego opracowania
jego redaktor naukowy Janusz Niczyporuk

znamienitym i smutnym jest fakt, iż tak naprawdę wzmiankowana publikacja i konferen-

cja to dopiero drugie opracowanie w polskiej
doktrynie prawa administracyjnego i nauki

administracji w całości poświęcone Langrodo-

wi. W tym miejscu należy się także w sposób

zdecydowany zastanowić, czy nie właściwsze

Autor tego opracowania próbował zweryfikować, w których to językach zostały napisane te publikacje. Było to o tyle trudne,
iż brak w polskich opracowaniach pełnego wykazu publikacji Profesora. Z pewnością były to następujące języki: polski (1),
francuski (2), włoski (3), angielski (4), niemiecki (5), hiszpański (6), portugalski (7) i serbsko-chorwacki (8). Pozostałe języki
to najprawdopodobniej grecki (9), fiński (10) i niderlandzki (11). W zakresie trzech ostatnich języków konieczna jest jednak
weryfikacja, której z przyczyn niezależnych od autora nie mógł on sam dokonać.
Okres 1945-1951 w znacznej mierze jest okresem mieszanym, w którym to Langrod więcej czasu przebywa zagranicą niż w
Polsce.
Przywoływane już opracowanie: Źródła prawa administracyjnego. Konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Jerzego
Stefana Langroda. Uniwersytet Jagielloński - 23 kwietnia 2004 r., red. J. Zimermann, P. Dobosz, Zakamycze 2005.
Momentami można odnieść wrażenie, iż dyskusja wciąga w większy sposób, niż opublikowane referaty. Wynika to głównie z
faktu, iż Jerzy Stefan Langrod zostaje przybliżony w bardzo emocjonalny sposób, a w dyskusji biorą udział znani, współcześni
administratywiści, którzy znali Profesora osobiście.
Owocem tego spotkania jest opracowanie: Teoria instytucja prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego
Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011.
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byłoby takie przekonstruowanie idei Zjazdów

nie jego obcojęzycznych opracowań (szcze-

mach jednego ze Zjazdów zająć się problema-

raz kolejny „odkryte” nie tylko przez młodych

Katedr i Zakładów Prawa Administracyjnego

i Postępowania Administracyjnego, aby w ra-

tyką historyczną, swoistym wspomnieniem
wielkich, nieżyjących już administratywistów

polskich (a może także zagranicznych) i ich
idei oraz teorii. Możliwe też, iż obok głównego nurtu problemowego, w ramach swoiste-

go przypomnienia źródeł cyklicznie poruszać
wspomniane kwestie w ramach wzmiankowanych spotkań naukowych .
14

Za trzecie zdarzenie, jednak o innym

charakterze niż wskazane powyżej, należy

uznać ukazanie się publikacji poświeconej

problematyce reform współczesnej admini-

stracji publicznej w odniesieniu do koncepcji
przedstawionych przez Jerzego Stefana Langroda . I zasadniczo w tym zakresie moż15

na zamknąć listę opracowań, które zostały
poświęcone osobie tego wybitnego administratywisty. Pewnym domknięciem tej problematyki są jeszcze dwie księgi pamiątkowe

poświęcone działalności naukowej Profesora,

wydane przez jego francuskich (i nie tylko)
uczniów16.

Wyszczególnione publikacji to wciąż

mało, aby przybliżyć dorobek Profesora. Według autora tego opracowania Jerzy Stefan

Langrod zasłużył na zdecydowanie więcej.
Pewnych hołdem mogłoby być przetłumacze14

15
16
17

gólnie w języku francuskim) na język polski,

dzięki czemu jego poglądy mogłyby być po

polskich administratywistów, ale także przez
całą wspólnotę polskiego prawa administracyjnego i nauki administracji.

Niezwykła historia wiąże się także z po-

wstaniem Instytucji. To opracowanie, a zasadniczo szkic problemowy (własnoręczne

notatki) powstało w okresie niewoli, w obo-

zie jenieckim. Jerzy Stefan Langrod stworzył
to niezwykłe i wartościowe dzieło mimo
trudnych warunków pracy (brak biblioteki,

ciszy, problemy ze światłem, zagrożenie za-

rekwirowaniem rękopisu, ciągłe rewizje),
mimo że czas i miejsce, w którym przebywał
w najmniejszym stopniu kojarzą się z pra-

cą naukową. Langrod przebywał wszakże
w obozie jenieckim, a nie w kurorcie czy na
urlopie. Pracował opierając się na niezwykle

skromnych zasobach bibliotecznych i swo-

jej wiedzy. Wypadkową tej pracy było trzy
tomowe dzieło, której pierwszy tom, wydany częściowo17, dotyczył kwestii wstępnych,

tom drugi miał odnosić się do problematyki
ustroju i organizacji administracji, a tom trzeci do problematyki aktywności administracji.

Instytucje miały być opublikowane ponadto
w językach obcych (angielskim i francuskim).

Ambitne założenia w tym zakresie zostały

Jako przykład można podać ideę Ogólnopolskich Zjazdów Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. W ramach XLVII Zjazdu,
który odbył się w dniach 6-8 czerwca 2005 roku w Cedzynie pod Kielcami (organizatorzy: Katedra Prawa Konstytucyjnego oraz
Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego) tematyka naukowa zjazdu koncentrowała się wokół polskiej nauki prawa konstytucyjnego oraz dokonań ustrojowych II Rzeczypospolitej. Owocem tego spotkania naukowego
było opracowanie: Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej, red. P. Sarnecki, Kraków 2006.
B. Dobkowska, Problematyka współczesnych reform administracji publicznej w świetle koncepcji administracyjnoprawnych
Jerzego Stefana Langroda, Warszawa 2011.
W tym zakresie należy wskazać: Pour un dront juste et une gestion moderne – Mélanges Georges Langrod, Paris 1969 oraz
Science et action administratives, red. L. Boulet, Paris 1980.
Ukazała się jedynie część tomu I, w 1948, a wydrukowany zeszyt 2 został w 1950 wycofany z obiegu z przyczyn politycznych,
gdyż nie mieścił się problemowo i treściowo w zakresie ideologii marksistowsko-leninowskiej.

Artykuły wygłoszone podczas konferencji

jednak przekreślone przez dwa wydarzenia,

W Instytucjach18 wskazana problematyka

pierwsze, gdy z przyczyn politycznych wyco-

przedstawiona została obok powiązań prawa

zagrożony aresztowaniem do emigracji na

i prawem pracy. W odniesieniu do prawa mię-

fano zeszyt drugi tomu pierwszego i drugie,
gdy Jerzy Stefan Langrod został zmuszony,
Zachód Europy.

Mimo podjęcia pod koniec lat siedem-

dziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych prób ponownego przeredagowania nie-

publikowanych tomów, celem dostosowania
ich do zmieniającej się rzeczywistości praw-

no-społecznej, w związku z pogłębianiem się
choroby Profesora, nie udało się zrealizować
tego celu. Z przykrością należy zaznaczyć, że
brak publikacji całych Instytucji jest z pewnością znaczącą stratą dla polskiej nauki prawa administracyjnego i nauki administracji.

W sposób trochę przekorny można także
wskazać, iż Instytucje zawdzięczają swo-

je miejsce w literaturze przedmiotu dwóm
faktom, tj. temu gdzie i w jakich warunkach

powstały oraz temu, że znacząca ich część

nigdy nie została opublikowana. Oczywiście
stwierdzenie to w żaden sposób nie umniejsza faktu, że mamy do czynienia z bardzo
znaczącym opracowaniem.

IV. Prawo

Problematyka powiązań prawa międzyna-

rodowego publicznego z prawem administracyjnym wciąż nie doczekał się kompleksowego opracowania. Przywoływanie opracowań

cząstkowych w tym zakresie, w kontekście
tego opracowania wydaje się być bezzasadne,
gdyż główną płaszczyzną będą poglądy Jerzego Stefana Langroda w tym zakresie.
18
19
20

administracyjnego z prawem cywilnym, pra-

wem konstytucyjnym, prawem skarbowym
dzynarodowego publicznego Langrod używa
pojęcia prawo narodów.

Jerzy Stefan Langrod opisywał relację

prawa narodów i prawa administracyjnego
w sposób niezwykle szeroki, będąc zarazem
jednym z pierwszych przedstawicieli polskiej

doktryny prawa administracyjnego i nauki

administracji, który podjął się tej problematyki w sposób bardziej złożony. Powstałe

zależności Profesor omawiał na trzech płaszczyznach. Jako pierwszą płaszczyznę wskazywał, iż cały personel dyplomatyczny i konsularny składa się z organów administracyjnych.
Oznaczało to, że do prawa administracyjnego

w swobodny sposób można zaliczać te prze-

pisy, które zostały wydane dla administracji
spraw zagranicznych, a ponadto są one częścią składową porządku wewnętrznego pań-

stwa. W tym przypadku mamy do czynienia
z powiązaniem z prawem konstytucyjnym,

gdyż jest to punkt styczny, odnoszącym się do
sfery stosunków państwa z zagranicą19.

Drugą sfera zależności zachodzących na

płaszczyźnie styku prawa międzynarodowego
publicznego a prawa administracyjnego było

dynamicznie rozwijające się międzynarodowe
prawo administracyjne20. Dotyczy ono w szcze-

gólności spraw kolejowych, pocztowo-telegraficznych, lotniczych, rzecznych, opieki społecznej, pracy, miar i wag, sanitarnych, współpracy

intelektualnej, cudzoziemców czy też innych.

Autor posługuje się w tym zakresie Reprintem opracowania.
Por. J.S. Langrod, Instytucje …, s. 77.
Tamże, s. 78. Dodatkowo Langrod przywołuje bardzo bogatą literaturę niemieckojęzyczną, francuskojęzyczną, angielskojęzyczną, włoskojęzyczną czy też rosyjskojęzyczną w tym zakresie.
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W aktualnym stanie prawnym, w kontekście po-

kie prawo określa jako administracyjne prawo

do ruchu granicznego, w tym spraw wizowych,

wynikające z porozumień międzypaństwowych

glądów Langroda, takiej analizy dokonała, Joan-

na Człowiekowska. Te kwestie odnoszą się m.in.
kultury i sztuki, oświaty i szkolnictwa wyższego,
ochrony przyrody, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, podatków (zwłaszcza unika-

nia podwójnego opodatkowania, zapobiegania

uchylaniu się od opodatkowania), ratownictwa

i przeciwdziałania klęskom żywiołowym, kolei,
telekomunikacji, transportu drogowego, ruchu

drogowego, dróg i autostrad, prawa wodnego, żeglugi śródlądowej, prawa celnego czy tez

statusu cudzoziemców21. Oczywiście jest to
tylko i wyłącznie wyliczenie przykładowe. Do-

datkowo Człowiekowska wskazuje na istnienie
w tym zakresie aktów prawa międzynarodowego o charakterze uniwersalnym. Do tego katalogu zalicza autorka m.in. Europejską Konwencję

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych czy też Europejską Kartę

Samorządu Lokalnego. Dodatkowo wspomina

także o tzw. europejskich standardach procedu-

ry administracyjnej, które zostały dookreślone
w aktach stanowionych przez organy międzynarodowe. Wracając do poglądów wyrażonych

przez Langroda w Instytucjach, wskazywał na

zdecydowanie bardziej administracyjny charakter takich norm, a nie międzynarodowy. Ta21

22
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narodów22. Według Langroda „są to bowiem
reguły publicznego prawa międzynarodowego
(traktatów i konwencyj), na straży której stoi

związek administracji międzynarodowej”23.

Wskazane zostają także ogólne zasady włączania takich reguł do porządku prawnego. Chodzi

o ratyfikację, sposób oddziaływania na inne

normy, miejsce w hierarchii czy też inne reguły,
które zostały już scharakteryzowane w relacja
prawo wewnętrzne a prawo międzynarodowe.

Trzecią płaszczyzną, która jest punktem

stycznym prawa administracyjnego i prawa
międzynarodowego to tzw. działy spokrewnione z prawem międzynarodowym publicznym, nie należące jednak do tego systemu

prawnego. Takim przykładem jest kolonialne

prawo administracyjne, któremu w dalszej
części pracy zostanie poświęcony stosowny

fragment. Dodatkowo, prawo narodów, rozrastając się i „rozbudowując administrację międzynarodową różnych typów – czerpie pełną

dłonią z porównawczych wzorów i doświad-

czeń prawa administracyjnego, z istniejących

w tym ostatnim przykładów organizacyjnych
i ustrojowych oraz z wewnętrznopaństwowej
techniki administrowania”24. Należy jednak
przypomnieć o czasie powstania cytowanego

opracowania i o fakcie, iż od tamtego czasu

Zob. J. Człowiekowska, Prawo międzynarodowe jako źródło prawa administracyjnego, [w:] Źródła prawa administracyjnego
…, s. 90-92. Przywołane przykłady zostały poparte szeroko aktami prawnymi w tym zakresie, przy czym ich konkretyzacja w
tej sytuacji nie jest konieczna.
Langrod zwraca uwagę na zbyt pochopne zaliczanie do składników tego pojęcia treści o charakterze finansowo-skarbowym,
które powinny zostać zakwalifikowane do prawa skarbowego, treści dotyczące praw autorskich, które wchodzą w skład prawa cywilnego czy też akty odnoszące się do praw mniejszości narodowych, które winny być sferą zainteresowania prawa
konstytucyjnego bądź znajdujące się na pograniczu prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego. Dodatkowo do tego
pojęcia zalicza się akty, których twórcą jest administracja wewnątrz państwowa, a ich zakres oddziałuje w szczególności na
sferę międzynarodową (Langrod wskazuje przykład ochrony dyplomatycznej własnych obywateli za granicą) czy też akty, które
pozostają w związku z międzynarodowym prawem administracyjnym (podany przykład dotyczy dostosowywania wewnętrznej
organizacji służb publicznych do porozumień międzynarodowych), J.S. Langrod, Instytucje …, s. 79, przypis nr 60.
Por. J.S. Langrod, Instytucje …, s. 79.
Tamże, s. 81.

Artykuły wygłoszone podczas konferencji

administracja międzynarodowa rozrosła się

m.in. administracyjne prawo kolonialne, admi-

organizacje międzynarodowe), czy też na

Poglądy Jerzego Stefana Langroda w za-

w istotny sposób, czy to na szczeblu ogólno-

światowym (np. ONZ i jej wyspecjalizowane

szczeblu regionalno-kontynentalnym (np. UE
z całym jej aparatem politycznym). We właściwym zrozumieniu tak zachodzących procesów, pomocne byłyby prace prawnoporównawcze w zakresie prawa administracyjnego,

których celem byłoby wskazanie jakie rozwiązania ustrojowo-systemowe oraz w jakim
zakresie wpływają i są źródłem dla rozwiązań
na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej.

Wskazane powyżej relacje prawa między-

narodowego publicznego i prawa administracyjnego, mimo upływu kilkudziesięciu lat od

nistracyjne prawo okupacyjne i administracyjne prawo mandatowe.

kresie powiązań prawa administracyjnego

i prawa międzynarodowego publicznego po-

winny być wykorzystywane współcześnie nie
tylko w zakresie dookreślania pojęcia europejskiego czy międzynarodowego prawa administracyjnego, ale bez wątpienia powinny

być jednym z punktów wyjścia w zakresie
globalnego prawa administracyjnego i administracji międzynarodowej.

V. Podsumowanie

Opracowanie to dedykowane zostało pa-

czasu podjęcia rozważań na ten temat wciąż

mięci Jerzego Stefana Langroda, wybitnego

zdewaluowały się. Trzeba jednak zauważyć, że

udać się na emigrację. Langrod był postacią

zaskakują świeżością. Oprócz kolonialnego

prawa administracyjnego w żaden sposób nie

nawet w tym przypadku podjęte rozważania
można odnieść do innych sytuacji, wskazując
wąski dział regulacji odnoszących się do prawa

wojennego, gdzie występują elementy właśnie
z zakresu tego prawa i powiązanych z nimi in-

stytucji. Dodatkowo, wynikają z nich swoiste
uprawnienia administracyjnoprawne do sprawowania kontroli nad sferą okupowaną. Wła-

ściwsze wydaje się powiązanie tej płaszczyzny
z kolonialnym prawem administracyjnym (ko-

lonializm był swoistą formą okupacji, różniącą

się jednak od niej treścią i założeniami, choćby
na płaszczyźnie europejskiej). Przy czym pojęcie kolonialnego prawa administracyjnego

nie oddaje jednak całej złożoności problemu.
Zdecydowanie lepszą propozycją wydaje się

powiązanie tych problemów z pojęciem międzynarodowego przejściowego prawa administracyjnego, w skład którego można zaliczyć

polskiego prawnika – administratywisty,
który z przyczyn politycznych zmuszony był
niezwykła, a jego wkład w naukę polskiego

i światowego prawa administracyjnego i na-

ukę administracji jest znaczący. Historia jego
życia, historia powstania Instytucji wciąż wydaje się zaskakiwać i zaciekawiać.

Przykładem aktualności poglądów Lan-

groda, na współczesną administrację publicz-

na i na współczesne prawo administracyjne
są przybliżone w opracowaniu powiązania na

linii prawo administracyjne a prawo międzynarodowe publiczne.

Słowa Kluczowe
Jerzy Stefan Langrod, prawo administra-

cyjne, prawo międzynarodowe, historia

Streszczenie

Opracowanie dotyczy trzech podstawo-

wych problemów. W ramach pierwszej części
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przedstawiona została sylwetka Jerzego Stefa-

Summary

Druga cześć przybliża niezwykła historię jego

problems. In frames of the first part a figure

aktualnością poglądów Langroda w zakresie

administrative law. The second worship is

na Langroda, wybitnego polskiego prawnika,

zajmującego się prawem administracyjnym.

życia, jak i historie powstania tytułowego
opracowania. Część trzecia to rozważania nad

powiązań pomiędzy prawem międzynarodowym a prawem administracyjnym.

KeyWords

Jerzy Stefan Langrod, administration law,

international law, history

The study is regarding three basic

of Jerzy Stefan Langroda was described, of

outstanding Polish lawyer, dealing with the
bringing closer unusual the story of his life,
as well as stories of the coming into existence

of the title study. The third part is delibera-

tions above the topicality of Langrod’s views
in connections between the international law
and the administrative law.
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Artur Lis

Rex iustus - model władcy
w średniowiecznej Polsce
(na przykładzie Kroniki polskiej mistrza Wincentego)
Rex iustus - model ruler in medieval Poland (for example the
polish Chronicle of master Wincenty)

1. RZECZYPOSPOLITA JAKO
FORMA SUWERENNOŚCI NARODU
Kronika polska Kadłubka stanowiła „oficjalną

wersję” dziejów Polski, adresowaną do elit kraju .
1

Odzwierciedlając różne problemy nurtujące krąg

dworu i katedry nie była pomyślana jako utwór

Zwróćmy uwagę na pojęcie Rzeczypospoli-

tej, które spotykamy w Kronice polskiej. Mistrz
Wincenty tymi słowami rozpoczyna swe dzie-

ło: była, była ongi cnota w tej rzeczypospolitej,

którą senatorowie niby jakoweś świeczniki niebieskie opromienili nie zapisaniem pergami-

religijny, a tym bardziej, jako wyraz życia ducho-

nowych kart wprawdzie, ale najświetniejszych

i formę przekazu. Wincenty otrzymał formację

władcy, lecz książęta dziedziczni, których do-

diecezją przeplatały się z uczestnictwem w spra-

którego nawałnice tylu wieków nie mogły za-

monarchii polskiej i tworzącego się narodu .

litej”4. Kronikarz w dalszej części pisze o ksią-

wego pisarza. Podlegała też prawidłom gatun-

czynów blaskiem. Nie rządzili bowiem nimi

kapłańską w środowisku, gdzie gorliwość religij-

stojność, chociaż wydaje się okryta pomroką

wach państwa. Zainteresowania historią i pra-

gasić3. Tym fragmentem kieruje on uwagę na

ku literackiego, które wpływały na dobór treści

ani potomkowie plebejscy, ani samozwańczy

na, służba Boża odprawiana w katedrze i zarząd

niewiedzy, świeciła jednak dziwnym blaskiem,

wem wynikały tu z potrzeby samookreślenia się

meritum swych rozważań „stan Rzeczypospo-

2

1

2
3
4

E. Kauer-Bugajna, Legenda dynastyczna – refleksje wokół kroniki Anonima zwanego Gallem i mistrza Wincentego zwanego
Kadłubkiem, [w:] Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli, red. P. BuchwaldPelcowa, J. Pelc, Warszawa 1995, s. 153-163; W. Drelicharz, Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, Kraków 2012, s. 70-91.
Cz. Deptuła, Nad zagadką mistrza Wincentego, „Znak” 28(1976), s. 368-384.
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, wyd. Brygida Kürbis, Wrocław 2008, ks. I, rozdz. 1, s. 3 (dalej cytuję tylko
księgę i rozdział).
E. Mądrowska, Polska jako „patrimonium”, „regnum” i „res publica” w „Kronice” Mistrza Wincentego, [w:] Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury. Prace ofiarowane Jadwidze i Edmundowi Kotarskim, red. I. Kadulska, R. Grześkowiak,
Gdańsk 2004, s. 41–46.
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żętach dziedzicznych, których dostojność

że chrześcijański władca w chrześcijańskim

walk i intryg, których późniejszy biskup kra-

wuje swoją władzę. To musi być władca przez

świeciła dziwnym blaskiem. W kontekście tej
wypowiedzi, w dobie dzielnicowych sporów,

kowski jest świadkiem, wyraża tęsknotę za
ojczyzną mającą silną władzę królewską oraz
budzącą respekt wśród sąsiadów .
5

Trzonem wizji dziejowej Kadłubka pozo-

staje tu pojęcie „Rzeczypospolitej”, jako ładu
prawno-publicznego, wspólnego dobra na-

rodu. Ład, który stworzyła Polska, połączył

się z ideą ojczyzny i miłością Polaków do
kraju. Wyznaczają go zaś wartości moralne

i podtrzymują cnoty rządzących. Władza monarchów rodzi się z potrzeby udoskonalenia

życia zbiorowego przez prawa, a wywodzi
z mandatu narodu. Monarchowie są stróżami

i sługami prawa zbudowanego na podstawie
sprawiedliwości, określanej przez kronikarza
jako to, co sprzyja najbardziej temu, co może

najmniej6. Winni oni dopuszczać do współ-

rządów elitę przywódczą narodu, liczyć się
z głosem poddanych, podlegać kontroli spo-

łeczeństwa. Gdy ktoś sprzeciwi się swemu
powołaniu, naród może obalić go, jako tyrana

i wprowadzić na tron godniejszego. Rzeczpospolita jest określonym przez etykę oraz

przez publiczny wyraz etyki - prawo - ładem
wolności i cywilizacji, który przeciwstawia

się despotyzmowi i samowoli barbarzyństwa . Z myśli politycznej Kadłubka wynika,
7

5
6
7

8

narodzie to nie jest tyran narzucony, który
absolutnie niezależnie od okoliczności spra-

naród akceptowany, zarówno w momencie,

kiedy rozpoczyna swoje posługiwanie, ale
musi być przede wszystkim akceptowany
nieustannie dzień po dniu, rok po roku, wydarzenie po wydarzeniu. W sporze miedzy Bo-

lesławem Śmiałym a biskupem Stanisławem
rozpoznał mistrz Wincenty i pokazał w swym

dziele, że jeżeli naród nie akceptuje władcy
z racji moralnych, to ten władca musi ustą-

pić. Obowiązki nie tylko samego władcy jako
władcy ale obowiązek duchowy i moralny narodu, który się przekłada na pewien obowiązek formalno-prawny. Naród powinien nieustannie weryfikować sprawujących władzę,

nie tylko czy pozyskali ją legalnie, ale czy ją
wykonują nieustannie zgodnie z przyjętymi

standardami chrześcijańskimi i na pożytek
innych. Wincenty w swym dziele wpisał pewne założenia mówiące o tym, iż naród nie tyl-

ko odpowiada za jakość życia państwowego,
że ma być świadomy tego co się dzieje i ma

o tym decydować na bieżąco, wytyczając szlaki sprawiedliwości i bezpieczeństwa aktualnego i rozwoju społecznego dla przyszłych

pokoleń. Wincenty podnosi: Pożytek bowiem
rzeczypospolitej wymaga, żeby nikt na złe nie
używał swej władzy8.

J. Wojtczak-Szyszkowski, Antyczne wzory postawy moralnej i obywatelskiej w „Cronica Polonorum” Mistrza Wincentego Kadłubka, [w:] Dziedzictwo antyczne a polska tradycja kulturowa, Warszawa 2004, s. 25.
Ks. I, rozdz. 5, s. 12.
B. Kürbis, Jak mistrz Wincenty pisał historię Polski, tamże, [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek
i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej – Kraków, 10 marca 2000, red. K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 59-78;
taż, Jak mistrz Wincenty pojmował historię Polski, „Studia Źródłoznawcze” 20(1976), s. 64-70; taż, Pisarze i czytelnicy w Polsce
XII i XIII wieku, [w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972, s. 159-201; taż, Polska wersja humanizmu średniowiecznego u progu XIII wieku. Mistrz Wincenty Kadłubek [w:] Sztuka i ideologia XIII wieku. Materiały sympozjum
Komitetu Nauk o Sztuce PAN Warszawa 5 i 6 IV 1971 r., red. P. Skubiszewski, Warszawa 1974, s. 9-24.
Ks. IV, rozdz. 11, s. 205.
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Porządek Rzeczypospolitej ustanowiony

zapomniano o tym, który zapoczątkował ów

stał podniesiony na wyższy poziom warto-

początku państwowości polskiej związanej

został w ramach prawa natury i w oparciu
o cnoty naturalne. Początek państwa zo-

ści duchowych, gdy w życie narodu wszedł
Kościół. Gdy władcy zaczęli służyć ideom

chrześcijaństwa, otoczeni opieką opatrzności, do cnót przyrodzonych przyłączyły się

nadprzyrodzone. Temat powyższy zyskał tu
jednak głębszy sens. Wyrastająca z waleczności monarchów i ludu potęga kraju to w po-

nurt refleksji narodowej11.

Przejdźmy teraz do opisu legendarnego

z pierwszym prawodawcą Krakiem (Grakchus)12. Potwierdzeniem wyrzeczenia własnych korzyści na rzecz szczęścia wspólnoty,

tu już utożsamianej z „ojczyzną”, jest frag-

ment: dlatego to Grakch, powracając z Karyntii, jako że miał dar wypowiadania głębokich
myśli, zwołuje na wiec całą gromadę, twarze

łączeniu z samodzielnym ukształtowaniem

wszystkich ku sobie zwraca, wszystkich życz-

potęg. Czyny wojenne dawały przy tym chwa-

łe bydlę, bezgłowy człowiek; tym samym jest

autorytet Wincentego to zatem nie tyle auto-

bez króla. Albowiem dusza podsyca działanie

etosu narodowego . Kadłubek wprowadził do

dobroczynne promienie. Tymi promieniami

go, służebnej funkcji władzy względem na-

jaśnieje wielkoduszność, na potylicy oględność,

gażowania się „obywateli Rzeczypospolitej”

nie królem będzie, lecz wspólnikiem królestwa.

ładu Rzeczypospolitej podwalina faktycznej

liwość pozyskuje, u wszystkich posłuszeństwo

lebne świadectwo miłości ojczyzny i poświę-

ciało bez duszy, tym samym lampa bez świa-

rytet historiograficzny i literacki, ile właśnie

odwagi, światło czyni jasnym ogląd rzeczy,

polskiej tradycji politycznej idee: wolności,

jak najgodniej niby klejnotami wysadzony jest

rodu i odpowiedzialności rządzących przed

po bokach z obu stron hojne blaski śle brylant

w sprawy ojczyzny . Jego myśl leży u podstaw

[Bowiem] „wierzy, iż zrodzon nie sobie jest, lecz

i prawnej niezawisłości Polski wobec obcych

sobie jedna. Mówi, iż śmieszne jest okalecza-

cenia dla spraw religii. Wspomniany wyżej

tła, tym samym świat bez słońca - co państwo

rola kronikarza w artykułowaniu zbiorowego

słońce wreszcie uczy rozsyłać do wszystkich

moralności, etycznej istoty prawa publiczne-

diadem na królewskiej głowie: tak, iż na czole

rządzonymi oraz obowiązku aktywnego an-

dzielności12. Obiecuje, że jeżeli go wybiorą, to

polskich koncepcji parlamentarnych i samo-

światu całemu”. Wszyscy przeto pozdrawiają

9

10

rządowych. Do tych też i teorii, jak słusznie
zauważa Czesław Deptuła, powracali twórcy

w różnych epokach, ujmując rzecz może głę-

biej i gruntowniej, dlatego stosunkowo łatwo
9

10
11
12

go jako króla. [A on] stanowi prawa, ogłasza
ustawy. Tak więc powstał zawiązek naszego

prawa obywatelskiego i nastały jego urodziny.
Albowiem przed nim wolność musiała ulegać

Zob. S. Kiełtyka, Sylwetka duchowa bł. Wincentego Kadłubka, w świetle historii i tradycji, Rzym 1965.
J. B. Korolec, Ideał władcy w Kronice mistrza Wincentego. Rola cnót moralnych w legitymizacji władzy [w:] Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 1989, s. 71-87.
Cz. Deptuła, Prekursor narodowej refleksji Wincenty zw. Kadłubkiem, „Przegląd Katolicki”, R. 72, 1984 nr 19, s. 7. Zob. Tenże, Galla Anonima mit genezy Polski: studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego, Lublin 2000.
J. Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi,
Warszawa 1986.
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niewoli, a słuszność postępować krok w krok
za niesprawiedliwością. I sprawiedliwe było
to, co największą korzyść przynosiło najmożniejszemu. Atoli surowa sprawiedliwość nie od
razu zaczęła władać. Odtąd jednak przestała
ulegać przemożnemu gwałtowi, a sprawiedliwością nazwano to, co sprzyja najbardziej
temu, co może najmniej . W kontekście tego
13

fragmentu, spoglądając na decyzję Kraka,

można docenić znaczenie jego deklaracji, że
nie chce być nikim innym, jak tylko socius regni. Taka postawa była zupełnym przeciwień-

stwem pragnień tych, którzy chcieli władzy
tyrańskiej. Przede wszystkim ustanowił on
specyficzny wzór sprawowania władzy - bli-

ski władzy „służebnej”, skierowanej na dobro
wspólnoty, nie zaś swój własny .
14

Kolejny etap kształtowania się państwa

polskiego wiąże się z przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka I. Królestwo Polski to połączenie tworu państwowego związanego z przestrzenią i idealnej wspólnoty Polaków. Regnum

istniejące z mocy cnót władców Polski i ich
poddanych, po dodaniu do owych cnót właści-

wej, chrześcijańskiej wiary uświęciło pozycję
Mieszka I nadaniem mu najwyższej godności
partykularnego władcy chrześcijan .
15

Opisując ideał Rzeczypospolitej porusza

Wincenty problemy Kościoła, mówiąc przede

wszystkim o biskupach16. Przez nich spływa
nauka i przykład, które nadają ładowi publicznemu wyższy wymiar wartości o odnie-

sieniu nadprzyrodzonym. Biskupi jawią się
13
14
15
16
17

w kronice w podwójnym układzie zadań. Dla
władców są nauczycielami zasad rządzenia,
podporami sprawiedliwych rządów, mediatorami w walkach wewnętrznych oraz orędow-

nikami u Boga, gdy ojczyzna była zagrożona
z zewnątrz. Z drugiej strony ujmują się za po-

krzywdzonymi i uciśnionymi ze wszystkich
stanów, karcą władców złych, mobilizują opi-

nie publiczną przeciw despotyzmowi, a w ra-

zie konieczności stanowią ostoję czynnego
oporu wobec tyranów. Wincenty przedstawił,
wzorzec udziału Kościoła w życiu publicznym
chrześcijańskiego narodu. Osobiście bliską

drogą świętości dla kronikarza była droga wio-

dąca ku Bogu poprzez charyzmatyczną służbę
sprawom chrześcijańskiego ładu, zespolenia

cnót „obywatelskich” z nadprzyrodzonymi,
miłości ojczyzny z wiarą. Była to droga aktywna, lecz podbudowana modlitwą zakładająca

gotowość do męczeństwa. Taki wzór, zbieżny
z dotychczasową linią życiową Kadłubka, da-

wali mu mistrzowie duchowni z przeszłości
i aktualni przełożeni. Własną jego realizację
połączył z pracą uczonego, nauczyciela, pisarza-historyka i prawnika-kancelisty. Wincenty, który nazywa swoją ojczyznę res publica
uważa, że jest to monarchia rządzona prawem

stanowionym przez prawowitych władców,

wybranych przez społeczeństwo, a nie tyranów uzurpujących sobie władzę17. Jest to też
ojczyzna (patria), broniona męstwem swych

obywateli (cives). Najwyższym dobrem jest
miłość ojczyzny, najpoważniejszym zaś kryte-

Ks. I, rozdz. 5, s. 11-12.
H. Łowmiański, Wątki literackie i tradycja historyczna w Kronice Kadłubka (I księga), „Studia Źródłoznawcze” 20(1976), s. 22-27.
Zob. E. A. Mądrowska, Domini naturales. Portrety polskich władców w „Chronicon Polonorum” mistrza Wincentego, Bydgoszcz 2010.
Cz. Deptuła, Biskup i władca. Z problematyki ideologii państwowej i świadomości narodowej polskiego średniowiecza, „Więź”
11(1968), nr 9, s. 42-64.
M. Zwiercan, Model władcy w komentarzu Jana z Dąbrówki do Kroniki Bł. Wincentego zwanego Kadłubkiem w wykładzie
uniwersyteckim w latach Jana Długosza, „Analecta Cracoviensia” 16(1984), s. 233-246, cyt., s. 236.
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rium wartościowania czynów jest salus civium,

Oswald Balzer zauważył, iż u Kadłubka

czyli dobro obywateli18.

res publica powtarza się niezmiernie często,

jątku, podkreślając konieczność braterskiej

pojęcia państwowości jest określnik civis,

Kadłubek przestrzega książąt dzielnico-

wych przed zaślepioną rządzą władzy i mazgody dla dobra ogółu. Tu również odwołuje się do dziejów starożytnych, przywołując

przykład synów Orodesa, króla Partów: O,
jakże błogosławiona, nad braterską bratnia

jest społeczność, u której bardziej liczą się więzy życzliwości, niż żądza władzy przekonuje! .
19

W okresie rozbicia dzielnicowego uniwersal-

ne hasła jedności, suwerenności i uświęcenia
ojczyzny ponad prywatę odegrały szczegól-

ną rolę. Można zaryzykować stwierdzenie, iż

w pewien sposób wpłynęły na zjednoczenie
ziem podzielonych między poszczególne linie dynastii piastowskiej. Warto w tym miejscu odwołać się do słów Jerzego Wojtczaka-

Szyszkowskiego: Przyczyną bowiem zgubnych

dla kraju walk w okresie rozbicia dzielnicowego była w pierwszym rzędzie buta i pycha ówczesnych książąt i ich dziedzicznych następców

staje się niejako prawidłowym określnikiem

państwa. Z kolei odpowiednikiem takiego
oznaczający obywatela, członka związku pań-

stwowego21. Janusz Sondel w artykule pt. Rola
„Kroniki” Wincentego zwanego Kadłubkiem

w upowszechnianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej Polsce zaznacza, że w dziele Wincentego błędnie przetłumaczono ius civile jako

„prawo państwowe”. Termin ten współcześnie

ma ściśle sprecyzowane znaczenie i określa
zespół norm regulujących podstawowe insty-

tucje ustroju politycznego, a zwłaszcza formę
państwa i organizację rządu. Autor ten przychyla się tłumaczenia ius civile jako „prawo

obywatelskie”, co bardziej oddaje myśl kro-

nikarza22. Przytoczmy tutaj słowa włożone
w usta Zbigniewa, oskarżonego o zdradę oj-

czyzny: nie ma bowiem powodu, który mógłby
nas popchnąć przeciw sobie samym i na zgubę

naszej rzeczypospolitej; gadzinowa to bowiem

- niestety, świadcząca o braku zrozumienia

rzecz, nie ludzka, macierzyńskie targać łono.

nie tylko podstawowych tez moralności chrze-

Ani też, prawdopodobniejszy zda się, wzgląd na

ścijańskiej, ale również interesu narodowego

dążenie do władzy, który przytacza przeciwnik,

Polski i sytuacji na arenie międzynarodowej.

nie może się ostać. Bowiem jeżeli jest - a raczej

Rozumiał to dobrze Mistrz Wincenty, który

ponieważ dążenie do władzy jest [równoznacz-

poprzez ukazywanie takich przykładów chciał
przemówić do serc i umysłów ówczesnych
możnowładców i skłonić ich do refleksji nad
zgubnym dla całego państwa i społeczeństwa
postępowaniem .
20

18
19
20
21
22
23

ne z] niepohamowaną żądzą zaszczytów, kto do

tego dąży, to z musu ulega żądzy, a jeżeli żądzy
ulega, to i namiętnie pragnie23.

Wincenty był zwolennikiem tej formy pań-

stwa, jaka panowała za Kazimierza II Spra-

O. Balzer, Studium o Kadłubku, cz. 1, [w:] tegoż, Pisma pośmiertne, t. I, Lwów 1934, s. 436.
Ks. I, rozdz. 18, s. 31.
J. Wojtczak-Szyszkowski, dz. cyt., s. 26.
B. Kürbis, Jak mistrz Wincenty pisał historię Polski, tamże, [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek
i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej – Kraków, 10 marca 2000, red. K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 70.
J. Sondel, Rola „Kroniki” Wincentego zwanego Kadłubkiem w upowszechnianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej Polsce,
„Zeszyty Prawnicze UKSW” 11(2011), z. 1, s. 43.
Ks. II, rozdz. 28, s. 106.
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wiedliwego. Taki model przeniósł on w dzieje

rządy zwierzchnie z woli jego stryjów [I 17,

„monarchię Leszków i Popielów” z monarchią

ny we wszystkim i wszędzie. Jeśli w rzeczach

bajeczne, spisane w pierwszej i na początku
drugiej księgi. Słusznie można więc porównać

5]. Kronikarz stwierdza, że: panujący powinien być mądry, rzetelny, ostrożny i przemyśl-

współczesną kronikarzowi . Państwo polskie

najmniejszych, powiedzmy we władaniu nad

wyznaczał krewnym dzielnice [IV 8, 1–4], tak

jest niebezpieczne, o ileż niebezpieczniejsze

24

kronika traktuje wciąż jako całość, choć „mo-

rodziną, domem, okrętem, nad jednym [jedy-

jak wcześniej legendarny Leszek III [I 17, 4].

jest zasypianie przy władaniu rzecząpospolitą,

narcha całej Lechii” - Kazimierz Sprawiedliwy

nym] zagonem czy kmieciem zaniedbywanie

Prawo do dzielnicy, choć już nie do władzy

gdy oczy są zamknięte, żebym nie powiedział

tronizacji Mieszka III także i jego synowie [IV

nie jest dla tych małych przeszkodą. Albowiem

zwierzchniej, mieli zdaniem Wincentego tak-

- ślepe. […] Jednakże i to, co nadmieniłeś o rzą-

11] . Książęta dzielnicowi byli jednak zobo-

jeśli według prawa uważamy rzeczpospolitą

rzec przedstawia kronikarz związek między

bowiem jest ten sam rozumny powód, tam ma

całej Lechii” była zdaniem Wincentego upraw

albo będziesz musiał przyznać, iż rzeczpospo-

go, Wincenty uznał ostatecznie, że następ-

ale przy pomocy urzędników. I dlatego byłoby

wiedliwego, nie zaś senioralne. Przedwcze-

rozum doradza, czego wymaga pożytek, czego

względu na ich małoletniość. Analogicznie do

centy wprowadza tutaj terminologię rzym-

że synowie Władysława II [III, 30, 6], a po de25

dzeniu rzecząpospolitą i o niebezpieczeństwie,

wiązani do posłuszeństwa księciu zwierzch-

jakby za podopiecznego, wiadomo, że to samo

Popielem I a jego przyrodnimi braćmi w „mo-

wpływ to samo orzeczenie prawa. Albo więc

niona do ekspansji na kraje sąsiednie .

lita również potrzebuje opiekunów. Władcy nie

stwo tronu w Krakowie ma być dziedziczne

nader niegodziwe i nader niesłuszne lekce-

sna śmierć tego władcy nie zmienia prawa

żąda uczciwość, do czego nakłania miłość, co

wcześniejszych przypadków, kronikarz po-

ską, nazywając radę władcy senatem28.

niemu. Zdaniem Janusza Bieniaka, jako wzo-

prawo przysługuje w obu wypadkach; gdzie

narchii słowiańskiej” [I 17–18]. „Monarchia

zupełnie odmówisz sierotom wszelkiej opieki,

Wbrew statutowi Bolesława Krzywouste-

zarządzają bowiem państwem na własną rękę,

w linii prostej potomstwa Kazimierza Spra-

ważenie, a cóż dopiero udaremnienie tego, co

dziedziczenia synów po ojcu [IV 21–23], bez

wreszcie nakazuje obowiązek prawa27. Win-

kazuje przykład z czasów bajecznych, kiedy

Ostatnio Janusz Bieniak w artykule Jak

26

to Popiel II mimo niedojrzałego wieku objął
24
25
26
27
28

Wincenty rozumiał i przedstawiał ustrój pań-

J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 2002, s. 266–268.
M. Cetwiński, Imperium Lechitów. Polityczna doktryna czy opowieść ku pokrzepieniu serc, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia
w polityce Piastów, Toruń 1997, s. 243-248.
J. Bieniak, Mistrz Wincenty o współczesnych mu Piastach, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia
w polityce Piastów: materiały z sympozjum, Toruń, 14- 15 grudnia 1995 r., red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 33-52.
Ks. IV, rozdz. 21, s. 241-242.
J. Sondel, W sprawie prawa rzymskiego w „Kronice Polskiej” Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, „Kwartalnik Historyczny” 85(1978), z. 1, s. 95-105; J. Baszkiewicz, Prawo rzymskie i prawo kanoniczne w kulturze politycznej Polski XIII i XIV stulecia,
[w:] IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Historia kultury średniowiecznej Polski, Warszawa 1963.
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stwa polskiego29 zaznaczył, że wysocy dostoj-

ków z natury31. Jedną z podstawowych zasad

kronikarz był zwolennikiem monarchii dzie-

ewentualne niedotrzymanie powoduje utratę

nicy państwowi mieli w opinii Kadłubka pra-

wo do decydowania o osobie władcy. Mimo, iż
dzicznej uważał, że władców niegodziwych
lub nieużytecznych (tyranów) należało odsuwać od władzy. Wincenty podaje przykłady

usunięcia: Kraka II (jako bratobójcę), Ryche-

zy (za faworyzowanie Niemców), Bolesława
Śmiałego (za zabójstwo biskupa Stanisława),
Zbigniewa (za wprowadzenie obcych wojsk

do walk przeciwko bratu), Władysława II (za
podstępne działania przeciwko juniorom), jak

również Mieszka Starego (za bierność wobec
ucisku fiskalnego w dzielnicy krakowskiej).

Do katalogu tych władców dopuszczających
się nieprawości można dodać truciciela stryjów - Popiela II. Wincenty krytykuje działania

Miecława (Masława), który uzurpował sobie
władzę wbrew legalnej dynastii piastowskiej.
W komentarzu odwołuje się on do dwóch
opowieści, jednej scytyjskiej, drugiej macedońskiej. Pierwsza anegdota dotyczy niewolnika, który przekupstwem uzyskał tytuł

królewski. Wdowa po zmarłym władcy za-

rzuciła możnym przekupstwo, oskarżając ich
o utratę wolności. Druga opowieść dotyczy

nielegalnego objęcia rządów w zamku przez
garbarza, pod nieobecność władcy Hippandera30. Po powrocie prawowitego króla, uzurpator został skazany na śmierć głodową, co

zostało spuentowane, że kto sprzeniewierzył
się naturze, ten nie ma potrzeby brać posił29

30
31

ustrojowych w ujęciu Wincentego to warunki,
na które przystaje kandydat do tronu, których

panowania. Przykładem mogą tu być wymagania stawiane przez panów krakowskich
Mieszkowi III Staremu, a później Leszkowi

Białemu. W obu przypadkach odmowa realizacji przyniosła ponowną zmianę władzy.

Pojęcie Rzeczypospolitej dla Wincente-

go ma szersze znaczenie, wskazuje on nie
tylko na wspólnoty ludzi, ale też struktury

administracyjne. Państwo istnieje w ścisłym
związku z osobą godnego władcy, ale jego

brak nie unicestwia „królestwa”, gdyż pozostawia ono wartość niezmienną, czekając na

właściwego kandydata. Z kart Kroniki polskiej
można wnioskować, że regnum było powią-

zane z terytorium, ale jego istnienie było
niezależne od ustroju politycznego i mogło
funkcjonować bez władcy. Istnieje ciągłe za-

grożenie, że regnum może zniknąć, z powodu
braku cnót obywateli. Pojęcie ojczyzny ma

wymiar terytorialny, ale jej istnienie zależne
jest przede wszystkim od świadomości oby
wateli widzącej w niej rzeczywistość, o którą warto walczyć. Przemysław Wiszewski

w szkicu pt. Polska w kronice Mistrza Wincentego. Ze studiów nad terminologią dzie-

ła i hierarchiami wartości w Polsce pełnego
średniowiecza zajmował się problemem po-

jęcia „rzeczpospolita”, którą utożsamiał z oj-

czyzną oraz jej rolą w kreślonym obrazie

J. Bieniak, Jak Wincenty rozumiał i przedstawiał ustrój państwa polskiego, [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa
Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 39-46; tenże, Mistrz Wincenty w życiu politycznym Polski
przełomu XII i XIII wieku, [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, red. K.R. Prokop, Kraków
2001, s. 21-48.
S. Trawkowski, Monarcha wobec ludu w świetle Kroniki mistrza Wincentego, [w:] Człowiek
w społeczeństwie średniowiecznym. Referaty z konferencji naukowej, red. R. Michałowski i in., Warszawa 1997, s. 365-378.
Ks. II, rozdz. 15, s. 67.
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dziejów32. Jego zdaniem kronikarz afirmo-

rządzących. Kronikarz przedstawił wydarzenia

cnót, bez wierności w ich dotrzymywaniu

jest więc obce cnocie z własną szkodą kłaść kres

wał cnoty w życiu społeczno-politycznym

zarówno poddanych, jak i władających. Bez
rozpada się res publica, regnum kurczy się
do enklaw zamieszkanych przez cnotliwych,

a patria żyje tylko dzięki świadomości tych

ostatnich, zagrożona popadnięciem w niepa-

mięć. Można tutaj zgodzić się z refleksjami
wcześniej przywoływanego Janusza Bieniaka, że w myśli politycznej Wincentego odnaj-

dujemy antycypację szeregu zjawisk, które
po wiekach znajdą prawną formę w ustroju
Rzeczypospolitej. Począwszy od samej nazwy

Rzeczypospolitej (rzymskiej proweniencji),

zasady de non praestanda oboedientia, czy
też pacta conventa, istniały, ale nie pod tymi

jeszcze pojęciami. Konkludując należy zgo-

dzić się ze stwierdzeniem Brygidy Kürbis, że
pojęcie Polski, jednego regnum, patrymonium
i jednej res publica (królestwa, ojcowizny
i rzeczpospolitej), autor umieścił w kategoriach raczej moralnych niż geograficznych czy

prawnych . Przyjąć można także, że sądy po33

lityczno-prawne Wincentego wyrażały, przynajmniej w zarysie, poglądy małopolskich elit
politycznych przełomu XII i XIII wieku.

W dziele Wincentego ukazane zostały różne

kwestie odzwierciedlające problemy nurtujące kręgi dworu, Kościoła oraz narodu, w tym

zwłaszcza ład prawno-publiczny, który wyznaczają wartości moralne, na czele z cnotami
32

33
34
35

36

i problemy z myślą o ojczyźnie, ładzie praw-

no-publicznym i wspólnym dobru narodu: Nie
nieszczęściom publicznym34. Kładzie nacisk na

obronę ojczyzny, czyli na sprawy polityki zagra-

nicznej, praworządność i suwerenność. Idąc za
opinią Andrzeja Grabskiego wyrażoną w pracy
Polska w opiniach obcych X-XIII w. należy podkreślić, że jednym z najbardziej istotnych elementów samookreślenia naszej ojczyzny w Europie jest stosunek Polaków do sąsiadów. Proces

kształtowania się świadomości narodowej wiąże się z wytwarzaniem się poczucia odrębności

i obcości wobec innych grup narodowościo-

wych35. Związki Polski z krajami i ludami eu-

ropejskimi według kronikarza, sięgają czasów
najdawniejszych. Na początku XIII wieku w krę-

gach krakowskiego duchowieństwa, a być może
i popierającego Kazimierza Sprawiedliwego ry-

cerstwa, można zauważyć silny związek Polski
z krajami rzymsko-chrześcijańskimi. Z drugiej

zaś strony rozwijało się poczucie odrębności
od Cesarstwa Niemieckiego, którego mieszkańców Kadłubek klasyfikuje za moralnie niższych

od Polaków. Kronikarz omawiając stosunki ze

wschodnim sąsiadem akcentuje obcość wobec
Rusi36. Bliska jest mu również niedola ludności

wiejskiej, często opisuje czynione im nadużycia
możnowładców. Demokratyczne sformułowania pełne sympatii dla biednych i pokrzywdzonych mają swój początek w poczuciu sprawie-

P. Wiszewski, Polska w kronice Mistrza Wincentego. Ze studiów nad terminologią dzieła i hierarchiami wartości w Polsce pełnego średniowiecza [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa
2009, s. 75-90.
B. Kürbis, Wstęp, [w:] Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, wyd. B. Kürbis, Wrocław 2008, s. LXVII-LXXXII.
Ks. II, rozdz. 27, s. 97.
A. F. Grabski, Polska w opiniach obcych X-XIII w., Warszawa 1964, s. 25-80; tenże, Związek polskiej tradycji dziejowej z uniwersalną w historiografii polskiej do końca XIII wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” [Nauki Humanistyczno-Społeczne], 21(1961), s. 25-50.
A. F. Grabski, Polska w opiniach obcych X-XIII w., s. 66.
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dliwości i miłości bliźniego. W rozważaniach

wojewodowie i kaznodzieje są oczyma, usza-

łość do niej (amor patriae) jest głównym pra-

takiego władcy z ludu przedstawił kronikarz

Wincentego najważniejsze miejsce zajmuje zagadnienie ojczyzny (patria), a wierność jej i mi-

wem moralnym wszystkich obywateli (cives),
a w szczególności sprawujących władzę37.

2. MODEL WŁADCY NARODU
I PAŃSTWA W KRONICE POLSKIEJ
Kronika polska mistrza Wincentego obok

informacji historycznych, faktów z życia politycznego Polski, zawiera ogromną ilość

wiadomości na temat świadomości praw
nej, literackiej oraz polityczno-moralnej ów-

czesnego kręgu skupionego wokół katedry
krakowskiej . Była ona także dziełem, które
38

spełniało znaczną rolę w procesie edukacji
moralnej narodu. Jerzy Korolec zauważył,

że kronika Kadłubka, jest nie tylko dziełem
historycznym, które niedługo po napisaniu
mogło być wykorzystywane jako podstawa

nauczania, nie tylko gramatyki czy retoryki,
ale także filozofii moralno-społecznej, czyli
polityki . W tym miejscu postawmy pytanie,
39

jaki wizerunek władcy został przedstawiony
na jej kartach?

Głową państwa jest władca, odpowiedzial-

ny przed Bogiem i tymi, którzy Boga zastępują

na ziemi, ponieważ w ciele dusza rządzi głową, sercem państwa jest rada, od której biorą

początek dobre i złe poczynania. Sędziowie,
37
38
39
40
41
42

mi i językiem państwa. Urzędnicy i żołnierze
są dłońmi osłaniającymi władcę. Za przykład
Lestka I, legendarnego księcia Polski, sławiąc

jego męstwo i ocalenie ojczyzny40. Wincenty

podkreślił przewagę dziedzicznego władcy,
nad władcą pochodzącym z obcego narodu,

dziedzica przez prawo dziedziczenia, który
po pierwsze, zabiegając i starając się o zapewnienie tronu dziedzicznego, troszczy się
o dobro państwa, po drugie, dziedzicząc tron

rzadziej wpada w pychę i okrucieństwo, a po

trzecie jest bardziej szanowany przez lud,
który z przyzwyczajenia, drugiej natury człowieka jest mu posłuszny41.

Ze sprawowaniem rządów w okresie

krwawych walk wewnętrznych XII-XIII wieku łączył się jeszcze jeden, podkreślany

mocno w piśmiennictwie okresu, składnik
„zwierciadła władcy”. Była nim więź rodzin-

na, a zwłaszcza cnota miłości synowskiej
i lojalności wobec krewnych (zwłaszcza bra-

ci) współrządzących krajem. Przykładem
tych cnót pozostał w historiografii Bolesław

Krzywousty, a jego antytezą - Zbigniew42.

Przykładem rodzinnej miłości będą książęta

zwierzchni nie pragnący cudzego, uznający

prawa krewnych do władztwa we własnych
dzielnicach: Bolesław Kędzierzawy czy Kazimierz Sprawiedliwy. O zmianie punktu wi-

T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2003, s. 137. Zob. J. Starnawski, Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i łacińskiej,
Kraków 1993; J. Kłoczowski, Młodsza Europa, Warszawa 1998, s. 441.
J. Domański, „Kronika Polska” mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem a kultura humanistyczna XII wieku (próba analizy kilku
wątków prologu dzieła), „Społeczeństwo i Rodzina” 9(2006), z. 4, s. 4-34.
J. B. Korolec, Ideał władcy w Kronice mistrza Wincentego. Rola cnót moralnych w legitymizacji władzy [w:] Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 1989, s. 71-87.
J. Banaszkiewicz, Podanie o Lestku i Złotniku (mistrza Wincentego Kronika polska I 9. 11), „Studia Źródłoznawcze” 30(1987), s.
37-50.
Zob. J. Dobosz, Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002.
Zob. Z. Dalewski, Rytuał i polityka. Opowieść Galla Anonima o konflikcie Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem, Warszawa
2005; K. Maleczyński, Bolesław III Krzywousty, Wrocław 1975.
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dzenia decydowało oczywiście zwycięstwo

branych przykładach zostaną przedstawione

mianowicie łączenie sprawy więzi rodzinnej

militarnych i politycznych poszczególnych

określonych tendencji politycznych. Należy

tu zasygnalizować jeszcze jedno zjawisko,
ze sprawą stosunku księcia do państwa i narodu: „Nie jest - powiadają - władcą człowiek

bojaźliwy”; a dalej: „Któż bojaźliwszy niż ten,
który nawet tego się boi, żeby się jego nie bano.
Jeśli chcesz więc panować, powinieneś dla nich
być postrachem, nie samemu bać się”. I znowu:
„Z pokorą czcić wypada władców, nie hardo ich
lekceważyć; gdzie zaś jest pokora, tam cześć,
gdzie cześć, tam bojaźń, gdyż cześć jest to miłość połączona z bojaźnią. Gdy więc usunie się
bojaźń, nie ma miejsca ani dla pokory, ani dla
miłości. Dlatego natychmiast usuwać należy
przyczyny hardości, aby naród nie zhardział.
Toteż ukarać ich trzeba na majątku, żeby nie
rozpasali się w zbytku, albowiem swawola jest
dla czci macochą [i] matką pogardy” .
43

Spośród całego szeregu książąt i królów

panujących w Polsce trzech zasłużyło w oczach Kadłubka nie tylko na pozytywną ocenę,

ale także na wyróżnienie����������������
:���������������
Bolesław Chro-

bry , Bolesław Krzywousty ,��������������
a������������
�������������
 �����������
w szczegól44
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ności Kazimierz Sprawiedliwy. Czyny ich,
postawa i cechy charakteru najlepiej ukazują,

jaki powinien być władca. W Kronice polskiej

Wincentego odnaleźć można też obraz złego
księcia, jakiemu odpowiadali: PompiliuszPopiel, Bolesław Śmiały, Zbigniew, Władysław

Wygnaniec , a także Mieszko III Stary .
46
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Szczegółowe charakterystyki władców na wy43
44
45
46
47

w dalszej części rozdziału. W tym miejscu naszym celem nie jest charakterystyka działań
panujących, których przedstawił Wincenty,
lecz ukazanie wzorca władcy sprawiedliwego
i jego antagonisty. Na pulpit naszych badań

wysuwa się zagadnienie stosunku władcy do
rodziny i narodu.

2.1. WŁADCA SPRAWIEDLIWY
Jakimi cechami powinien odznaczać się

dobry władca? Świadek czasów i rządów

Kazimierza Sprawiedliwego, kronikarz Wincenty, pozostawił nam obszerny opis jego życia i czynów. Na kartach Kroniki polskiej ów
książę występuje jako wyjątkowy przykład

dobrego władcy. Spróbujmy na jej podstawie

nakreślić portret, zawierający zarówno cechy
psychofizyczne, jak również działalność poli-

tyczno-społeczną. Jego charakterystyka jest
pełna detali i zawarta została w obszernych
fragmentach czwartej księgi, rozdziałów od
piątego do dwudziestego.

Książę w refleksji Kadłubka został ukaza-

ny jako dobry organizator, opiekun Kościoła
i fundator budowli sakralnych. Człowiek,

którego horyzonty przekraczały dzielnico-

we interesy, umiejący sprawnie prowadzić
ogólnopolską politykę, interweniując na Rusi

i odpierając najazdy pruskie i jaćwieskie. Po-

trafił zrozumieć aspiracje możnych świeckich
i duchownych, godząc się na przywileje dla

Ks. IV, rozdz. 2, s. 176.
Cz. Deptuła, Średniowieczne mity genezy Polski, „Znak” 25(1973), nr 11/12, s. 1364-1403.
K. Maleczyński, Bolesław III Krzywousty, Wrocław 1975.
Zob. M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, Poznań 2009.
B. Kürbis, Wizerunki Piastów w opiniach dziejopisarskich, [w:] Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji 300. rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów, red. R. Heck, Wrocław 1975, s. 196–228; J. Bieniak, Mistrz Wincenty o współczesnych mu
Piastach, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 33–52.
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nich, umacniał jednocześnie swoje panowa-

Kadłubek w usta jednego z możnowładców:

niż Mieszka Starego. Nie posiadamy źródeł

jest drzewo oliwne szlachetniejszego szczepu,

zbrodniach, łamaniu danego słowa czy nę-

wa nie tyle kroplami, ile przelewają się wszędy

syn Kazimierza, Leszek Biały od około 1190

znany; wszystkim jest swojski, wszystkim obcy;

Kazimierz został ukazany jako władca

waszej uwagi, jakie i jak wielkie są zalety Ka-

nie w Krakowie. Można zaznaczyć, iż Leszek,

książę Mazowsza wolał opiekę Kazimierza

Rzekł wtedy jeden z prześwietnych mężów:
„Niedaleko stąd wśród drzew owocodajnych

świadczących o niegodnym postępowaniu

które rozkoszne rozpościera gałęzie, coraz to

kaniu podwładnych, które wśród panujących

całe strumienie balsamu. Jego zapach wszyst-

roku prawdopodobnie był kształcony przez

owoce [zaś] nad całą wspaniałość klejnotów

wcielający w życie wartości, czyli cnoty49.

zimierza i jak sława wszelkich jego cnót prze-

dynasty w karierze kronikarza. Monarcha

ła za Wincentym, Kazimierzowi przydomek

księcia Kazimierza, podstępnych najazdach,

żywotnością wdzięczniejsze. Sączy się zeń oli-

były procederem dość częstym. Zauważmy, że

kim dobrze jest znany, a jednak nikomu nie-

Wincentego Kadłubka .

wytworniejsze. Nie sądzę bowiem, że uchodzi

48

Portret jego to panegiryk, podziękowanie

wyższa woń wszystkich pachnideł”51. Należy

został ukazany jako osoba niemalże dosko-

Sprawiedliwy52. Władca ten, w opinii kroni-

Wincentego za protekcję i przychylność
nała. Punktem wyjścia opisu Kazimierza są

wypadki związane z objęciem przez niego

tronu krakowskiego w 1177 roku . Przejęcie
50

władzy będące wówczas zerwaniem zasady
senioratu, Wincenty legitymizuje już przy

opisie testamentu Bolesława Krzywoustego
przepowiednią o złotym dzbanie. Na uwagę
zasługuje również fakt, iż Kazimierz nie jest

uzurpatorem, lecz odpowiada na prośby poddanych, zacnych mężów, Jaksy i Świętosława.
Taką oto charakterystykę władcy wkłada
48
49

50

51
52
53

podkreślić, iż późniejsza historiografia nadakarza, charakteryzował się sprawiedliwością

rządów i odpowiednim stosunkiem do poddanych, czyli powtórzmy sprawiedliwością
i bezstronnością w sądach.

Walory ducha sprawiają, iż był on uznany

przez Kadłubka za nadzwyczajnego władcę
natura bowiem utwierdziła go w cnotach politycznych, troskliwa zaś łaska wydoskonaliła

w oczyszczających53, wśród których skrom-

ność, łagodność i pokora czynią z niego władcę bliskiego ludziom niskiego stanu. W innym

K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa 1991, s. 265.
J. Domański, Sprawiedliwość i miłosierdzie w systemie cnót politycznych Wincentego Kadłubka,
[w:] tegoż, Philosophica, paraphilosophica, metaphilosophica. Studia i materiały z dziejów myśli dawnej, Kraków 2008, s.
204-215.
Oto fragment kroniki: Tak więc do wygnania Mieszka przyczynił się nie tyle oręż brata, ile wiarołomstwo przyjaciół. Opuszczony
niemal przez wszystkich, porzucił równocześnie ojczyznę i tron, zadowalając się wraz z trzema synami granicznym gródkiem.
Zewsząd otaczają go liczne nieszczęścia. Albowiem zięć jego Sobiesław, najdzielniejszy z książąt, zostaje wygnany z królestwa
czeskiego, na drugiego zaś zięcia, księcia saskiego i bawarskiego, zewsząd godzą wrogowie. A nawet ci, od których mógł
spodziewać się ratunku, własnymi potrzebami tak dalece byli znękani, że nie mogli mu przyrzec choćby skromnej pomocy.
Również wszyscy naczelnicy Pomorzan nie tylko odmawiają posłuszeństwa, ale i swój oręż wrogo przeciw niemu obróciwszy
wszyscy cieszą się [z tego], że podlegają władzy Kazimierza; Ks. IV, rozdz. 7, s. 196-197.
Ks. IV, rozdz. 5, s. 184.
J. Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011, s. 219.
Ks. IV, rozdz. 5, s. 185.
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miejscu przy narracji na temat starań o tron

marginalne, pozwalał mu ukazać, że istnieje

dzić jego syna Leszka Białego, inni zaś księcia

sporze współzawodniczą”, to również jest

krakowski po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego, na którym to tronie jedni chcieli osa-

wielkopolskiego Mieszka Starego, mistrz Jan
snuł rozważania o potrzebie władcy w pań-

stwie. Udowodnił, że mieszkańcy powinni
mieć władcę, głowę państwa. Tylko wtedy

bowiem będą wzrastać w cnoty, kiedy będą
podlegać władcy i będą mu posłuszni. Posłuszeństwo zaś nie jest niewolą, lecz najwyższą

współdziałanie porządku natury i porządku

łaski. Każda z nich, mimo że „w siostrzanym
jasnym, że jedna „drugiej nie zazdrości zwycięstwa”55. Mistrz Wincenty, charakteryzując

Kazimierza Sprawiedliwego, odniósł się także do czterech cnót kardynalnych: sprawiedli-

wości, umiarkowania, męstwa i roztropności:
Cokolwiek bowiem odnosi się do sprawiedliwości przyrodzonej i politycznej, umiarkowania,

wolnością. Życie bez prawa przystoi zwierzę-

męstwa i roztropności, on [Kazimierz] i sło-

bezpieczeństwa, a oni sami lekceważą własną

ce tron władcy57.

tom, a nie ludziom. Jeśli mieszkańcom nie zależy na władcy, ich ojczyźnie grożą liczne niewolność. Mieszkańcy nie posiadający własnego dziedzicznego władcy powinni przyjąć
przez elekcję obcego księcia, odznaczającego

się męstwem, siłą i dobroczynnością. Powinni oni także przedkładać dziedziczność tronu
nad wolną elekcję, ponieważ ma ono wiele

zalet. Dziedziczny władca powinien starać się
o dobro państwa nie tylko na okres swojego

wami zaleca, i przykładnym czynem okazuje56.

Uznał je kronikarz za cztery filary wspierają-

Przypomnijmy, że według Wincentego,

Kazimierza cechowała sprawiedliwość przy-

rodzona i polityczna, umiarkowanie, męstwo

i roztropność. Jedną z cech jego usposobienia
jest pokora, która przejawia się w kontaktach

z ludźmi niższego stanu: Z tego to słynie syn

Roztropności Kazimierz, o którym mówię. Chociaż jest to książę dzielny w radzie, przezorny,

panowania, ale i dla swego potomstwa .

ostrożny, oględny, chociaż we wszystkim znaj-

jątkowy przykład dobrego władcy. Mówiąc

się pełnym prostoty, raz dlatego, aby uniknąć

wiary, nadziei i miłości. Uważał, że dane są one

z plew prostoty wydobyć więcej ziaren mą-

54

Jak już wspominaliśmy, na kartach kroniki

duje podporę w mądrości i roztropności, to

o nim, kronikarz poruszył problem stosunku

niebezpieczeństwa zarozumiałości, po wtóre,

człowiekowi przez łaskę. Problem ten, mimo

drości. Roztropny owoce zbiera we [własnym]

Kazimierz Sprawiedliwy występuje jako wy-

jednak między prostaczkami usiłuje okazać

cnót politycznych do cnót oczyszczających:

żeby nie zejść z drogi pokory, wreszcie, aby

że dla Wincentego posiadał znaczenie czysto

sumieniu, mniej doskonały w okazywaniu

54
55

56
57

M. Zwiercan, Model władcy w komentarzu Jana z Dąbrówki do Kroniki Bł. Wincentego zwanego Kadłubkiem w wykładzie
uniwersyteckim w latach Jana Długosza, „Analecta Cracoviensia” 16(1984), s. 233-246.
R. Bubczyk, Wpływ pisarstwa Jana z Salisbury na kronikę Wincentego na przykładzie wybranych fragmentów utworu literacki
„portret” Kazimierza Sprawiedliwego), [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W.
Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 450-458.
Ks. IV, rozdz. 5, s. 185.
Zob. J. Wojtczak-Szyszkowski, Antyczne wzory postawy moralnej i obywatelskiej w „Cronica Polonorum” Mistrza Wincentego
Kadłubka, [w:] Dziedzictwo antyczne a polska tradycja kulturowa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury
i Środków Przekazu w dniu 8 czerwca 2004 r., oprac. M. Regulski, Warszawa 2004, s. 23-31.
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ich na zewnątrz. Stąd [mówi] Hieronim: „Nic

prostszego nad roztropność, nic roztropniejszego nad prostotę”58. Pochwała roztropności
rozsiana jest prawie na wszystkich kartach
kroniki, a fakt nazwania jej matką wszystkich

cnót pozwala odnaleźć w dziele mistrza Wincentego echo nauki Arystotelesa. W charakterystyce Kazimierza Sprawiedliwego, cnota

roztropności pozwala księciu rozstrzygnąć
co jest dobre, a co złe. Przykładem może tu

być policzek wymierzony księciu przez ryce-

rza podczas wspólnej gry w szachy, za który
władca nie wyciągał konsekwencji. Jest to do-

wód cierpliwości, roztropności, opanowania
i miłosierdzia Kazimierza . Rycerz Jan, który
59

wyszedł bez szwanku ze scesji z księciem tak

oto go chwali: Jakże przedziwna w dzielnym
mężu zarówno niezachwiana cierpliwość, jak

przemyślna roztropność, skoro wyrządzone mu krzywdzące obelgi nie tylko spokojnie

Jednakże zdarza się, iż monarcha prze-

kracza granice umiarkowania, co z kolei kronikarz usprawiedliwia dobrymi intencjami.

Idzie o nadmierne spożywanie alkoholu i wy-

stawne uczty, co Kadłubek tłumaczy potrzebą
rozpoznania opinii możnych. Książę potrafi

odnaleźć w ucztowaniu wartości, które po-

magają mu budować własną harmonię ducha
opartą na cnocie roztropności. Od współbiesiadników może czerpać krytyczne informacje na swój temat, zdobywać opinie o brakujących zaletach, a przede wszystkim wia-

domości natury politycznej o planowanych

intrygach. Poza tym uczta to czas i miejsce
do lepszego poznania otaczających go osób:
A więc dla pozyskania sobie względów, co jest

wspólną wszystkim racją biesiadowania, [Ka-

zimierz] stosownie do chwili oddaje się godziwym ucztom, w takiej jednak mierze, iż nie

pozwala pijaństwu brać nad sobą góry, skoro

znosi, lecz chętnie przebacza, mądrze uspra-

nie opuszcza go nieodłączna towarzyszka,

wiedliwia, łaską się odwdzięcza, darami wyna-

trzeźwość umysłu61. Wincenty szeroko opisuje

gradza. Lecz skąd to pochodzi? Wszystkie córy
wszystkich cnót, cała ich rodzina, jakikolwiek
pełnią obowiązek, cokolwiek czynią odnoszą to
do sądu Roztropności. Na przykład Cierpliwość,
która jest córą Dzielności, w jednym wzorze
niesie trzy grudy: grudę znużenia, grudę trudu,
grudę zniewag i krzywd. Zobaczywszy ją, Roztropność pyta: „Co niesiesz, córko?” Na to ona
utyskując pod ciężarem: „Pospiesz matko, ulżyj
ciężko objuczonej! Do ciebie siostra twoja wór
[ten] kazała tu przynieść”. [...] Tak oto mistrzostwo Roztropności z odrzuconego tworzywa
nieszczęść wykuwa arcydzieła cnót .
60

58
59
60
61

biesiady jako czas dyskusji uczonych, w któ-

rych aktywną rolę pełni Kazimierz. Daje tym
samym świadectwo mądrości, doświadczenia

i roztropności monarchy. Oprócz doskonałej
sylwetki jest sprawiedliwym, roztropnym

i miłosiernym władcą, nie stroniącym od towarzystwa niższych stanem, ale również otaczającym się ludźmi nauki. Warto zacytować

opis wyglądu zewnętrznego monarchy: bo nie

wypada zajmować się zewnętrznymi przymiotami jego ciała, które już same wdziękiem swoim niby promieniami słońca [oczy] patrzących
czarują. Nadzwyczaj szlachetna [jest] wytwor-

Ks. IV, rozdz. 5, s. 190.
R. Bubczyk, Kazimierz Sprawiedliwy – władca idealny Mistrza Wincentego (Chronica Polonorum, Lib. 4), „Kwartalnik Historyczny” 116(2009), z. 1, s. 31–53.
Ks. IV, rozdz. 5, s. 189-190.
Ks. IV, rozdz. 5, s. 191.
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ność tak [jego] postaci, jak rysów twarzy oraz

biega błyskając zębem zupełnie jak pochrzą-

jego ujmujące, nacechowane jednak jakąś peł-

Ważną cechą Kazimierza jest także jego

sama wysmukła budowa ciała, nieco przera-

kujący warchlak, którego zaciekłość psów lub

stająca ludzi średniego wzrostu. Spojrzenie

własna podżega67.

ną szacunku godnością .
62

Kolejnym elementem charakterystyki Ka-

zimierza Sprawiedliwego są cnoty rycerskie,

troska o dobro poddanych: Zrywa więc pęta
niewoli, kruszy jarzmo poborców, znosi daniny,

wprowadza ulgi podatkowe; ciężary nie tyle

które kronikarz uwypukla między innymi

zmniejsza, co zupełnie usuwa, daniny i słu-

lentem przywódczym . W podobnym tonie

roku władca został ukazany jako opiekun Ko-

przy opisie oblężenia Brześcia w 1182 roku .

żebności znieść każe68. We fragmencie Kroniki

niezwyciężonego Kazimierza, któremu sprzy-

ścioła, dbający o jego dobra, jako orędownik

63

Władca odznacza się odwagą, dzielnością i ta64

ja fortuna Wincenty przedstawił w walkach
przeciwko Rusinom, Jaćwięgom65, a także

w konflikcie z Mieszkiem Starym . Jednym
66

z wymowniejszych fragmentów jest opis jego
bohaterskich czynów na Rusi: Rozbiwszy więc

niczym piorun spadający pierwszą linię bojo-

wą przeciwników, żelazny mur oręża włócznią
przebija, mieczem rozrąbuje, nieprzyjaciół po
ziemi kładzie niby trawę w polu. O, rzeczy tak
niewiarygodna jak i zdumiewająca! Ani go nie
powaliła nawała tylu siłaczy, ani nie zgniótł
tak wielki tłum nacierających, ani nie przeszyły ostrza tylu mieczów, ani nie przebiły groty
tak licznych włóczni. Nie przeraża go napór
ludzi jakby tłocznię ugniatających, lecz prze62
63
64

65

66

67
68
69

polskiej opisującym zjazd w Łęczycy w 1180
praw ludu oraz książę sprawiedliwy, który
jest źródłem dobrobytu rodziny. Współdzia-

łając z episkopatem, uwolnił on gnębionych
wieśniaków od nadmiernych ciężarów, jakie
wkładali na ich barki najwyżsi możnowładcy

razem ze swymi urzędnikami69. Oto stosowny
fragment kroniki: Miał zaś ten naród [pewne]

od prawieku uświęcone i jakby mocą zwyczaju przyjęte [prawo], że każdy wielmoża wyruszający dokądkolwiek z orszakiem przemocą
zabierał ubogim nie tylko plewy, siano, słomę,

lecz [nawet] zboże po włamaniu się do stodół

i chat i porzucał koniom, nie tyle na pożywienie, ile na stratowanie. Był też inny zadawniony zwyczaj - świadczący o podobnej zuchwa-

Ks. IV, rozdz. 5, s. 184-185.
W. Caban, Polityka północno - wschodnia Kazimierza Sprawiedliwego w latach 1177-1192, „Rocznik Białostocki” 12(1974), s.
189-209.
R. Bubczyk, Wpływ pisarstwa Jana z Salisbury na kronikę Wincentego na przykładzie wybranych fragmentów utworu literacki
„porret” Kazimierza Sprawiedliwego), [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W.
Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 450-458.
M. Gładysz, Wyprawa jaćwińska Kazimierza Sprawiedliwego w relacji Mistrza Wincentego. Przyczynek do recepcji haseł krucjatowych w XII-wiecznej Polsce, [w:] Rycerstwo Europy Środkowo-Wschodniej wobec idei krucjat, red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona
Góra 2002, s. 59–67.
P. Żmudzki, Pierwsza bitwa Kazimierza Sprawiedliwego, czyli żelazne reguły prezentacji wojennego debiutu wielkiego bohatera (Kadłubek, ks. I V, rozdz. 14), [w:] Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata, kom. red. R.
Michałowski i in., Warszawa 2008, s. 307–317; W. B. Brzustowicz, Realia kultury rycersko-dworskiej w kronice Mistrza Wincentego,
[w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s 384-403.
Ks. IV, rozdz. 14, s. 214.
Ks. IV, rozdz. 8, s. 199.
Zob. E. A. Mądrowska, Domini naturales. Portrety polskich władców w „Chronicon Polonorum” mistrza Wincentego, Bydgoszcz
2010, s. 178.
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łości: ilekroć wielmoża chciał nagle wyprawić

wyjątku niech będzie wyklęty”. Atoli i ten, kto

do kogoś poselstwo, choćby w jakiejś błahej

przyjąłby zrabowane dobra biskupie i zabra-

sprawie, to nakazywał sługom wskakiwać na

nych nie zwróciłby w całości albo nie zaręczył-

podwodowe konie biednych ludzi i w mgnieniu

by za niezawodne zwrócenie ich, jako wspólnik

jednej godziny rączym kłusem przebywać nie-

tego świętokradztwa powinien być związany

zmierzone przestrzenie. Wielu ponosiło z tego

udziałem w tej samej klątwie70. W dziele tym

powodu wielkie szkody, niektórych bowiem konie marniały nieuleczalnie, niektórych wprost
padały, niektóre nieodwołalnie uprowadzano,
uznawszy je jeszcze za dobre. Nadarzała się
stąd niemała okazja do rozbojów, a niekiedy i zabójstw. Poza tym książęta uporczywie
uzurpowali sobie prawo, iżby dobra zmarłych
biskupów zabierali niby jacyś rabusie albo
je włączali do skarbu książęcego. Co bowiem
prawu Boskiemu podlega, niczyją nie może być
własnością, dozwolone zaś jest zajęcie tego, co
jest własnością niczyją. Wszak Bóg nie pozwala
naigrywać się z siebie ani nie wolno mu urągać
żadnym dziwacznym wybrykiem. Żeby więc nie
działy się więcej takie nadużycia, książę sprawiedliwości zakazuje ich pod grozą klątwy. […]
„Kto zabrałby zboże ubogim bądź gwałtem,

bądź jakimkolwiek podstępem, lub kazałby
zabierać, niech będzie wyklęty. Kto z okazji
jakiegoś poselstwa wymuszałby podwodę lub
kazał wymusić [dostarczenie] czworonoga

do podwody, niech będzie wyklęty, wyjąwszy
jeden przypadek, mianowicie gdy donoszą, że
którejś dzielnicy zagrażają nieprzyjaciele. Nie
jest bowiem bynajmniej niesprawiedliwością,
jeśli ratuje się wtedy ojczyznę wszelkim sposobem”. I znowu: „Kto zagarnąłby dobra zmarłego biskupa lub kazałby zagarnąć, czy byłby nim
książę, czy jakakolwiek znakomita osoba, czy
ktoś z urzędników [książęcych], bez żadnego
70
71
72

mamy do czynienia z podtrzymywaniem
wspomnianego mitu władcy ponadklasowe-

go w postaci ukształtowanej już w poważnej
mierze przez ideały ewangeliczne epoki71. Poprzez pomoc na rzecz najbiedniejszych szczególną troską otaczał rodziny, będąc świadomym ich ogromnej roli. Statut łęczycki wy-

wołał dyskusje wśród badaczy omawianego
okresu, którą dokładnie scharakteryzujemy
w innym miejscu pracy. Zaznaczmy, iż podana

przez kronikarza wiadomość o zatwierdzeniu
postanowień zarówno przez papieża, jak i ce-

sarza nie musiała wynikać z ich uprawnień
do ingerowania w wewnętrzne sprawy kraju,

lecz z chęci wzmocnienia autorytetem przez

wyżej wymienionych, planów dynastycznych
Kazimierzan Sprawiedliwego. Mistrz Wincen-

ty będący zwolennikiem pełnej suwerenności
państwa polskiego powołuje się na papieża
i cesarza koniunkturalnie, kiedy jest to potrzebne dla umocnienia pozycji prawnej swojego mentora72.

Otwartym pozostaje pytanie, w jaki spo-

sób na opisie księcia zaważyły bliskie z nim
związki kronikarza? Z Kroniki polskiej otrzymujemy obraz Kazimierza jako władcy idealnego, obdarzonego nie tylko wysokim pocho-

dzeniem, ale i rozlicznymi cnotami, którymi
powinien charakteryzować się monarcha
wieków średnich. Kronikarz zbudował spójny

Ks. IV, rozdz. 9, s. 199-202.
A. Marzec, Kazimierz Sprawiedliwy, [w:] Piastowie. Leksykon Biograficzny, red. S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999, s. 173-179.
B. Nowacki, Poglądy prawno-polityczne w „Kronice” mistrza Wincentego, [w:] Mente et litteris, Poznań 1984, s. 134.
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retorycznie portret władcy idealnego, mocno

dowiedziawszy się kim był odstąpili od ataku.

cechy monarchy zostały przedstawione wy-

z własnego życia ocalił ojczyznę74.

osadzonego w wydarzeniach politycznych
ostatnich dziesięcioleci XII wieku. Zapewne

biórczo, na co wpłynęły nie tyle uwarunkowania literackie, co patronat księcia nad mistrzem Wincentym.

Jak już wspominaliśmy wcześniej, Wincen-

ty w swym dziele ukazał jeszcze kilka wzorców dobrego władcy. Spróbujemy przedsta-

wić charakterystykę tych panujących. Cnota
tkwi w opisach poszczególnych władców ziem

Kronikarz komentuje poświecenie Kodrusa
słowami: Tak to bohaterski król przez ofiarę

Władca wzorowy to przede wszystkim

władca związany prawem, które stoi ponad

nim i w którego służbie pozostaje. Piast i Rzepicha zostali przedstawieni przez Kadłubka
jako ludzie skromni, cnota bowiem najlepiej

rozwija się w ukryciu: szlachetna wielkoduszność nie zawsze mieszka w miastach opatrzonych wieżami i bynajmniej nie gardzi chata-

polskich, począwszy od legendarnego Kraka,

mi ubogich75 pisał kronikarz w kontekście

obrazu władcy oceną taką cieszyli się, z wy-

Polski76. Samo powstanie monarchii polskiej

a na wyżej omówionym Kazimierzu Sprawiedliwym skończywszy . Obok pozytywnego
73

jątkiem Kraka, w prostej linii przodkowie

Kazimierza Sprawiedliwego. Legendarnym

władcą, który przez Kadłubka został ukazany
jako wzór monarchy nie lękający się poświę-

cić własnego życia, by ratować ojczyznę przed
wrogiem jest król Aten Kodrus. Wykorzystuje

on przepowiednię wyroczni, która mówiła

o wygranej Ateńczyków w przypadku śmierci

ich króla. Poświęca się więc dla dobra własnej

wyniesienia skromnej rodziny Piasta, który
dał początek nowemu pokoleniu władców

w czasach legendarnych, w oczach Kadłubka,
wynikło z potrzeby wprowadzenia prawnie

normowanej sprawiedliwości i związanego z nią ładu podnoszącego życie narodu na

wyższy szczebel. Pierwszy władca Polski, le-

gendarny Krak, był pierwszym prawodawcą
kraju77. Powiedział, że śmieszne jest okalecza-

łe bydlę, bezgłowy człowiek; tym samym jest

ciało bez duszy, tym samym lampa bez światła,

ojczyzny i jej obywateli. W przebraniu udaje

tym samym świat bez słońca - co państwo bez

dzając do wypełnienia przepowiedni i bezkr-

ca staje się tyranem, to znaczy nie daje posłu-

się do obozu Spartan by tam sprowokować

króla78. Sprawiedliwość jako cecha księcia

wawego zwycięstwa Ateńczyków. Spartanie

chu prawu, jak to czyni książę, ale władzę

wroga do zabicia go i tym samym doprowa-

73
74
75
76
77

78

jest cnotą konieczną, albowiem bez niej wład-

I. Panic, Krak w polskiej i czeskiej tradycji wczesnośredniowiecznej, [w:] Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we
wczesnej epoce nowożytnej, red. A. Barciak, W. Iwańczak, Katowice 2006, s. 48–62.
Ks. II, rozdz. 27, s. 97.
Ks. II, rozdz. 4, s. 43; E. Skibiński, Mit a ideologia na przykładzie podań małopolskich zawartych w I księdze Kroniki Polskiej
Wincentego Kadłubka, „Sprawozdania PTPN. Wydział Nauk o Sztuce” nr 103, 1985 [druk: 1986], s. 5–7.
Cz. Deptuła, Problem mitu monarchy – dawcy żywności w Polsce. Na przykładzie podania o Piaście, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 18(1975), nr 3, s. 41-56.
J. Mańkowski, Krak, uczeń Sokratesa (glosa do Kadłubka Chronica Polonorum I 5,3), [w:] Inspiracje platońskie literatury staropolskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół Badań Literackich nad Historią Kultury Epok Dawnych Instytutu
Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 14-15 października 1998 r., red. A. Nowicka-Jeżowa, P. Stępień, Warszawa
2000, s. 147-150.
Ks. I, rozdz. 5, s. 11.
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opiera na swej niekontrolowanej woli. Prawo

sprzyja najbardziej temu, co może najmniej79.

Krak jako pierwszy legendarny władca stano-

społeczeństwa: możnych i duchowieństwa.

i sprawiedliwość są zatem podstawowymi

i koniecznymi warunkami życia społecznego.

wi prawa i ogłasza ustawy: Mówi, iż śmieszne
jest okaleczałe bydlę, bezgłowy człowiek; tym

samym jest ciało bez duszy, tym samym lam-

pa bez światła, tym samym świat bez słońca
- co państwo bez króla. Albowiem dusza podsyca działanie odwagi, światło czyni jasnym
ogląd rzeczy, słońce wreszcie uczy rozsyłać do
wszystkich dobroczynne promienie. Tymi promieniami jak najgodniej niby klejnotami wysadzony jest diadem na królewskiej głowie: tak,
iż na czole jaśnieje wielkoduszność, na potylicy
oględność, po bokach z obu stron hojne blaski
śle brylant dzielności. Obiecuje, że jeżeli go wybiorą, to nie królem będzie, lecz wspólnikiem
królestwa. [Bowiem] „wierzy, iż zrodzon nie

sobie jest, lecz światu całemu”. Wszyscy przeto pozdrawiają go jako króla. [A on] stanowi
prawa, ogłasza ustawy. Tak więc powstał zawiązek naszego prawa obywatelskiego i nasta-

ły jego urodziny. Albowiem przed nim wolność
musiała ulegać niewoli, a słuszność postępować krok w krok za niesprawiedliwością.
I sprawiedliwe było to, co największą korzyść

W tej płaszczyźnie Wincenty stawia spra-

wę stosunku władcy do przywódczych grup
Wzorowi monarchowie kierują się w swych
rządach nie tyle brzmieniem ustaw, ile opinią

ludzi strzegących wraz z nimi ładu prawnego,
stojących u władzy Rzeczypospolitej. Idąc dalej senat wszedł w nowe relacje z panującym,

gdy Polska w momencie chrztu przyjęła prawo wyższego rzędu - prawo boskie, skodyfikowane w kanonach Kościoła. Nauczycielami

i stróżami tego prawa pozostają hierarchowie
kościoła80.

Tworząc idealny model władcy dostrze-

żono cnoty i zalety rycerza-wojownika. Czy-

nom wojennym panujących poświęcona jest
w dużej mierze omawiana kronika. Jej autor
skodyfikował literacko i dydaktycznie cnoty

władcy-rycerza81. Zubożając znacznie w sto-

sunku do Galla obraz wewnętrznych rządów
Bolesława Chrobrego, wydobył w wizerunku
monarchy cechy wodza i zdobywcy82. W charakterystyce Bolesława Chrobrego kronikarz

podje, że chętnie poddawał się głębokim ra-

dom mądrych ludzi. Wybrał bowiem dwunastu
mężów do najwyższej rady, z której czcigodnej

przynosiło najmożniejszemu. Atoli surowa

piersi ustawicznie ssał, wydobywając z ich serc

sprawiedliwość nie od razu zaczęła władać.

jakby z jakichś boskich źródeł wszelakie zarod-

Odtąd jednak przestała ulegać przemożnemu

ki cnót83. Taka koncepcja kształtuje w dziele

gwałtowi, a sprawiedliwością nazwano to, co
79
80

81

82

83

wizerunek Bolesława Chrobrego pozostają-

Ks. I, rozdz. 5, s. 11-12.
Zob. W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199 – 1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań
2005; W. Bielak, Biskup i jego urząd w oczach średniowiecznych kronikarzy polskich, Lublin 2011; K. Skwierczyński, Recepcja
idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, Wrocław 2005.
P. Żmudzki, Opisy bitew ukazujące wojowników gotowych przyjąć swój los (przykłady słowiańskie XI-XIII w.), [w:] Sacrum.
Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, pod red. A. Pieniądz-Skrzypczak, J. Pysiaka, Warszawa 2005, s. 151–175
[szczególnie: 165–167] [„Aquila Volans”, I].
B. Kürbis, Jak mistrz Wincenty pisał historię Polski, tamże, [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek
i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej – Kraków, 10 marca 2000, red. K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 59-78;
taż, Sacrum i profanum. Dwie wizje władzy w polskim Średniowieczu, „Studia Źródłoznawcze” 20(1977), s. 12-19.
Ks. II, rozdz. 10, s. 52.
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cego nadal ideałem monarchy. Pisząc o nim

plon swego zwycięstwa. Nie znaczy to jednak,

powściągać: ani bowiem nie był [tak] dobry,

Należy tu nadmienić, że chrześcijańscy kroni-

wspomina, iż władca ten umiał on surowo

karcić winy przestępców i z dobrocią [ich]
iżby nie karał, ani [tak] surowy, żeby zapominał o dobroci. Tak dalece dzięki połączeniu

sprawiedliwości i łagodności promieniowała
z niego pogoda, jakby z jakiegoś czystego stopu (złota ze srebrem), że ani surowość nie była
nieugięta, ani łagodność słaba [...] Jeśli jednak

w jakiejś sprawie postąpił wobec kogoś w sposób surowszy, niż wymagał wyrok, pośrednictwo skromnej prośby przejednywało go .
84

Władcę-rycerza cechuje przede wszystkim

męstwo, pogarda śmierci, duch walki aż do

że nie akceptował i nie wprowadzał w życie

prawa krwawej zemsty - zwłaszcza za zdradę.
karze nie wahali się chwalić dokonywanych

przez wzorcowych władców krwawych rzezi,
podpaleń, gwałtów, rabunków i uprowadzania ludności w niewolę jako słusznej i sprawiedliwej kary wymierzonej wrogowi86. Jak

już wspomniano wyżej, wielkoduszność wiąże się ściśle z cnotą pokory, która spełnia pod

pewnym względem rolę zasadniczą wśród
nich i nazwana została przez ich żywicielką:
króla bardziej pokora zdobi, niż znacznym

czyni purpura. A nawet nie można uważać za

zwycięstwa. Walczy on w pierwszym szeregu,

człowieka, a cóż dopiero za księcia tego, kogo

do czynu płomiennym słowem i efektownym

cie ludzkie na wyższy poziom, zapewniając

dając swym wojskom przykład waleczności

od innych nie wyróżnia pokora87. Zarówno

gestem . W ścisłym związku z tymi przymio-

władcy swoistego rodzaju wewnętrzną au-

i nieustraszoności. Umie także pobudzić je
85

tami pozostają inne zintegrowane w ideale

rycerskim: prymat chwały wojennej nad zyskiem, wspaniałomyślność wobec pokona-

nego wroga, wierność danemu słowu, hoj

ność i szczodrobliwość. Władca toczy wojnę
w ramach pewnych konwencji wynikających

z tego ideału dla dobra narodu i rodziny. W sytuacji szczególnie trudnej stosuje usprawie-

dliwiony podstęp, ale w zwykłych warunkach
nie ucieka się do niego. Walczy według reguł
rycerskich, wspaniałomyślnie ogranicza też
84
85

86
87
88

pokora, jak i wielkoduszność podnoszą żytonomię, jak gdyby uwalniają go od konieczności posiadania dóbr zewnętrznych, a wy-

wyższając właściwości ducha, uczą pogardy

dla świata. Nakreślony przez Wincentego
obraz wielkodusznego, a zarazem pokornego
władcy nie jawi się przede wszystkim jako
obraz człowieka mężnego i walecznego, ale

człowieka cnotliwego, który przyjmuje od-

powiedzialność za kształt życia społecznego
narodu i rodziny88. Władza książęca ma swe
źródło w osobowości władcy, charakteryzu-

Ks. II, rozdz. 10, s. 52.
Por. P. Wiszewski, Griphus rex… wokół natury władcy w „Kronice” Kadłubka, [w:] Inter laurum et olivam, vìdeètí red. J. Šouša, I.
Ebelová, Praha 2007, s. 403–413 [„Z Pomocných Vìd Historických”, 16; „Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica”,
2002, 1/2]; E. Skibiński, Vindicatio władców Polski w zwierciadle kronik Anonima tzw. Galla i mistrza Wincentego, [w:] Kościół
w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 21-24 września 2006 roku, red. J. Dobosz,
Poznań 2009, s. 367-373.
Zob. P. Żmudzki, Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi,
Wrocław 2009.
Ks. I, rozdz. 16, s. 29.
G. Gromadzki, O sposobie myślenia mistrza Wincentego słów kilka, „Kwartalnik Historyczny”, R. 99 nr 2, s. 95–102.
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jącej się posiadaniem cnót. Władca miał być,

mitycznego Heraklesa za ponowne wprowa-

odpowiedzialność za życie społeczne całego

postępowania, powodowanego synowską czcią

zdaniem mistrza Wincentego, człowiekiem

ponadprzeciętnym, przyjmującym na siebie
narodu . Taka koncepcja rządzącego nie łą89

czyła się z wczesnośredniowieczną koncepcją

legitymizacji władzy, wynikającej z namasz-

czenia. Kadłubek nie wykorzystuje w swej

dzenie ładu państwowego w ojczyźnie. Mistrz
Wincenty widział w cnocie gwarancje dobrego
wobec ojca, jaką w tym wypadku Bolesław

Krzywousty żywił do Władysława Hermana:
tak dalece dał się powodować cnotą, tak dalece

umiłowaniem ojca, że imię ojca wyrył na złotej

kronice momentu koronacji i w charaktery-

płytce, którą na złotym łańcuchu na piersi umy-

ale nawet królów.

czci należnej ojcu, wszędzie z sobą nosił, na wy-

styce władców polskich nie eksponuje świę-

ślił, zawiesić po to. aby w ciągłej jakby obecności

Idąc za nauczaniem św. Wojciecha całość

płoszenie występków i cnót obronę. [A] płytka

tości jakby sakramentalnej nie tylko książąt,

ojca [to] jarzmo synowskiej karności, pamiątkę

życia państwowego Chrobry podporządkowu-

miała mu często przypominać: „Tak mów, jak

je prawom Kościoła, poddając rządy kontroli

gdyby ojciec zawsze słyszał, tak postępuj, jak

duchowieństwa i możnych . Wzór kronikarza,

gdyby ojciec zawsze widział”92. Bolesława Krzy-

uzupełniony został w aspekcie etycznym przez

Opisując czyny tego władcy Wincenty pisał, iż

90

ukształtowany pod wpływem rozwijającej się
kanonistyki i odrodzonego prawa rzymskiego,

zaakcentowanie cnoty pokory. Jej wzorem jest
w dziejach bajecznych Leszek II, podkreślający

swe niskie pochodzenie. Cnotami obdarze-

woustego cechowała dojrzałość umysłu, to zaś
przyczyniało mu chwały u ludzi roztropnych.
nikt jednak nie jest miłosierny prócz sprawiedliwego, nikt sprawiedliwy prócz miłosiernego,

albowiem sprawiedliwość bez miłosierdzia jest

ni byli potomkowie Siemowita. Bolesławowi

okrucieństwem, a miłosierdzie bez sprawiedli-

z uczciwością91, zostaje on uznany równym

odbicie sakralne pierwiastki karolińsko-ottoń-

stępowaniu uzależniony od elity przywódczej

odpowiedzialność panującego za zbawienie

Chrobremu nie brakło mu nic [z tego], co sprzy-

wości głupotą93.

przez Ottona, „przez jego doskonałość” jak pisał

skiego wzorca monarchy: kapłaństwo władcy

ja naturze, co harmonizuje z cnotą, co godzi się

Wincenty. Monarcha w sądach, decyzjach i popaństwa, pozostaje jednak z natury swego po-

wołania, a także i swego związku z Kościołem
dobroczyńcą i opiekunem całego społeczeń-

stwa. Warto wspomnieć również Kazimierza

Odnowiciela, którego kronikarz porównuje do
89
90
91
92
93

W bardzo małym stopniu znalazły w Polsce

uświęcone aktem pomazania oraz zasadnicza

poddanych, stawiająca jego osobę w centrum

spraw duchownych Kościoła. Nikłość recepcji
idei w społeczeństwie uwidacznia brak wyraźnych prób stworzenia legendy hagiograficznej

dla władców wzorowych. Zapewne dużą rolę

M. Cetwiński, „Identitas est mater societatis”. Kadłubek o zawiązkach kultury i społeczeństwa, [w:] Źródła kultury umysłowej
w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, red. A. Barciak, Katowice 2005, s. 15–21.
E. Bauto, Pogląd mistrza Wincentego Kadłubka na stosunek władzy duchowej i świeckiej, „Nasza Przeszłość” 17(1963), s. 61-76.
Ks. II, rozdz. 10, s. 52.
Ks. II, rozdz. 24, s. 91.
Ks. III, rozdz. 3, s. 117.
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odegrała tu wczesna utrata korony. Idea kró-

o kwestiach teologicznych, ukazał Wincenty

i moralnej jego jedności, osłabła jej treść mi-

próbował jej przekładać na innych bohaterów,

lestwa polskiego Regnum Poloniae pozostała
żywa jako idea politycznej suwerenności kraju

styczna. Treść tę próbowało wydobyć XIII stulecie, łącząc z symbolem korony - znakiem jedności i niezależności państwa - mistykę życia

narodu, prowadzonego przez Boga rękami pomazańców do właściwych mu przeznaczeń .
94

Zapewne przyczyniła się do tego tendencja
konkurencyjna - wiązanie idei duchowego
przywództwa narodu z osobami świętych bi-

skupów i ich następców. Kroniki przytaczają
cudowne znaki towarzyszące narodzinom mo-

narchów, zwrotnym momentom życia, walkom
(Siemowit, Mieszko I, Bolesław Krzywousty
i inni), ukazują losy pozytywnych władców

w kategoriach misterium - szczególnego związku z Bogiem czuwającym nad losami wybrańców i powierzonego ich opiece kraju. Kadłubek

podaje przykład szczególnego patronatu nad

Kazimierzem Sprawiedliwym. Świadomość
tego związku ma wytwarzać wśród panujących

postawę ufności do Boga i poczucie obowiązku
przestrzegania i szerzenia jego praw.

Nie znalazł też głębszej recepcji inny ważny

element karolińskiego wzorca monarchy, miano

wicie wykształcenie władcy związane z rolą

przywódcy i rządcy ludu chrześcijańskiego,
a stąd skupione na znajomości spraw bożych

oraz liturgii regulującej życie społeczności

Kościoła. Władcę wykształconego, otaczającego

się uczonymi i dyskutującego z duchownymi
94
95
96
97

w osobie Kazimierza Sprawiedliwego, uznając

jednak tę cechę księcia za wyjątkową. Nie
a tym samym włączyć organicznie w ogólniejszy wzorzec panującego95.
Przejęcie,

a

właściwie

dopełnienie

ideologiczne i literackie powyższych elementów

wzorca władcy warunkowane było ciągłymi
walkami

toczonymi

pod

przywództwem

księcia. Ideał rycerski wyrastał w dużej mierze

z podłoża rodzimej tradycji grup społecznych,

możnowładztwa i rycerstwa��������������
,�������������
których podstawowe zajęcie stanowiła wojna. Pewną jej
namiastką pozostawały łowy, uwzględnione

także we wzorcach kronikarskich. Z drugiej
strony oddziaływały tu silnie wpływy kul-

tury dworów zachodniej Europy, niosąc wy
raźnie zarysowane wzory postaw i zachowań

rycerskich oraz uzasadniającą jej ideologię.
Wzorce uosobione w wizerunkach wybitnych

monarchów, miały uwzględniając oczywiście
podziały w obrębie warstwy feudałów sens

normatywny dla ogółu ludzi zobowiązanych,

z racji posiadania ziemi i poddanych, do służby
wojskowej i w służbie tej widzących uzasadnienie swej pozycji społecznej96.

Podsumowując należy podkreślić, iż we-

dług Kadłubka jedną z najważniejszych cnót,
która powinna charakteryzować władcę, jest

sprawiedliwość: i nigdy w nikim w sposób bardziej niezawodny nie kwitła ani cnota sprawiedliwości, ani rozumu w sądzeniu97. Wincenty

Cz. Deptuła, A. Witkowska, Wzorce ideowe zachowań ludzkich w XII i XIII wieku, [w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona, red. A.
Gieysztor, Warszawa 1972, s. 119-158.
J. Dobosz, Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego, Poznań 1995.
J. L. Kościelak, Glosa do żywotu i mentalności kronikarskiej biskupa krakowskiego [Wincentego] z przydomkiem Kadłubek,
„Novum”, R. 23, 1981 nr 4, s. 163–166.
Ks. IV, rozdz. 5, s. 185-186. Zob. Myśli i nauki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, zebrała i przełożyła B. Kürbis,
Warszawa 1980.
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opisywał w ten sposób Kazimierza Sprawie-

wzorca w dziejach bajecznych kronikarza

godzi jej surowość, nie może więc być okrut-

Cechy jego charakteru były powtarzane

dliwego. Sprawiedliwość związana jest według niego z łagodnością, która powściąga, ła-

na, lecz pełna miłosierdzia, co widać, gdy
mowa o cechach Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego, a przede wszystkim

Kazimierza Sprawiedliwego. Jeśli sprawie-

dliwość nie jest ograniczana miłosierdziem,

może przekształcić się w okrucieństwo. Do
obu tych cnót, roztropności i sprawiedliwości, jako cnót przynależnych władcy, trzeba

dodać jeszcze wielkoduszność i ściśle związa-

ną, choć w pewnym sensie przeciwstawną jej,
pokorę . Wielkoduszność i cnotliwość to ce98

chy najstarszych mieszkańców ziem Polski .
99

Konkludując, należy zwrócić uwagę na myśl

społeczno-polityczną Wincentego, że dobro
narodu, którego strażnikiem jest władca zależy od dobrobytu każdej rodziny, zarów-

no możnowładczej, jak i tej najbiedniejszej.
Każda rodzina spełnia bowiem ważną rolę
w funkcjonowaniu organizmu państwowego.

2.2. WŁADCA NIESPRAWIEDLIWY

Ideałowi władcy pokornego, łagodnego,

podporządkowanego prawu, ucieleśnionemu w osobie Bolesława Chrobrego, a zwłaszcza Kazimierza Sprawiedliwego przeciw-

stawił Wincenty w Kronice polskiej wizję
tyrana, uformowaną w ramach koncepcji

augustyńskiej rozwiniętej w wieku XII przez
Jana z Salisbury. Przykładem negatywnego
98
99
100
101

był Pompiliusz Młodszy. Został on przedsta-

wiony jako niegodziwiec, pyszałek i tchórz.
w portretach kolejnych złych panujących100.

W czasach bliższych kronikarzowi możemy
wymienić także Bolesława Śmiałego (Szczodrego) i Mieszka III Starego. Cechą charakterystyczną tyrana pozostaje przeciwna

pokorze - pycha, a istotą jego rządów jest
gwałcenie sprawiedliwego ładu. W obronie
tego ostatniego wystąpił „czynnik społecz-

ny”, przede wszystkim możni oraz Kościół
w osobach swych biskupów (Stanisław, Gedko, Pełka). Kierunki ówczesnej myśli praw-

no-politycznej i etycznej zostały w ten spo
sób włączone w służbę aktualnych tendencji
polskiej rzeczywistości101.

Przedstawione wyżej rozważania pozwa-

lają stwierdzić, iż Wincenty w Kronice polskiej stworzył dwa modele władcy. Bez wątpienia na ich treść miały wpływ wydarzenia

polityczne z okresu spisywania dzieła. Wizerunek władcy niesprawiedliwego-tyrana

został przeciwstawiony władcy sprawiedli-

wemu-idealnemu. Jednym z podstawowych
kryteriów podziału był stosunek panują-

cego do poddanych. Władca sprawiedliwy

był źródłem dobrobytu rodzin, natomiast
władca niesprawiedliwy był przyczyną ich

cierpień. Nie pozostawało to bez wpływu na

sytuację całego narodu, co w szczególności
w przypadku złego władcy narażało ojczy-

J. Kempys, Kardynalna cnota roztropności według kroniki bł. Wincentego Kadłubka, „Polonia Sacra” nr 19 (63), 2006, s. 123–138.
J. Domański, Kadłubkowy paradoks o sprawiedliwości i miłosierdziu. Kilka uwag wokół domniemanego źródła, „Studia Mediewistyczne”, z. 34/35, 1999/2000, s. 71–86.
J. Skomiał, Z problematyki własności w „Kronice polskiej” Wincentego zwanego Kadłubkiem (ok. 1150-1223), „Czasopismo
Prawno-Historyczne” 56(2004), z. 1, s. 181.
J. Wyrozumski, Kraków i Małopolska w czasach Mistrza Wincentego Kadłubka, [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i
dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej – Kraków, 10 marca 2000 r., Kraków 2001, s. 13-19.
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znę na zewnętrzne zagrożenia. Z kolei książę

szeństwo władcy niesprawiedliwemu – ty-

darzonym wszelkimi cnotami, który jedno-

z Mieszkiem III Starym. Z kolei władca ide-

sprawiedliwy stał na straży bezpieczeństwa

i ładu wewnętrznego. Był prawodawcą ob-

cześnie tworzył wzór do naśladowania dla
innych rodzin. Władca idealny harmonizował życie społeczeństwa, w ramach którego

każda rodzina począwszy od tej najbiedniej-

szej-kmieciej aż po możnowładczą rzetelnie
wypełniała obowiązki swojego stanu w służbie integralnego państwa.

Słowa klucze

Rzeczypospolita, naród, Kronika polska,

mistrz Wincenty, władca, historia ustroju

Streszczenie

Mistrz Wincenty Kadłubek w Kronice pol-

skiej stworzył dwa modele władcy. Bez wątpienia na ich treść miały wpływ wydarzenia

polityczne z okresu spisywania dzieła. Wizerunek władcy niesprawiedliwego-tyrana

został przeciwstawiony władcy sprawiedli-

wemu-idealnemu. Jednym z podstawowych
kryteriów podziału był stosunek panujące-

go do poddanych. Wincenty zapragnął ująć
relacje i tendencje społeczno-polityczne
i kulturalno-ideologiczne, takie jak stosunek

między monarchą a możnymi, Kościołem
a państwem, duchowieństwem a świecki-

mi. Kadłubek pisze o czynach władców ale
ważniejszą rolę niż sprawy rodów i poszczególnych osób upatruje w instytucji państwa
i w prawno-etycznych podstawach życia

społeczności narodowej. Władcy są związa-

ni prawem i ograniczeni w swym działaniu

przez czynnik społeczny stojący na straży
porządku publicznego i sprawiedliwości.
Społeczeństwo ma prawo wymówić posłu-

ranowi, tak jak to miało miejsce w 1079
roku z Bolesławem Śmiałym i w 1177 roku

alny powinien być obdarzony szlachectwem
cnoty, zespołem powinności i zobowiązań
moralnych określonych ramami porządku

publicznego, a w szczególności troską o dobro każdej rodziny.

Summary

Master Wincenty Kadłubek at the Polish

Chronicle created two models for the ruler.
Without a doubt political developments affected their contents from the period of writing work down. The image of an unjust rul-

er-tyrant ruler was opposed to the just-ideal.
An attitude of the ruler to subjects was one of

essential criteria of identity. Wincenty want-

ed to recognize relations and sociopolitical
and cultural-ideological tendencies, so as the

relationship between the monarch and magnates, the Church and state, clergy and secular. Kadłubek writes about the deeds of the
rulers but more important than the things

families and individuals sees the institutions

of the state and the legal and ethical foundations of life of the nation. Masters are associated with the law and limited in their acting
by the social factor standing on guard of the

public order and justices. The society has the
right to pronounce the obedience for the un-

fair master - the tyrant, the same as it took
place in 1079 with Bolesław Śmiały and in

1177 years with Mieszko III Stary. The ideal
ruler should be endowed with nobility of

virtue, duty and liability team specific moral
framework of public policy, in particular the
concern for the well-being of every family.
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Marcin Owsianka

Egzekucja sądowa w okresie Księstwa
Warszawskiego i Królestwa Polskiego
Judical execution in period of the Warsaw Principality and
the Polish Kingdom

Wprowadzenie
Upadek Rzeczypospolitej Obojga Na-

rodów wiązał się z zanikiem własnej państwowości. Spowodowało to, że na zie-

miach polskich zaczęły przyjmować się
rozwiązania prawne mające źródło w innej

tradycji. Wyraźnym tego przykładem był

okres Księstwa Warszawskiego (18071815) i Królestwa Polskiego (1815-1915).

W niniejszym opracowaniu podjęta

została próba przeanalizowania postępo-

wania egzekucyjnego w okresie Księstwa
Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

Zwrócona została również uwaga na znaczenie egzekucji z ruchomości oraz nieruchomości a także specyfikę funkcjonowania organów egzekucyjnych.

Księstwo Warszawskie powołane zo-

stało do życia na mocy pokoju zawartego
w Tylży (1807) . Na mocy owego traktatu
1

pokojowego z większości ziem polskich
1
2

drugiego i trzeciego rozbioru pruskiego
utworzono Księstwo Warszawskie. Obszar tego państwa wynosił 102 tys km

2

i zamieszkiwało tam ok. 2,6 mln ludności.
Poza obszarem Księstwa Warszawskiego

znalazły się: Wolne Miasto Gdańsk, część
obwodu nadnoteckiego i okręg białostocki,
który przypadł Rosji. Dalszy rozwój tery-

torialny Księstwa nastąpił w 1809 r. i był
wynikiem wojny austriacko-francuskiej2.

Schyłek Księstwa Warszawskiego nastąpił
wraz klęską Napoleona w wojnie z Rosją
w 1812 r. Na początku 1813 r. armia rosyjska zajęła jego terytorium, co było począt-

kiem okupacji. Okres przejściowy Księstwa
Warszawskiego trwał do podpisania postanowień kongresu wiedeńskiego w 1815 r.

Na terenie Księstwa Warszawskiego od

1808 r. obowiązywał francuski kodeks pro-

cedury cywilnej z 1806 r. (code de procedu-

re), który wprowadzono wraz z Kodeksem

Faktycznie były to traktaty pokojowe zawarte miedzy Francją a Prusami (7 lipca 1807) oraz między Francją a Prusami
(9 lipca 1807).
Wojna zakończyła się zawarciem w październiku 1809 r. pokoju w Schönbrunn. Na jego mocy Księstwo Warszawskie
otrzymało teren trzeciego zaboru austriackiego obejmujący Galicję Zachodnia i część Wschodniej. Przyczyniło się to do
zwiększenia obszaru Księstwa do 154 tys km 2 i 5,5 mln ludności.
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Napoleona3. Do porządku prawnego Księ-

sobów zaspokojenia roszczenia wierzyciela

Henryka Łubińskiego z dnia 23 maja 1808

żało dokonanie sprzedaży w drodze licytacji.

stwa Warszawskiego wprowadzony został
instrukcją ministra sprawiedliwości, hr.
r., która następnie została potwierdzona

dekretem królewskim z dnia 4 lipca tego samego roku . Instrukcja wskazywała, że jego
4

obowiązywanie miało być tymczasowe ( „do
czasu, nim stałe przepisy nastąpią” ). W rze5

czywistości obowiązywał on do lipca roku

1876 . Zwrócić przy tym należy uwagę, iż
6

ówczesna myśl prawna negatywnie oceniała

rolę prawa procesowego . Przykładem tego
7

jest wypowiedź F. Łubieńskiego (członka
Rady Stanu ), który poddawał w wątpliwość,
8

czy stanowi ona prawo, „nie życząc uważać
procedury za prawo” .
9

Przebieg postępowania egzekucyjnego
Postępowanie

egzekucyjne

zawarte

w księdze V kodeksu zatytułowanej „O wy-

konywaniu wyroków”, nacechowane było
formalizmem i znacznym stopniem szczegółowości. Podstawę egzekucji stanowił wyrok

lub inny akt urzędowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Do podstawowych spo3

4
5
6
7
8

9

10
11

zarówno w przypadku egzekucji skierowanej

do ruchomości czy też nieruchomości nale-

Zajęcie ruchomości z reguły poprzedzone
było doręczeniem dłużnikowi nakazu z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Ko-

mornik dokonywał zajęcia w asyście dwóch
świadków. Z czynności tej sporządzany był
szczegółowy protokół. Zajęte ruchomości pozostawiano pod dozorem samego dłużnika

lub członków jego rodziny. Kontynuacją dalszych czynności była sprzedaż licytacyjna10.

Zaznaczyć trzeba, iż sprzedaży tej dokonywali wyłącznie komornicy sądowi11.

W przypadku gdy egzekucja była skie-

rowana do nieruchomości pierwszym jej

etapem było doręczenie dłużnikowi nakazu

zapłaty długu. Rozpoczynało się to nie wcześniej niż w 30 dni od doręczenia nakazu.

Na dalszym etapie egzekucji sporządzało

się protokół zajęcia nieruchomości, który zawierał m.in. szczegółowe dane na temat położenia nieruchomości i jej rodzaju. Ponadto

protokół musiał być zarejestrowany w kance-

Ten akt prawny zastąpił pruską ordynacją sądową (POS). Oparty był on na ordonansie 1 667 r. , który wprowadził
wiele zasad nowoczesnego procesu cywilnego takich jak np. kontradyktoryjność, dyspozycyjność, ustność, jawność
i swoboda oceny dowodów. Por. K. Sójka – Zielińska [w:] H i s t o r i a p a ń s t w a i p r a w a P o l s k i . To m I I I . O d
r o z b i o r ó w d o u w ł a s z c z e n i a , pod red. J. Bardacha i M. Senkowskiej – Gluck, Warszawa 1981, s. 153 oraz K. Sójka
– Zielińska, H i s t o r i a p r a w a , s. 336.
J. Kamiński, Prawo francuskie w Polsce, Lwów 1931, s. 19-20; patrz też: H. Grynwaser, K o d e k s N a p o l e o n a w
P o l s c e , Wrocław 1951, s. 36.
Cyt. za T. Maciejewski, H i s t o r i a u s t r o j u i p r a w a s ą d o w e g o P o l s k i , Warszawa 2003, s. 266.
A. Korobowicz, W. Witkowski, U s t r ó j i p r a w o n a z i e m i a c h p o l s k i c h , Lublin 1996, s. 132.
Samemu kodeksowi procedury cywilnej z 1806 r. zarzucano nadmierny formalizm i kosztowność postępowania.
Była to instytucja przejęta z Francji. Jej kompetencje obejmowały najbardziej istotne dziedziny władzy państwowej.
Rada Stanu posiadała kompetencje ustawodawcze, sądownicze i wykonawcze. W zakresie działalności prawodawczej
Rada Stanu przygotowywała na wniosek Rady Ministrów projekty ustaw sejmowych i dekretów królewskich czym
realizowała inicjatywę ustawodawczą króla.
Zob. szerzej H. Grynwaser, Kodeks Napoleona …, Wrocław 1951, s. 40; patrz też K. Sójka – Zielińska [w:] Historia
państwa i prawa Polski… s. 153 oraz R. Hube, Uwagi nad systematem Kodexu cywilnego francuzkiego [w:] Themis
Polska. Pismo nauce i praktyce prawa poświęcone. T.5, Warszawa 1829, s. 297-340.
Następowała ona nie wcześniej niż po upływie 8 dni od doręczenia dłużnikowi protokołu zajęcia.
Np. we w Francji, inaczej niż w Księstwie Warszawskim, sprzedaż licytacyjną wykonywali specjalni komisarze taksatorzy.
Por. K. Sójka – Zielińska [w:] Historia państwa i prawa Polski… s. 157.
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larii hipotecznej12 i w kancelarii pisarza trybu-

1244 Kodeksu Napoleona zezwolono sądom

w kancelarii pisarza trybunału „zbiór obja-

uwzględnieniu położenia strony egzekwowa-

nału, przed którym miała się odbyć licytacja

nieruchomości. Następnie wierzyciel składał
śnień i warunków sprzedaży”, które zawiera-

ły m.in. cenę wywołania nieruchomości. Cena

ta była ustalana przez wierzyciela w sposób
dowolny do roku 1811. Wtedy to w interesie
wierzycieli wydany został dekret

13

na mocy

którego wierzyciel, jak również dłużnicy mogli żądać, by sprzedaż nieruchomości w drodze subhastacji

(tzn. sprzedaży licytacyj-

nej) odbywała się za cenę nie niższą niż 2/3
wartości14. Jednakże przepisy te spotkały się

z niezadowoleniem znacznej części ziemiaństwa, które było mocno zadłużone .
15

Kodeks cywilny Napoleona
W

okresie

Księstwa

Warszawskiego

w praktyce sądowej coraz większą rolę zaczął odgrywać Kodeks cywilny Napoleona

z 1804 r.16 Artykuły 1185-1188 wprowadziły
nie znaną w Polsce wcześniej instytucję „gra-

nicy czasu”, która odmiennie niż warunek, nie
zawieszała obowiązku spłaty długu, ale przesuwała jego wykonanie17. Ponadto w artykule
12

13
14
15

16
17
18
19

20

na dopuszczenie do „umiarkowanej zwłoki”

dłużnika i na wstrzymanie egzekucji przy
nej. W artykule 2059 Tytułu XVI stwierdzono,
iż przymus osobisty ma miejsce w przedmiocie cywilnym za szalbierstwo18.

W sytuacji gdy suma uzyskana w toku eg-

zekucji nie wystarczała na pełne zaspokojenie
wszystkich wierzycieli, dłużnik egzekwowany i wierzyciele egzekwujący mieli obowią-

zek ułożyć się co do stosunkowego rozdziału
uzyskanych kwot19. Jeżeli jednak podobna

ugoda nie została zawarta w ciągu miesiąca,
urzędnik dokonujący sprzedaży miał obowiązek w ciągu kolejnych ośmiu dniu złożyć

do depozytu sumę zebraną ze sprzedaży20.

Ostatnim etapem związanym z podziałem
kwot uzyskanych z egzekucji było sporządzenie planu stosunkowych rozdzieleń. Dokony-

wał tej czynności sędzia delegowany przez
prezesa sądu.

Upadek Księstwa Warszawskiego przy-

czynił się do krytyki francuskich rozwiązań
egzekucyjnych. Konsekwencją tego była propozycja uchylenia księgi V „O wykonywaniu

Kancelaria hipoteczna była to instytucja, która dokonywała wpisów w księgach hipotecznych o charakterze urzędowym,
po uprzednim ich zatwierdzeniu przez hipoteczny trybunał cywilny właściwy miejscowo ze względu na położenie
nieruchomości. Zob. A. Korobowicz, W. Witkowski, Ustrój i prawo …, Lublin 1996, s. 127.
Dekret z dnia 26 czerwca 1811 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego T.III, s. 351; K. Sójka – Zielińska [w:] Historia
państwa i prawa Polski… s. 158.
K. Sójka – Zielińska [w:] Historia państwa i prawa Polski… ss. 144 i 158.
Konsekwencją coraz wyraźniejszego sprzeciwu sfer ziemiańskich było powołanie przez ministra sprawiedliwości F. Łubieńskiego komisji mającej opracować projekt zmian uwzględniający interes tej grupy społecznej. Jednakże prace tej
komisji nie przyniosły oczekiwanych zmian.
Wprowadzony w życie z dniem 1 maja 1808 r. na podstawie art. 69 konstytucji z 1807 r.
D. Szpoper, I. Zdanowski, E g z e k u c j a w p r o c e s i e p o l s k i m - z a r y s h i s t o r i i i n s t y t u c j i , “Problemy Egzekucji”
1999, nr 1(37), s. 32
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=6697&from=publication
S. Zawadzki, Prawo Cywilne obowiązujące w Królestwie Polskiem, T. II, Warszawa 1861, s. 402 i n. Kwestia podziału
kwot uzyskanych w toku egzekucji, w sytuacji gdy majątek dłużnika, nie wystarczał na pokrycie roszczeń wszystkich
wierzycieli, regulowały artykuły od 656-672, zawarte w tytule IX księgi części I kodeksu postępowania cywilnego
zatytułowanej „O stosunkowem rozdzieleniu”.
Złożenie sumy do depozytu odbywało się co do zasady po uprzednim pełnym zaspokojeniu należnych mu kosztów
egzekucyjnych, który były obliczone przez sędziego.

Artykuły wygłoszone podczas konferencji

wyroków”. Działania te miały na celu przede

dotyczących zajęcia plonów na pniu. Po dru-

w Kodeksie postępowania cywilnego z 1820

gorię przedmiotów, które „znajdując się na

wszystkim ochronę interesów zadłużonego
ziemiaństwa. Dlatego też w projekcie zmian
roku głównie zmodyfikowano przepisy doty-

czące egzekucji21. Projekt ten został przyjęty
przez Radę Stanu w maju 1820 roku, jednak-

że nie został on następnie uchwalony przez
Sejm .
22

Egzekucja z nieruchomości
Istotnym zagadnieniem w okresie Księ-

stwa Warszawskiego na gruncie prowadzonego postępowania egzekucyjnego było za-

jęcie nieruchomości. Co do zasady zajęcie

nieruchomości mogło nastąpić już przed
uprawomocnieniem się wyroku. Jednak-

że w przypadku wyroku prawomocnego23
było to zajęcie o charakterze tymczasowym.

W związku z tym nie mogło się uprawomoc-

nić przed uprawomocnieniem się orzeczenia
stanowiącego podstawę egzekucji24.

Zwrócić należy uwagę, iż dopiero w roku

1823 zdecydowano się na poważne zmiany
w przepisach kodeksu postępowania cywil-

nego, które miały zagwarantować ochronę
dłużnikom-posesjonatom. Zmiany te wpro-

wadziło postanowienie namiestnika z dnia
8 lipca 1823 r. Skutek tego był jednak taki,

iż nie zrealizowało ono wszystkich postulatów ziemiaństwa. Po pierwsze, ograniczyło
się ono w zasadzie do uchylenia artykułów
21
22
23
24

25
26

gie, postanowienie to rozszerzyło katalog

ruchomości wyjętych spod egzekucji o kategruncie posiadłości wiejskiej i będąc własnością jej dziedzica są przeznaczone do uprawy i użytku gruntu”. W rzeczywistości taka

konstrukcja tego pojęcia był szersza od tej,
która została przewidziana w Kodeksie Napoleona a mianowicie „nieruchomości z przeznaczenia”. Jednocześnie stworzenie tego rodzaju ochrony przed zajęciem ziemiopłodów
potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa

i inwentarza wynikało z troski o interes rol-

nictwa i gospodarstwa domowego. Po trzecie,
wprowadzono również nowy sposób egzekucji z nieruchomości. Polegało to na tym, iż za-

miast dotychczasowej licytacyjnej sprzedaży
(subhastacji) wprowadzono środek egzekucyjny w postaci zajęcia i wydzierżawienia25.

Ponadto samo dokonanie zajęcia nierucho-

mości będącej przedmiotem egzekucji mogło
nastąpić nie wcześniej niż w ciągu 3 dniu po
doręczeniu nakazu i nie później niż w ciągu

15 dni. Jeżeli jednak upłynęłoby 15 dni to nakaz należało powtórzyć26.

Bezpośrednio po dokonaniu zajęcia nieru-

chomość oddawano w administrację dozorcy,

wyznaczonemu przez wierzyciela. Natomiast

wydzierżawianie nieruchomości następowało
w drodze licytacji. Jeżeli jednak nie było chętnych do objęcia nieruchomości na podstawie

I tak np. francuskie regulacje zostały zastąpione dawnymi polskimi rozwiązaniami w zakresie środków egzekucyjnych
(przymusowe wydzierżawienie dochodów z dóbr, przysądzenie nieruchomości w naturze wierzycielom).
H. Grynwaser, op.cit, s. 39-41.
Określanego również jako przedstanowczego.
Analogicznie jak w przypadku egzekucji z ruchomości, zajęcie musiało być poprzedzone doręczeniem dłużnikowi nakazu zapłacenia kwoty zadłużenia; zob. Wykład praw obowiązujących w Królestwie Polskiem, Księga II. Postępowanie
sądowe, [b.m.i d. w.], s. 135-139.
Wynikało to z wydanego w dniu 2 września 1823 r. uzupełnienia do postanowienia namiestnika z dnia 8 lipca 1823 r.;
por też: S. Zawadzki, op.cit. T.II, s. 374.
Wykład praw obowiązujących w Królestwie Polskiem …s. 142.
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umowy dzierżawy, utrzymywano tymczaso-

jest również to, iż areszt cywilny różnił się od

nieruchomość .

dłużnika ponosił sam wierzyciel30.

wą administrację, a wierzyciela egzekwujące-

go zaspokajano z dochodów, które przynosiła
27

Areszt za długi
W XIX w. ważną instytucją związaną z po-

aresztu wykonywanego w sprawach karnych

tym, że koszty przetrzymywania w areszcie

Egzekucja z ruchomości
Swoją specyfikę miała również egzeku-

stępowaniem egzekucyjnym był areszt za

cja z ruchomości. W dziewiętnastowiecznej

Przepisy wskazywały w tym zakresie liczne

pokrycia wszystkich wierzytelności, dochody

długi . Jednakże stosowanie aresztu za dłu28

gi nie miało nieograniczonego charakteru.

zakazy. I tak zabronione było uwięzienie oso-

by w nocy (przed wschodem i po zachodzie
słońca), w dni świąt państwowych, podczas

nabożeństw w świątyniach. Niedozwolone
było aresztowanie w domu cudzym lub własnym, a także w przypadku, gdy dłużnik posiadał tzw. list glejtowy wydany przez preze-

sa sądu, świadczący o tym, że ma zeznawać
jako świadek przed sądem.

W związku tym pojawia się pytanie w jaki

procedurze w przypadku gdy wartość ru-

chomości dłużnika nie była wystarczająca do
uzyskane z licytacji ruchomości były dzielone proporcjonalnie, jak też każdy z wierzy-

cieli uczestniczył w stracie w stosunku do

swej wierzytelności31. Jednakże, gdy w skład

majątku dłużnika, wchodziły nieruchomości,
wtedy kolejność zaspokojenia wierzycieli

z nieruchomych składników majątku regulo-

wały przepisy tytułu XIV księgi V części I kpc
zatytułowanej „O uporządkowaniu”32.

wypłacalnego? Przepisy przewidywały taką

Organy egzekucyjne w okresie
Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego

wyprzedzeniem wyrok wraz z nakazem29.

kucję wyroków sądowych i czynności związa-

celu mógł zażądać pomocy wojska. Ważne

(franc. huissiers)33. W ten sposób burgrabio-

sposób można było aresztować dłużnika nieprocedurę. Po pierwsze woźny sądowy dorę-

czał dłużnikowi z co najmniej jednodniowym
Następnie czynności związane z aresztowaniem dokonywał sam komornik, który w tym
27
28

29
30
31
32
33

W okresie Księstwa Warszawskiego egze-

ne z doręczaniem pism procesowych powie-

rzano działającym przy sądach burgrabiom

Zob. K. Sójka-Zielińska [w:] Historia państwa i prawa Polski … ss. 518 i 521-522.
W przepisach kodeksu postępowania cywilnego posługiwano się ustawowym sformułowaniem czyli „uwięzieniem za
długi”. Wynikało nazwy tytułu XV księgi V części I wspomnianego kodeksu postępowania cywilnego, która brzmiała „O
uwięzieniu”.
Nakaz był ważny przez okres jednego roku.
Postanowienie Rady Administracyjnej z dnia 13 (25) września 1832 r. rozwijało treść przepisu art. 788 k.p.c. i dotyczyło
zagadnień związanych z aresztem cywilnym; zob. S. Zawadzki, op.cit. T.II, s. 438-448.
Określano to mianem rozdziału proporcjonalnego; zob. Wykład praw obowiązujących w Królestwie Polskiem …, s. 145.
Dodatkowo przepisy wspomnianego tytułu XIV normowały zasady związane z pierwszeństwem z zaspokojeniem wierzycieli hipotecznych.
Podstawą prawną funkcjonowania instytucji burgrabiego był dekret Fryderyka Augusta z dnia 29 sierpnia 1809 r., z
którego wynikało iż officyaliści do wręczania pozwów i do exekucyi wyroków sądowych mają nazywać się burgrabiami,
Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego (DPXW) nr 13, T. 2 s. 45; zob. A. Heylman, O sądownictwie w Królestwie Polskiem. Wykład historyczny, Warszawa 1834, s. 15-16.

Artykuły wygłoszone podczas konferencji

wie wykonywali obowiązki komorników, jak

komorników oraz nadzór dyscyplinarny. Na-

zmianie na mocy dekretu Fryderyka Augusta

Podobny stan prawny utrzymał się również

również woźnych sądowych. Z dniem jednak
14 października 1811 r. ten stan rzeczy uległ

zgodnie z którym zniesiono urząd burgra-

biego a czynności egzekucyjne powierzono
komornikom natomiast do kompetencji woźnych sądowych należało doręczanie pism procesowych . Woźny sądowy był urzędnikiem
34

o niższej randze. Jak podaje A. Heylman woź-

ni doręczający pisma stronom opłacani byli
przez strony na podstawie taksy wprowadzonej dekretem z dnia 14 lutego 1809 r. Opłatami w toku czynności woźni jednego trybunału dzielili się po równo . Ten sam autor dalej
35

stwierdza, iż istotna jest terminologia gdyż
w prawie francuskim urzędnik o nazwie huissier łączył funkcje woźnego i komornika36.

Woźni sądowi wykonując swoje obowiązki
był związani właściwością miejscową. Ozna-

czało to, iż istotne było miejsce zamieszkania
strony, której miało być doręczone pismo. Ponadto woźni sądowi w trakcie wykonywania
swych obowiązków nosili mundury.

Działalność komorników objęta była nad-

zorem administracyjnym, który sprawowali

prokuratorzy działający przy sądach cywilnych I instancji oraz przy sądzie apelacyjnym.
Prokuratorzy w ramach swych obowiązków

nadzorczych mieli kontrolę nad czynnościami
34
35
36
37
38
39
40
41
42

tomiast w kompetencji sądów leżało zawieszanie w czynnościach komorników37.

w momencie utworzenia Królestwa Polskiego

i trwał aż do lipca 1876 r., kiedy to zaczęła
obowiązywać rosyjska ustawa postępowania

sądowego cywilnego z 1864 r. tworząc nową
organizację sądownictwa powszechnego38.

Okres Królestwa Polskiego stał się

początkiem dla zwrócenia uwagi na kompe-

tencje osób wykonujących zawód komornika
i co istotne wskazanie jakie wymogi powinni spełniać. Pierwszym krokiem w tym celu

było wydanie Postanowienia Namiestnika
Królestwa Polskiego z 12 listopada 1816 r. 39,

które szczegółowo określało kwalifikacje wymagane od poszczególnych klas urzędników

sądowych. Komornicy zostali zaliczeni do klasy II40. W związku z tym jak podaje K. Sójka

– Zielińska od urzędników II klasy wymagano wykształcenia w zakresie szkół elemen-

tarnych, wydziałowych lub wojewódzkich
oraz dwuletniej aplikacji i złożenia egzaminu przed komisją wojewódzką41. Natomiast

w drugiej połowie XIX w. podstawą rekrutacji

do zawodu było Postanowienie Najwyższe
z dnia 13 czerwca 1860 r. – Przepisy o aplikacji i egzaminach w Wydziale Sądowym Królestwa Polskiego42, które określało jakie warun-

DPXW nr 35, s. 407, T. 3.
A. Heylman, Wykład historyczno-praktyczny porządku i postępowania wewnętrznego w sądzie apelacyjnym i trybunałach
cywilnych, Warszawa 1835, s. 119-121.
A. Łabęcki, Krótki rys procesu stosowanego do Kodex Napoleona przedstawiony z zlecenia J. W. Ministra Sprawiedliwości
z przyłączeniem nót i stosownych artykułów, Warszawa 1808, s. 2.
Podobne uprawnienie miał sąd w stosunku do pisarzy, asesorów, podpisarzy i innych urzędników sądowych. Por. A.
Korobowicz [w:] Historia państwa i prawa Polski … ss. 125-126.
A. Korobowicz, W. Witkowski, op.cit, Lublin 1996, s. 132.
Dziennik Praw Królestwa Polskiego t. IV s. 342.
Najwyższą była klasa III, do której zaliczali się m.in. pisarze, obrońcy, prokuratorzy i sędziowie.
K. Sójka - Zielińska [w:] Historia państwa i prawa Polski … T. III s. 157.
Dziennik Praw Królestwa Polskiego nr 169 tom LVI.
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ki należy spełnić, aby zostać aplikantem kan-

nych wiejskich i wskazujących główne zasady

gwarantowało możliwość wykonywania za-

sołtysa lub ławnika do wykonywania poszcze-

celaryjnym. Było to o tyle ważne, że odbycie

do urządzenia sądów wiejskich44 funkcję orga-

wodu komornika sądowego. Potwierdzeniem

gólnych czynności w toku postępowania.

minimum dwuletniej aplikacji kancelaryjnej

tego jest zapis wynikający z art. 59 w/w Postanowienia o następującej treści: „ Applikanci Kancelaryjni po upływie dwóch lat od czasu przyjęcia ich na applikacyą, w razie jeżeli

zamierzają ubiegać się o posady Dziennikarzy, archiwistów, Kontrolerów i Komorników,

powinni prosić Naczelnika Sądu przy którym
zostają, aby ich dopuścił do examinu z nabytych praktycznych wiadomości potrzebnych

stosownie do rodzaju służby przy Sądzie, któremu poświęcić się zamierzają.”

Ponadto z treści Postanowienia Najwyż-

szego z dnia 13 czerwca 1860 roku – Przepisy
o aplikacji i egzaminach w Wydziale Sądowym
Królestwa Polskiego

43

wynika, iż kandydat

na aplikanta kancelaryjnego składał prośbę

o przyjęcie na aplikacje do prezesa lub naczelnika sądu powiatowego, izby cywilno-kryminlanej, kancelarii Rządzącej Senatu Warszawskich Departamentów lub też do Komisji Rzą-

dowej Sprawiedliwości. Dodatkowo kandydat
na aplikanta dołączał akt urodzenia, zaświadczenie o wykonanej przysiędze homagialnej,

pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów
małoletniego kandydata oraz świadectwa
o ukończeniu szkoły podstawowej.

Swoją specyfikę miały również organy eg-

zekucyjne w sądownictwie wiejskim gminnym.

Zgodnie z Ukazem Jego Cesarsko-Królewskiej

Mości zatwierdzającym ustawę o sadach gmin43
44
45
46
47

nu egzekucyjnego pełnił sąd, który delegował
Komornicy w Królestwie Polskim45 w trak-

cie wykonywania swych czynności służbowych mieli obowiązek noszenia munduru oraz

posiadania przy sobie aktu nominacji, którym
musieli się legitymować na żądanie dłużnika
bądź właściwych organów administracji. Jak

podaje S. Zawadzki, przed rozpoczęciem czynności komornik powinien o swym przybyciu

poinformować przedstawiciela miejscowych
władz (wójta, burmistrza lub sołtysa)46. Pod-

czas podejmowania czynności egzekucyjnych
komornicy mogli również korzystać z asysty
wojska, o którą to pomoc zwracali się za po-

średnictwem prokuratora a w wyjątkowych
sytuacjach w sprawach niecierpiących zwłoki

za pośrednictwem podsędka sądu pokoju47.
Istotne jest również to, iż komornicy z tytułu

podejmowanych czynności ponosili pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w trakcie czynności egzekucyjnych.

W okresie Księstwa Warszawskiego oraz

Królestwa Polskiego stworzone zostały podstawy pod sprawnie funkcjonujący aparat

organów egzekucyjnych. Szczególne zmiany

dokonały się w zakresie przygotowania osób
wykonujących obowiązki komornika sądowego. Można w ten sposób stwierdzić, że ogrom-

nego znaczenia nabrała formuła kształcenia
w ramach aplikacji zakończona egzaminem.
To nowatorskie rozwiązanie jest aktualnie

Ibidem
Carskie Sioło 12 (24) V 1860 r. [w:] Dziennik Praw Królestwa Polskiego nr 172 T. 57; art. 188-214, ss. 87-99.
Analogicznie jak urzędnicy w Księstwie Warszawskim.
S. Zawadzki, op.cit. T.II, s. 600.
Z asysty funkcjonariuszy policji mógł korzystać jedynie komornik w okręgu miejskim warszawskim.
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nieodłącznym elementem przygotowania absolwentów prawa do podjęcia dwuletniej apli-

Streszczenie
W niniejszym opracowaniu podjęta zo-

kacji komorniczej . Zauważyć również należy,

stała próba przeanalizowania postępowania

my z regulowaniem zobowiązań. To powodo-

stała również uwaga na znaczenie egzekucji

48

iż rozwój procedur egzekucyjnych wynikał
z faktu, iż ziemiaństwo miało poważne proble-

wało, iż automatycznie uruchamiany był tryb

procesowy, co w konsekwencji wiązało się

z zastosowaniem takich sposobów egzekucji
jak egzekucja z nieruchomości i ruchomości.

Należy zaznaczyć, iż system normatywny

Księstwa Warszawskiego zawierał liczne ele-

egzekucyjnego w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Zwrócona zo-

z ruchomości oraz nieruchomości a także
specyfikę funkcjonowania organów egzekucyjnych.

Summary
In this study, an attempt was made to

menty regulacji francuskich natomiast w okresie

analyze the enforcement procedure in the

Słowa kluczowe

the enforcement of movable and immovable

Królestwa Polskiego funkcjonowały regulacje
mające swój rodowód w przepisach rosyjskich.

komornik sądowy, woźny sądowy, aplika-

cja, egzekucja

Warsaw Principality and the Polish Kingdom.
Brought to the attention to the importance of

property as well as the specific functioning of
law enforcement agencies.
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Tomasz Kalita

Prawo człowieka do śmierci
przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka

I. Wstęp
Problematykę praw chorych i umierają-

cych, w ramach systemu Rady Europy, podjęto w 1976 r. w dwóch dokumentach, a mianowicie Rezolucji 613 i Rekomendacji 779 .
1

2

Zwrócono w nich uwagę na fakt, iż rozwój
nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych, nie zawsze sprzyja dobru pacjenta ,
3

a wręcz odwrotnie, stanowić może przyczynę

do traktowania go w sposób przedmiotowy

i niehumanitarny4. Stosowanie zmodernizo-

wanych technik podtrzymujących życie, może
w niektórych przypadkach powodować skutki odmienne od tych, jakie były zamierzone. Presja społeczna wywierana na lekarzy,

w związku z okolicznościami przedłużania
życia, jest na tyle silna, że są oni skłonni podjąć chybiony trud reanimowania człowieka,
1

2

3
4
5
6

pozbawionego szans na wyleczenie, niż uzasadniać swoją bezsilność wobec śmiertelnej

choroby5. Metody zaczerpnięte z osiągnięć
współczesnej medycyny, mają przede wszyst-

kim za zadanie przedłużyć życie ludzkie, lecz
należy się zastanowić, czy w każdym przypad-

ku, będą one służyć rzeczywistym interesom
chorych w stanie terminalnym? Czy można
mieć pewność, że za walką o przedłużenie życia nie kryje się naukowa potrzeba obserwacji umierającego człowieka, której celem jest

tylko konfrontowanie sił, wiedzy i umiejętności leczniczych ze śmiercią6?

W powyższych dokumentach stwierdzo-

no, iż przedłużanie życia nie stanowi samo
w sobie wyłącznego celu praktyki medycznej,

dlatego też należy zwrócić uwagę na ograniczanie bólu, do czego każdy pacjent ma pra-

Resolution 613 (1976) on the rights of the sick and dying. Tekst przyjęty przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady
Europy w dniu 29 stycznia 1976 r. (24 posiedzenie), [w:] http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta76/ERES613.htm.
Recommendation 779 (1976) on the rights of the sick and dying. Tekst przyjęty przez Zgromadzenie Parlamentarne
Rady Europy w dniu 29 stycznia 1976 r. (24 posiedzenie), [w:] http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/
AdoptedText/ta76/EREC779.htm.
Resolution 613 (1976), pkt. 1.
Recommendation 779 (1976), pkt. 1-2.
M. Adamkiewicz, Zagadnienie śmierci w bioetyce, Warszawa 2002, s. 110.
Tamże.
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wo7. Lekarz musi dołożyć wszelkich starań

teologów, etyków, psychologów i socjologów,

dziejnych, do umyślnego przyspieszania na-

nia, jak również określenie reguł przewodnich

w celu złagodzenia cierpienia, jednak nie jest
on uprawniony, nawet w przypadkach bezna-

turalnego procesu umierania . Jednocześnie
8

zwrócono uwagę, iż lekarze pracujący w szpi-

talach o wysokim standardzie technicznomedycznym, pozwalającym na wyjątkowo

długie przedłużanie egzystencji człowieka,

są w bardzo trudnej sytuacji, zwłaszcza jeżeli

pacjentem jest osoba, u której stwierdzono
nieodwracalne ustanie wszystkich funkcji

mózgowych . Komitet Ministrów, w oma9

wianym dokumencie, wzywa rządy państw

członkowskich do podjęcia niezbędnych dzia-

łań, związanych z przeszkoleniem personelu
medycznego i organizacją usług medycznych,

które miałyby na celu wprowadzenie standar-

du, zapewniającego wszystkim chorym, bez
względu na to, czy ich miejscem pobytu jest
dom, czy też szpital, wyeliminowanie cierpienia przy wykorzystaniu wszystkich metod, jakimi dysponuje stan wiedzy medycznej w danym czasie10.

W rekomendacji zalecono także utworze-

nie krajowych komisji badawczych, składających się z przedstawicieli lekarzy, prawników,
7

8
9
10
11
12
13
14
15

których celem byłoby wypracowanie zasad
etycznych odnoszących się do procesu umiera-

dla lekarzy, zwłaszcza w kontekście stosowania
nadzwyczajnych środków prolongujących ży-

cie11. Dotyczyłoby to przede wszystkim sytuacji,
w której lekarz, powstrzymał się od zaapliko-

wania sztucznych środków w celu przedłużenia
procesu umierania w przypadku pacjenta terminalnego, lub podjął działania służące złago-

dzeniu cierpienia, których skutkiem ubocznym
było pozbawienie go życia12. Ważnym zagad-

nieniem, w związku z powyższym, jest kwestia
pisemnego oświadczenia woli pacjenta, któ-

re ogranicza decyzyjność lekarza w zakresie
ewentualnego sztucznego podtrzymywania

życia, szczególnie w przypadku nieodwracalnego ustania czynności mózgu13. W rekomenda-

cji wskazano również potrzebę uregulowania
odpowiedzialności karnej i cywilnej personelu

medycznego, zarówno w przypadku działania,
jak i zaniechania14.

Do dyskusji w sprawie godnej śmierci po-

wrócono w Rekomendacji 1418 o ochronie
praw człowieka i godności osób terminalnie
chorych i umierających15 (dalej: Rekomen-

Jest to zgodne z postulatem J. Bréhant’ a: (…) odkąd śmierć wydaje się nieunikniona, zabiegi jakie stosujemy, winny
już wyłącznie być usprawiedliwione niesieniem ulgi w cierpieniach ostatnich chwil. Tacy umierający, nie powinni stać
się dla nas polem obserwacji naukowej, z chęcią dominowania, zwyciężenia za wszelką cenę, Tenże, Thanatos. Chory
i lekarz w obliczu śmierci, Warszawa 1993, s. 133.
Recommendation 779 (1976), pkt. 7.
Tamże, pkt. 8.
Tamże, pkt. 10, I, a-c.
Tamże, pkt. 10, II.
Por. M. Safjan, Eutanazja a autonomia pacjenta. Granice ochrony prawnej, [w:] Między życiem a śmiercią. Uzależnienia,
eutanazja, sytuacje graniczne, W. Bołoz, M. Ryś (red.), Warszawa 2002, s. 174.
Recommendation 779 (1976), pkt. 10, II.
Tamże, pkt. 10, II.
Recommendation 1418 (1999) Protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying. Tekst
przyjęty przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w dniu 25 czerwca 1999 r. (24 posiedzenie), [w:] http://
assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta99/EREC1418.htm.
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dacja 1418). W dokumencie tym wskazano,

w zakresie opieki i wsparcia ciężko chorych

nika z nienaruszalności godności ludzkiej we

nienia od innych. Bardzo ważnym zaleceniem,

iż obowiązek poszanowania i ochrony osób
nieuleczalnie chorych lub umierających wywszystkich fazach życia . Otoczenie opieką
16

osób umierających, jest gestem wynikają-

cym z przysługującej człowiekowi godności,
a w znaczeniu symbolicznym jest rewanżem

za wsparcie udzielone w okresie niemowlęcym, gdyż zarówno początkowy, jak i końco-

wy etap życia człowieka, charakteryzuje się
słabością i uzależnieniem od innych17.

Mając powyższe na uwadze, należy stwier-

dzić, iż konieczne jest stworzenie systemu,

w którym każdemu człowiekowi będzie za-

pewniona opieka paliatywna na możliwie
najwyższym poziomie. Zrealizowanie tego

celu, nie jest jednak takie proste, gdyż jak
wskazano w omawianym dokumencie, istnieje szereg czynników, które są zaprzeczeniem

praw podstawowych osób nieuleczalnie cho-

rych i umierających. W pkt. 7 Rekomendacji
1418 wyszczególniono m. in.: niewystarcza-

jący dostęp do opieki paliatywnej i leczenia
cierpienia fizycznego i psychicznego; nieuwzględnianie psychologicznych, socjalnych

i duchowych potrzeb chorego; sztuczne przedłużanie procesu umierania poprzez zastosowanie niewspółmiernych środków medycznych lub wbrew woli pacjenta; brak wsparcia

dla krewnych lub przyjaciół chorego; nie-

wystarczająca alokacja środków i zasobów
16
17
18
19
20
21
22

lub umierających; dyskryminacja społeczna
chorych wynikająca z ich osłabienia i uzależ-

spośród wielu18 rozwiązujących powyższe
problemy, jest wymóg zapewnienia, że umierający człowiek otrzyma odpowiednie dawki

przeciwbólowych medykamentów, nawet jeśli efektem ubocznym tej terapii będzie przy-

czynienie się do skrócenia życia jednostki,
chyba że pacjent zdecyduje inaczej19.

W Rekomendacji 1418 potwierdzono

zakaz świadomego pozbawienia życia osób
terminalnie chorych lub umierających20. Nie-

dopuszczalność stosowania eutanazji czynnej
argumentowano treścią art. 2 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka (dalej: EKPCz) 21,

ale również wynikającymi z niego zasadami,

w których wyraźnie stwierdzono, iż życzenie
śmierci wyrażane przez osobę chorą terminal-

nie lub umierającą, nie może stanowić podstawy do jakiegokolwiek żądania, czy też roszczenia prawnego, o pozbawienie życia z rąk innej

osoby, ani legalnego usprawiedliwienia dla
działań mogących powodować śmierć22.

Analizując prawa osób śmiertelnie cho-

rych lub umierających, należy zwrócić uwa-

gę na element woli pacjenta, który musi być
uwzględniony przez lekarza. Życzenie chorego odnośnie do kontynuowania leczenia lub

jego zaprzestania, powinno być respektowa-

ne, również jeżeli zostało wyrażone przez

Tamże, pkt. 5.
Tamże, pkt. 6.
Tamże, pkt. 9.
Tamże, pkt. 9 a, vii.
Tamże, pkt. 9 c.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
Recommendation 1418 (1999), pkt. 9 c, i-iii.
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pacjenta we wcześniejszym oświadczeniu

od ustawodawcy legalizację eutanazji. Walkę

jednak, iż „testament życia”, jak również de-

neuronów ruchowych26. Choroba ta jest nie-

lub jest prezentowane przez wyznaczonego

przez niego pełnomocnika23. Podkreślono
cyzja osoby umocowanej do dokonywania

czynności prawnych w zakresie zdrowia danego pacjenta, będzie brana pod uwagę tyl-

ko w sytuacjach, gdy chory nie jest w stanie
wyrazić własnej woli. Zaznaczono także, że

w przypadku wystąpienia stanu krytycznego,
przy braku oświadczenia woli pacjenta lub

jego pełnomocnika, decyzje podejmowane
przez lekarza muszą być ukierunkowane na

życie i jego przedłużenie . W sytuacjach, gdy
24

wola pacjenta nie jest znana, należy jednak

wystrzegać się stosowania uporczywej terapii
przedłużającej jedynie proces umierania, jeśli
nie przynosi to choremu żadnej korzyści .
25

II. Eutanazja

Dokonując analizy praw śmiertelnie cho-

rych i umierających, nie sposób pominąć

kwestii prawa do śmierci. Osoby zmęczone
niekończącą się walką z cierpieniem, które
nie akceptują swojego stanu, uzasadniając
to pogorszeniem się jakości ich życia, próbu-

ją walczyć o prawo do godnej śmierci, czyli
kontrolowanego pozbawienia życia. Uznając

swoją chorobę za upokarzającą i uwłaczającą godności ludzkiej, pragną wyegzekwować
23
24
25
26

27

taką podjęła D. Pretty, obywatelka Wielkiej

Brytanii, umierająca z powodu schorzenia
uleczalna i prowadzi do naruszenia funkcjo-

nowania mięśni. W przypadku pani Pretty,

spowodowała paraliż ciała od szyi w dół.
Sprawna intelektualnie kobieta, nie wyobrażała sobie dalszej walki z chorobą, dlatego

też, będąc w jej zaawansowanym etapie, postanowiła dokonać autodestrukcji. Problem

polegał jednak na tym, iż z uwagi na niepeł-

nosprawność spowodowaną chorobą, nie
mogła tego dokonać sama. Postanowiła więc
wystąpić o prawo do pomocy przy samobój-

stwie, a osobą do tego wyznaczoną był jej
mąż. Przeszkodą okazała się ustawa z 1961 r.
(Suicide Act), która co prawda nie penalizuje
próby samobójczej, ale zabrania pomocy przy

samobójstwie. Dyrektor ds. Oskarżeń Pu-

blicznych nie zgodził się na zagwarantowanie
mężowi niekaralności.

W skardze do Europejskiego Trybunału

Praw Człowieka (dalej: ETPCz), Diane Pretty

powołała się na art. 2 Konwencji, przyjmu-

jąc, iż z prawem do życia wiąże się prawo do
śmierci, dlatego też każdy człowiek ma prawo
decydować o własnym życiu27. Zarzuciła także

naruszenie art. 3 EKPCz, stwierdzając, że władze państwowe są zobligowane nie tylko do

Tamże, pkt. 9 b.
Tamże, pkt. 9 b, iv.
Tamże, pkt. 9 b, vi.
Orzeczenie Pretty v. the United Kingdom, no. 2346/02 (Sect. 4), ECHR 2002-III, 29.04.2002 r., [w:] http://cmiskp.echr.
coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Pretty%20%7C%20v.%20%7C%20the%20
%7C%20United%20%7C%20Kingdom&sessionid=70650039&skin=hudoc-fr. Zob. P. Konieczniak, Czynna eutanazja –
nowe tendencje w niektórych europejskich systemach prawnych, „Prawo i Medycyna”, nr 12/2002, s. 27-29.
W odpowiedzi na zarzuty D. Pretty, reprezentant rządu brytyjskiego w tej sprawie, Jonathan Crow, stwierdził, iż: A
philosopher might say that death is the corollary to life, but the lawyer must answer that the right to die is the antithesis of the right to life, [w:] C. Dyer, Diane Pretty makes final ‘death with dignity’ plea, http://www.guardian.co.uk/
society/2002/mar/20/health.uknews.
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powstrzymywania się od złego traktowania,

wych, zgodnie z orzeczeniem Trybunału, nie

nież naruszenie: prawa do stanowienia o so-

sób absolutny, bez wyjątków i zastrzeżeń, jak

ale również do ochrony w przypadkach jego

wystąpienia. Wnioskodawczyni zgłosiła rówbie (art. 8 EKPCz), prawa do manifestowania

swoich przekonań (art. 9 EKPCz), jak również
zakazu dyskryminacji (art. 14 EKPCz) w od-

niesieniu do osób nie mogących samodzielnie
dokonać autodestrukcji.

Trybunał Strasburski, w odpowiedzi na

powyższe zarzuty, stwierdził, iż prawo do ży-

cia, gwarantowane w art. 2 EKPCz, nie może

być interpretowane jako zawierające aspekt
negatywny28. W celu wskazania wyjątkowo-

ści tego przepisu, powołano się na treść art.
11 Konwencji, regulującego wolność stowarzyszania się. Zwrócono uwagę, iż powyższy

przepis obejmuje nie tylko prawo do wstąpienia do związku, ale również odpowiadające

mu prawo do niebycia zmuszanym do jego
wstąpienia. Nie można jednak, zdaniem Trybunału zastosować analogicznej interpretacji

w przypadku art. 2, gdyż nie jest on związany
z jakością życia, czy też z decyzyjnością człowieka odnoszącą się do jego życia. Podkreślono, iż art. 2 Konwencji, nie może być, bez zniekształcenia jego brzmienia, interpretowany
jako przyznający prawo dokładnie odwrotne,

a mianowicie prawo do śmierci. Nie może ono

być również podstawą do stworzenia prawa
do samostanowienia, w sensie przyznania
osobie uprawnienia do zadecydowania, czy
wybiera raczej śmierć niż życie. Prawo do

śmierci, realizowane czy to przez osobę trzecią, czy też przy pomocy organów państwo28
29
30
31

może zostać wyprowadzone z art. 2 EKPCz,
gdyż podobnie jak art. 3, obowiązuje w sporównież bez możliwości uchylenia na podstawie art. 15 Konwencji29.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez

władze brytyjskie art. 3 EKPCz, Trybunał

stwierdził, iż w danym przypadku nie mogło
być mowy o złym traktowaniu, zwłaszcza, że

w skardze nie ma mowy o nienależytej opiece
medycznej. Nie można przyjąć za naruszenie
tegoż artykułu, faktu odmowy zwolnienia

męża strony z odpowiedzialności karnej za

pomoc w samobójstwie, nawet jeżeli cierpienie z powodu choroby z każdym dniem jest

coraz bardziej trudne do zniesienia. Wnioskodawczyni stworzyła rozszerzoną konstrukcję
pojęcia „złego traktowania”, wykraczającą

poza jego definicję30. Zdaniem Trybunału,

art. 3 należy interpretować zgodnie z art. 2
EKPCz. Państwo nie posiada uprawnienia do

skrócenia życia, dlatego też nie ma obowiązku

udzielania zgody na działania prowadzące do
samozagłady, jak również nie jest zobowiązane do zaniechania ścigania w przypadku pomocy w dokonaniu samobójstwa31.

Rozpatrując natomiast kwestię narusze-

nia art. 8 i 9 EKPCz, Trybunał zwrócił uwagę
na postęp medyczno-techniczny, który w znaczący sposób odmienił standardy leczenia,
a tym samym przedłużania życia. Do długiej

listy pozytywów rozwoju tego typu technik
diagnostyczno-terapeutycznych, można jed-

nak dołączyć negatyw w postaci uporczywej

Tamże, §39.
Tamże, §40.
Por. M.A. Nowicki, Bezwzględny szacunek dla życia, „Rzeczpospolita” z dnia 08.05.2002 r.
Tamże.
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terapii. Granica pomiędzy leczeniem, czyli

tuacji osób zdolnych i niezdolnych do popeł-

tego też powstaje pytanie o wolę chorego,

tymi kategoriami, wprowadzenie wyjątków

działaniem w interesie pacjenta, a przedłużaniem agonii, jest często przekraczana, dla-

gdyż w większości takich przypadków jest
ona wyrażeniem wyznawanych poglądów

i przekonań. Strona w skardze zarzuciła, iż
zakaz pomocy przy samobójstwie w prawie
brytyjskim ma charakter blankietowy, gdyż

nienia samobójstwa jest uzasadnione, jednak,

z uwagi na bardzo cienką granicę pomiędzy
poważnie osłabiłoby ochronę życia i podniosło ryzyko nadużyć35.

III. Samobójstwo
Przyjmując czysto hipotetycznie, na pod-

nie uwzględnia sytuacji, w której podmiotem

stawie stanu faktycznego sprawy D. Pretty,

podlegająca żadnej presji . Zdaniem D. Pret-

wo osoby niepełnosprawnej do pomocy przy

proszącym jest osoba pełnoletnia, sprawna

umysłowo, świadoma swojego stanu i nie32

ty, ogólność tych przepisów sprawia, iż są one
oderwane od rzeczywistości i w jej przypadku zmuszają do znoszenia cierpienia, wbrew
jej woli i wyznawanym poglądom .
33

Trybunał nie zgodził się z tą tezą, gdyż, jak

że z art. 8 ust. 1 EKPCz, czyli prawa do poszanowania życia prywatnego, wynika pra-

dokonaniu samobójstwa, to warto zwrócić
uwagę na ust. 2 tegoż artykułu, który stanowi, iż niedopuszczalna jest ingerencja władzy

publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez

wskazuje, państwo ma prawo do penalizacji

ustawę i koniecznych w demokratycznym spo-

którzy nie są w stanie podejmować świado-

ochronę praw i wolności innych osób.

przepisów, musi wziąć pod uwagę możliwość

mieć prawo do śmierci. Przyjmując, iż jest

działań szkodliwych dla życia i bezpieczeń-

łeczeństwie z uwagi na (…) zapobieganie prze-

mych decyzji. Ustawodawca tworząc prawo,

W związku z powyższym, należy przede

stwa ludzi, zwłaszcza słabych i bezbronnych,

stępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub

dokonując

dotychczasowych

wszystkim, zastanowić się jaki charakter ma

mogą mieć miejsce pomimo przewidzianych

sprawę z tego, iż powoduje ono, powstanie

liberalizacji

wystąpienia ewentualnych nadużyć, które
procedur i mechanizmów ochronnych . Try34

bunał, w odpowiedzi na zarzut naruszenia

art. 14 EKPCz, stwierdził, iż różnicowanie sy32

33
34
35

to prawo podmiotowe, to trzeba zdać sobie
po stronie państwa obowiązku o charakterze
pozytywnym, polegającego na zapewnieniu
przyszłemu samobójcy pomocy w dokonaniu

Do podobnych wniosków doszedł D. Humphry, który podbił rynek amerykański książką o sposobach odbierania sobie
życia (także przez osoby chore). Bestseller ten rozpoczyna się opisem sytuacji: This is the scenario: You are terminally
ill, all medical treatments acceptable to you have been exhausted, and the suffering in its different from is unbearable.
Because the illness is serious, you recognize that your life is drawing to a close. Euthanasia comes to mind as a way of
release. Natomiast we wstępie, na pytanie: co zrobi, gdy będzie nieodwracalnie chory, odpowiada: I’ll wait and see. If
my dying is bearable, the pain being well managed, and my self-control and dignity are not damaged, than I shall hang
on and die naturally. But if I am one of the unlucky few who suffer abysmally, than I shall make a quick exit. Zob. D.
Humphry, Final Exit. The Practicalities of Self-Deliverance and Assisted Suicide for the Dying, 3rd ed., New York 2002.
Por. R. Verkaik, Diane Pretty loses case, while Miss B ‘dies with dignity’, “Independent” z dnia 30.04.2002 r., http://
www.independent.co.uk/news/uk/crime/diane-pretty-loses-case-while-miss-b-dies-with-dignity-658602.html.
Zob. szerzej: W. Szkotnicki, Za i przeciw eutanazji, „Palestra” nr 5-6/1997, s. 15-19.
Por. M.A. Nowicki, Bezwzględny szacunek dla życia, dz. cyt.
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aktu autodestrukcji. Powstaje jednak pytanie,

nów państwowych w celu uzyskania zgody na

prawa do życia i jego ochrony? Czy odczytanie

ści uznał się jednak za niewłaściwy i oddalił

czy tak rozumiane prawo do decydowania
o własnym życiu, nie stanowi zaprzeczenia
a contrario prawa do życia, pozwala na bezwarunkowe twierdzenie, iż prawo do śmierci

jest podstawowym prawem człowieka? Czy
obowiązki państwa względem pragnącego

umrzeć, zwłaszcza w przypadku konieczności
przeprowadzenia wspomaganego samobójstwa, nie będą sprzeczne z tymi, które obligują państwo w przypadku ochrony życia?

Odpowiedzi na powyższe pytania można

szukać w sprawie Ernst G. Haas przeciwko

Szwajcarii . Wnioskodawca, od dwudziestu
36

lat cierpiący na zespół maniakalno-depre-

syjny, mający na swoim koncie dwie próby
samobójcze i kilka pobytów w klinikach psy-

chiatrycznych, powołał się w skardze na art. 8
EKPCz, zarzucając, naruszenie przez władze

państwowe prawa do decydowania o własnej
śmierci. Warto zwrócić uwagę, iż skarżący był
członkiem stowarzyszenia „Dignitas”, którego

działalność polega na pomocy w dokonaniu
samobójstwa, bez względu na stan psychiczny

człowieka. Tego typu praktyki są w Szwajcarii,

zgodne z prawem, gdyż tamtejszy kodeks kar-

ny zakazuje podżegania i pomocnictwa przy
samobójstwie, tylko w przypadku, gdy wystąpi przesłanka w postaci motywacji egoistycznej. W celu uzyskania recepty na otrzymanie

niezbędnych substancji, a mianowicie 15 gra-

mów pentobarbitalu sodu, skarżący zwrócił
się do 170 psychiatrów, jednak na próżno.

Strona zwróciła się także do różnych orga36
37
38

wydanie odpowiedniej substancji w aptece
bez recepty. Federalny Urząd Sprawiedliwowniosek, natomiast Federalny Urząd Zdrowia

Publicznego oddalił skargę, uzasadniając, że

pentobarbital sodu jest dostępny, ale tylko
w określonych przypadkach i na receptę. Po-

nadto wyraził pogląd, iż art. 8 Konwencji nie

nakłada na państwa obowiązku stworzenia
warunków do popełnienia samobójstwa, nie
mówiąc już o tak konkretnych wymaganiach
jak, wykluczenie ryzyka niepowodzenia lub

wystąpienia bólu. Sprawa przechodząc przez
kolejne instancje trafiła w końcu do Federalnego Trybunału.

Skarżący opierając się w szczególności

na treść art. 8 Konwencji, argumentował, że
przepis ten gwarantuje prawo do decydowania o swojej śmierci, i że ingerencja państwa

w to prawo jest dopuszczalna tylko w warunkach przewidzianych w ust. 2 tegoż artykułu37. Skarżący stwierdził, iż wymóg uzyskania

recepty na wydanie substancji niezbędnych
do popełnienia samobójstwa i niemożność
uzyskania nakazu dla lekarza do jej wypisania, stanowi ingerencję w prawo do poszanowania jego prywatności38. Dodał też, że

jeśli ingerencja państwa wynikała z norm
prawnych i oczywiście uzasadnionego celu,

to w odniesieniu do jego przypadku, nie była
ona proporcjonalna.

Decyzją z dnia 3 listopada 2006 r. Federal-

ny Trybunał oddalił odwołanie, stwierdzając,
iż zgodnie z przepisami prawa, pentobarbi-

Orzeczenie Haas v. Switzerland, no. 31322/07, 20.01.2011 r., [w:] http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1
&portal=hbkm&action=html&highlight=HAAS%20%7C%20c.%20%7C%20SUISSE&sessionid=70650327&skin=hudoc-fr.
Tamże, §13.
Tamże, §13.
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tal sodu jest dostępny tylko na receptę, i że

prowadzi do śmierci, nie mogą być po prostu

takiego przypadku, w którym medykament

ona dowodem na rozpoznanie choroby pa-

wnioskodawca nie uzyskał takiego uprawnie-

nia, jak również wskazując, iż nie było nigdy

ten byłby sprzedany bez recepty39. Odnosząc

się natomiast do zarzutu naruszenia art. 8
EKPCz, Federalny Trybunał orzekł, iż prawo
do samostanowienia w rozumieniu art. 8 §

1 Konwencji obejmuje prawo jednostki do
decydowania, jak i kiedy życie musi się skoń-

czyć, w przypadku, gdy może ona świadomie,
zgodnie z własną wolą podjąć odpowiednie
działania40. Prawo do decydowania o własnym życiu, zdaniem Federalnego Trybunału,

należy jednak odróżnić od prawa do wspomaganego samobójstwa ze strony państwa lub
osób trzecich.

Przedmiotem kontrowersji w analizowa-

nym przypadku jest kwestia, czy na podstawie
artykułu 8 EKPCz, państwo jest zobligowane

do zagwarantowania skarżącemu pomocy
w jego autodestrukcji, poprzez udostępnienie
mu substancji, dzięki której umrze bez bólu
i ryzyka niepowodzenia. Państwo, zdaniem
Federalnego Trybunału, ustanawiając ograniczony dostęp do pentobarbitalu sodu, kieru-

je się uznanymi zasadami nauk medycznych
i farmaceutycznych. Wprowadzając wymóg
posiadania recepty na dany medykament,

bierze pod uwagę ochronę zdrowia pacjentów. Nieograniczona dostępność tego specyfiku, z uwagi na jego skuteczność w pozbawianiu życia, mogłaby stanowić zagrożenie

dla wielu osób. Substancje, których spożycie
39
40
41
42

wydane przez farmaceutę bez dokumentu
uprawniającego, jakim jest recepta, gdyż jest

cjenta i podjętego leczenia. Tylko lekarz może
rozpoznać stan psychiczny pacjenta, w oparciu o badanie i dotychczasową dokumentację medyczną, z uwzględnieniem wszystkich

możliwości leczenia. Wymóg posiadania re-

cepty na wydanie pentobarbitalu sodu jest
gwarancją, że lekarz nie wyda tej substancji
osobom nieuprawnionym, w przeciwnym razie podlega on sankcjom karnym, cywilnym

i dyscyplinarnym. Przyjęcie tego typu uwarunkowań ma chronić obywateli przed pochopnymi decyzjami.

Zdaniem Trybunału pojęcie prywatności,

jest bardzo szerokie, z całą jednak pewnością
dotyczy fizycznej i moralnej integralności

człowieka41. Czasem może obejmować aspekty fizyczne i społeczne tożsamości danej oso-

by42. Trybunał orzekł, że prawo jednostki do
decydowania, kiedy i w jaki sposób zakończyć

własne życie, jest jednym z aspektów prawa
do poszanowania życia prywatnego zgodnie

z art. 8 Konwencji, pod warunkiem, że osoba
ta jest w stanie sama, w sposób świadomy

i dobrowolny, dokonać aktu autodestrukcji43.

Analizowany przypadek nie dotyczy prawa
do decydowania o sobie, czy też prawa do po-

mocy przez osobę trzecią przy samobójstwie,
jak to miało miejsce w sprawie D. Pretty.

Przedmiotem kontrowersji jest to, czy, zgodnie z art. 8 EKPCz, państwo musi zagwaranto-

Tamże, §15.
Tamże, §16.
Por. Sprawa X and Y v. the Netherlands, no. 8978/80, 26.03.1985 r., s. A 091, §22, [w:] http://www.juridischeuitspraken.
nl/19850326EHRMXenYtegenNederland.pdf.
Por. Orzeczenie Mikulić v. Croatia, no. 53176/99, 07.02.2002 r., §53, [w:] http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.
asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=Mikulic&sessionid=70974355&skin=hudoc-fr.
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wać wnioskodawcy dostęp do pentobarbitalu

prawo pozbawić siebie życia w sposób bez-

niepowodzenia. W przeciwieństwie do D.

które zostało stworzone w celu ochrony życia

sodu bez recepty, bez względu na przepisy,

tak aby mógł umrzeć bez bólu i bez ryzyka
Pretty, skarżący jest osobą pełnosprawną,

a więc nie występuje w tym przypadku bariera w postaci fizycznej niemożności dokonania
aktu samobójczego44.

Trybunał stwierdził, iż należy rozważyć

wniosek skarżącego o prawo do dostępu do
pentobarbitalu sodu bez recepty, pod względem pozytywnego obowiązku państwa do

podjęcia niezbędnych środków w celu umożliwienia dokonania godnego samobójstwa45.

Dlatego też, musiał dokonać analizy kategorii
i hierarchii praw, z uwzględnieniem nie tylko

art. 8, ale również art. 2 Konwencji, który zobowiązuje organy do ochrony osób słabszych,

także przed ich czynami, które zagrażają ich
życiu . Potwierdzeniem powyższego jest
46

stanowisko Trybunału w sprawie Keenan

przeciwko Wielkiej Brytanii, z którego wynika, iż zwłaszcza w warunkach szczególnych

(np. w trakcie trwania przymusowej izolacji,
podczas, której możliwe jest monitorowanie
danej osoby) państwo jest zobligowane do

ochrony życia człowieka, także przed działaniami autodestrukcyjnymi .
47

Odnośnie do proporcjonalności interesów,

Trybunał przyznał, iż przyszły samobójca ma
43
44
45
46
47

48
49
50

pieczny i godny, bez zbędnego bólu i cierpienia, jednak nie może wymagać, aby prawo,

ludzkiego, mające chronić przed nadużyciami
i nielegalnym obiegiem zabójczych substancji,

zostało naruszone48. Jest to szczególnie istotne, z uwagi na liberalne podejście Szwajcarii,

w stosunku do praktyk umożliwiających wspo-

maganie samobójstwa. Trybunał, podobnie jak
szwajcarski rząd, uznał, iż ograniczenie dostę-

pu do pentobarbitalu sodu jest spowodowane

troską o zdrowie, bezpieczeństwo publiczne
i ma na celu przeciwdziałanie przestępczości49.

Organ strasburski podzielił w tym zakresie stanowisko Trybunału Federalnego, przyjmujące,
że prawo do życia zagwarantowane przez art.

2 EKPCz, wymaga od państw ustalenia procedury zapewniającej, że decyzja o zakończeniu jego życia jest świadoma i dobrowolna50.
ETPCz stwierdził, że prawo regulujące wymóg

wydania przez lekarza recepty na środki pozbawiające życia, na podstawie kompleksowej

oceny psychiatrycznej jest środkiem do spełnienia tego wymogu.

Mając na uwadze stan faktyczny powyż-

szej prawy oraz uwzględniając margines

swobody w tym obszarze władz krajowych,

Trybunał orzekł, że nawet przy założeniu, że
państwa mają pozytywny obowiązek pomocy

Orzeczenie Haas v. Switzerland, no. 31322/07, §51.
Tamże, §52.
Tamże, §53.
Tamże, §54.
Orzeczenie Keenan v. the United Kingdom, no. 27229/95 (Sect. 3), ECHR 2001-III, 03.04.2001 r., [w:] http://cmiskp.echr.
coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Keenan%20%7C%20v.%20%7C%20the%20
%7C%20United%20%7C%20Kingdom&sessionid=70651576&skin=hudoc-fr. Zob. B. Gronowska, Wyrok Europejskiego
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie Keenan przeciwko Wielkiej Brytanii (dot.
Problemu bezpieczeństwa osobistego osób pozbawionych wolności), „Prokuratura i Prawo”, nr 7-8/2001, s. 157.
Orzeczenie Haas v. Switzerland, no. 31322/07, §56.
Tamże, §58.
Tamże.
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w dokonaniu godnego aktu samobójczego,

nia wspomaganego samobójstwa, byłyby

władze szwajcarskie go nie naruszyły51.

sprzeczne z tymi, które obligują państwo
w przypadku ochrony życia.

IV. Podsumowanie

Słowa kluczowe

Analiza orzecznictwa ETPCz pozwa-

la na stwierdzenie, że art. 2 EKPCz nie może

eutanazja, samobójstwo, wspomagane sa-

być podstawą do jakiegokolwiek żądania,

mobójstwo, prawo do śmierci.

czy też roszczenia prawnego, o pozbawienie

Keywords

życia z rąk innej osoby, ani legalnego usprawiedliwienia dla działań mogących powodo-

euthanasia, suicide, right to die.

wać śmierć. Za niedopuszczalne należy uznać

Summary

również koncepcja prawa do śmierci trakto-

right to die on the ECHR’s jurisdiction. The right

po stronie państwa obowiązku o charakterze

or to undergo voluntary euthanasia. Posses-

stosowanie eutanazji czynnej, czy też wspo-

maganego samobójstwa. Nie do przyjęcia jest

The article focuses on the problem of the

wanego jako prawo podmiotowe, gdyż jej

to die is treated as the ethical or institutional

zaakceptowanie powodowałoby powstanie

entitlement of the individual to commit suicide

pozytywnym, polegającego na zapewnieniu

sion of this right is often understood to mean

przyszłemu samobójcy pomocy w dokona-

that a person with a terminal illness should be

niu aktu autodestrukcji. Tak definiowane

allowed to commit suicide or assisted suicide

prawo do decydowania o momencie własnej

or to decline life-prolonging treatment, where

śmierci byłoby zaprzeczeniem prawa do życia

a disease would otherwise prolong their suffer-

i jego ochrony. Natomiast obowiązki państwa

ing to an identical result. The question of who,

względem pragnącego umrzeć, zwłaszcza

if anyone, should be empowered to make these

w przypadku konieczności przeprowadze-

decisions is often central to debate.
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Sylwia Lisowska

Asystent rodziny – podsumowanie
pierwszego półrocza obowiązywania
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Family assistant – recapitulation of the first half of the year
applying of Family Support and Substitute Care Act

I. Wstęp
Mija kolejny rok, w którym w polskim

porządku prawnym występuje asystent

rodziny. Celem niniejszego opracowania
jest przedstawienie ogólnego obrazu funk-

cjonowania pracy rodziny z asystentem,

a także próba oceny skuteczności tej formy
wparcia rodziny w pierwszym półroczu
obowiązywania uchwalonej przez Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 czerwca
2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . Powyższe doko1

nane zostanie w oparciu o dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej .
2

Na podstawie analizy praktyki, danych

statystycznych

oraz

badań

naukowych

ustawodawca skonstatował, iż dotychczasowy model organizacji opieki nad dziec1
2

3

kiem i rodziną nie zawiera wystarczających

rozwiązań, które zapewniłby spójny system
wpierania rodziny przeżywającej trudno-

ści w sprawowaniu funkcji wychowawczoopiekuńczych. Jednym z mankamentów ów-

czesnego modelu był brak odpowiednich
regulacji prawnych, które motywowałyby

gminy do działań na rzecz pozostawienia
dziecka w lokalnym środowisku rodzinnym.
W ramach działań profilaktycznych skiero-

wanych do rodzin zagrożonych dysfunkcją
lub przeżywających trudności, wskazaną
ustawą wprowadzono instytucję „asystenta rodziny”, którego zadaniem jest pro-

wadzenie systematycznej, bezpośredniej
pracy z rodziną. Celem pracy asystenta jest

osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu
stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci3.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2011, Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami, zwana dalej ustawą.
Dane zbiorcze pochodzące ze sprawozdań rzeczowo-finansowych sporządzonych przez gminy za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2012 r., udostępnione przez Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (dostępne w prywatnym archiwum w formie elektronicznej).
Uzasadnienie projektu z dnia 9 września 2010 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, http://www.mpips.
gov.pl (stan na 9 lipca 2013).
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II. Praca asystenta rodziny
jako forma realizacji zadań
własnych gmin
Przepisy nowo obowiązującej ustawy wy-

raźnie nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wspierania rodziny

przeżywającej trudności w wypełnianiu funk-

cji opiekuńczo-wychowawczych . Wspieranie
4

rodziny prowadzone jest w formie pracy z ro-

dziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu
dziecka . Praca z rodziną, zgodnie z przyjętą
5

regulacją, jest zadaniem realizowanym przez
gminę lub podmiot, któremu gmina zleciła re-

alizację tego zadania . Ustawa w swojej treści
6

wprost wskazuje, iż praca z rodziną przeżywającą trudności poprzez m.in. zapewnienie

rodzinie jej wsparcia i pomocy asystenta rodziny należy do zadań własnych gminy . Do7

datkowo uchwalone w dniu 9 czerwca 2011
r. przepisy nakładają na gminy obowiązek

sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywania ich właściwemu wojewodzie .
8

Sposób sporządzania oraz termin przeka-

zywania wojewodzie przedmiotowych spra4

5
6

7
8
9

10

11

wozdań został określony w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie

sprawozdań rzeczowo-finansowych z wyko-

nywania zadań z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej9. Zgodnie ze wska-

zanym aktem wykonawczym, gminy dwa razy
do roku przedkładają wojewodzie sprawozdania zawierające informacje za poprzednie pół-

rocze10. Wedle określonego przez ustawodawcę

wzoru, przedmiotowe sprawozdania zawierają
dane na temat liczby funkcjonujących w gminie
asystentów rodziny, form ich zatrudnienia, podmiotu zatrudniającego, wydatków na wynagro-

dzenia i pochodne, liczby rodzin korzystających
z usług asystentów, w tym liczby rodzin zobo-

wiązanych do pracy z asystentem przez sąd,

przeciętnego czasu pracy asystenta z rodziną,
a także liczby rodzin, które zakończyły pracę
z asystentem z uwagi na osiągnięcie celów, brak

efektów, zmianę metody pracy oraz zaprzestanie współpracy przez rodzinę11.

Z uwagi na krótki czas obowiązywania

przedmiotowej ustawy, sprawozdania stano-

wiące podstawę poniższej prezentacji obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Art. 3 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu
terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.
Art. 8 ust. 2 ustawy.
Art. 10 ust. 1 ustawy; ze sporządzonych przez gminy sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wynika, iż gminy w znacznej większości
zlecały zatrudnianie asystentów rodziny ośrodkom pomocy społecznej.
Art. 176 pkt. 3 a) ustawy.
Art. 176 pkt. 6) ustawy.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych
z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Dz. U. z 2012, Nr 0, poz. 240, zwane dalej
rozporządzeniem.
Zgodnie z brzmieniem § 3 rozporządzenia gmina składa wojewodzie sprawozdania z wykonywania zadań za okres od dnia
1 stycznia do dnia 30 czerwca - w terminie do dnia 31 lipca danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia –
w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego; wojewoda przekazuje zbiorcze sprawozdanie półroczne z wykonywania zadań
ministrowi właściwemu do spraw rodziny za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca - w terminie do dnia 20 sierpnia
danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia - w terminie do dnia 20 lutego roku następnego.
Załącznik nr 1 Tabela B. Asystenci rodziny do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
zawiera wzór sprawozdania precyzującego, jako informacje o pracy asystentów z rodzinami gmina przekazuje wojewodzie.
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III. Podsumowanie pierwszego
półrocza obowiązywania
Ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej –
informacje ogólne
Przed przejściem do wnikliwej analizy da-

nych zawartych w sprawozdaniach rzeczowofinansowych, w pierwszej kolejności przed-

stawione zostaną podstawowe informacje na
temat pierwszego półrocza funkcjonowania
w porządku prawnym asystenta rodziny. Jak

wynika z udostępnionych przez gminy infor-

macji, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
2012 r. na terytorium całego kraju zatrudnionych zostało 1 048 asystentów rodziny. Licz-

ba rodzin korzystających z ich usług wyniosła
w tym okresie 7 572. Asystenci zakończyli

pracę z 430 rodzinami, przy czym ze wzglę-

du na osiągnięcie celów tylko ze 128. Z kolei
aż 222 rodziny same zaprzestały korzystania
z tej formy wsparcia. Na wydatki związane

z wynagrodzeniami asystentów rodziny oraz
pochodnymi kosztami przeznaczono w skali

kraju kwotę 8 168 265 zł. Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną wynikający z danych
wyniósł 3 miesiące.

Przenosząc powyższe dane na poziom wo-

jewódzki wskazać należy, że największa liczba
asystentów została zatrudniona w wojewódz-

twach mazowieckim i śląskim (odpowiednio
111 i 101), najmniejsza zaś w województwie

podlaskim i opolskim (odpowiednio 18 i 19).

wództwach opolskim i warmińsko-mazurskim. Największe wydatki na wynagrodzenia

asystentów poniosły gminy z województwa
wielkopolskiego – łącznie aż 1 946 697 zł. Dla

porównania w województwie podlaskim wydano na ten cel 85 102 zł.

Wskazane powyżej dane skoncentrowane

są na wartościach skrajnych wykazywanych
przez gminy poszczególnych województw

w skali całego kraju. W celu bardziej obrazowego przedstawienia sposobu funkcjonowania w pierwszym półroczu obowiązywania

ustawy przewidzianej nią formy wsparcia ro-

dziny w postaci pracy z asystentem, poniżej

dane te zostaną zaprezentowane na poziomie
poszczególnych województw. Przedstawione

zostaną m.in. wyniki badań odnoszące się do

wpływu wydatków poczynionych na pracę
asystentów rodziny sposobu finansowania

przez gminy zadań z zakresu wpierania rodziny, okresów korzystania przez rodziny

z pomocy asystentów, liczby rodzin przypadających na jednego asystenta oraz współpracy asystenta rodzinnego z sądami.

IV. Podsumowanie pierwszego
półrocza obowiązywania
Ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
w kontekście wydatków oraz
sposobów ich finansowania
Na podstawie zestawienia wskazanych

Największa liczba rodzin korzystająca z usług

przez gminy poszczególnych województw

opolskim. Liczba rodzin, z którymi asystent

cy asystenta otrzymano wysokość wydatków

asystentów wyniosła 917 w województwie
śląskim, najmniejsza – 125 w województwie
zakończył pracę z uwagi na osiągnięcie celów
największa była w województwach lubuskim

oraz małopolskim (24), zerowa zaś w woje-

wydatków w stosunku do liczby rodzin korzystających w tych województwach z pomo-

na jedną rodzinę. Za okres przypadający od 1
stycznia do 30 czerwca 2012 r. średni koszt
wydatków na pracę asystenta z jedną rodzi-

Artykuły wygłoszone podczas konferencji

ną wyniósł średnio w skali kraju 1 127,43 zł.

go czasu pracy albo umowy o świadczenie

(odpowiednio 2 515, 11 zł oraz 1 684, 84 zł).

stentów rodziny jest umowa o pracę. Woje-

Najwyższe wydatki zostały wykazane w województwach wielkopolskim oraz łódzkim

Dla porównania, koszt pracy asystenta z jedną rodziną poniesiony w województwie podlaskim wyniósł 612, 24 zł.

Kontynuując temat wydatków przypo-

mnieć należy, że zapewnienie rodzinie prze-

usług – umowy zlecenia14. W 12 wojewódz-

twach dominującą formą zatrudniania asy-

wództwem, w którym aż 82,14 % asystentów
wykonuje swoje zadania w oparciu o umowy

o świadczenie usług, jest województwo warmińsko-mazurskie.

państwa na dofinansowanie zadań własnych

V. Podsumowanie pierwszego
półrocza obowiązywania
Ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
w kontekście czasu pracy
asystentów z rodzinami oraz
liczby rodzin przypadających
na jednego asystenta rodziny

finansowanie wydatków na wynagrodzenia

dotyczy okresu, w jakim rodziny korzystały

ny – w skali kraju wydatki te wynoszą 72,84

finansowych dotyczących asystentów ro-

żywającej trudności wsparcia i pomocy asy-

stenta rodziny należy zgodnie z ustawą do
zadań własnych gminy12. Nie mniej jednak

omawiana regulacja prawna przewidziała
możliwość udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu

z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny13. Z przeprowadzonych badań wynika, iż

asystentów rodziny wraz z pochodnymi odbywa się w znacznej mierze z budżetu gmi-

%. W tym miejscu wskazać należy, iż gminy
tylko jednego województwa wykazały finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem asystentów rodziny z innych źródeł

niż budżet gminy – mianowicie gminy z województwa małopolskiego.

Można przypuszczać, iż na poziom wska-

zanych wydatków wpływ ma forma umowy,
na podstawie której asystenci wykonują swoje

zadania. Zgodnie z ustawą może ona przybrać
formę umowy o pracę w systemie zadaniowe12
13

14

Następne zagadnienie poddane analizie

z usług asystentów rodziny. Przyjęty przez

ustawodawcę wzór sprawozdań rzeczowo-

dziny przewiduje trzy okresy, dla których
gminy wykazują liczbę rodzin korzystającą

z tej formy wsparcia, mianowicie do 3 mie-

sięcy, powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy
oraz powyżej jednego roku. Z przeprowadzonych badań wynika, iż ogólnie w skali

kraju asystent najczęściej prowadził pracę

z rodziną w okresie do 3 miesięcy – ok. 60
% ogólnej liczby rodzin w takim okresie korzystało z tej formy pomocy. W okresie po-

wyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy ze wsparcia

Art. 176 pkt. 3 a) ustawy.
Art. 197 ust. 1 i 2 ustawy, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu
państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, przy
czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania. Jeżeli środki przeznaczone
na dotacje pochodzą z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wysokość dotacji nie może
przekroczyć 70% wydatków przeznaczonych na realizację zadania.
Art. 17 ust. 2 ustawy.
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korzystało ok. 40 %, zaś tylko ok. 1% powy-

mi jednocześnie praca z asystentem powin-

stawie pierwszych w czasie obowiązywania

stenta może odbywać się wtedy, gdy ma on

żej roku. Jak już wspomniano powyżej, niniejsze opracowanie dokonane jest na pod-

ustawy sprawozdań rzeczowo-finansowych

i obejmuje tylko okres jednego półrocza.
W związku z tym do opisanych w bieżącym

akapicie danych należy odnieść się z pewną

ostrożnością. Mianowicie liczba rodzin wy-

kazanych przez gminy w rubryce dotyczącej

zakończonej współpracy w żaden sposób nie

odpowiada liczbie rodzin, które korzystały

z usług asystenta w okresie do 3 miesięcy.

Oznaczać to może, iż na dzień sporządzania
sprawozdań gminy wykazywały również rodziny, z którymi przewidywany okres pracy

wynosił do 3 miesięcy, a bieg tego okresu

nie zakończył się do dnia 30 czerwca 2012 r.
W związku z czym należy przyjąć, iż dopiero

sprawozdania za kolejne okresy wiarygodniej odzwierciedlą faktyczne okresy pracy
asystenta z rodziną.

Kolejną kwestią, wokół której prowa-

dzono badania, była liczba rodzin, z który15
16

na się odbywać. W uzasadnieniu projektu

ustawy przyjęto, że efektywna praca asypod opieką nie więcej niż 20 rodzin. Taka

dopuszczalna liczba rodzin, z którymi asystent prowadzi pracę została określona docelowo w obowiązującej ustawie15. Jedno-

cześnie ustawodawca zaznacza, że liczba ta
jest uzależniona od stopnia trudności wy-

konywanych zadań. Z przedłożonych przez
gminy sprawozdań za okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 2012 r. wynika, iż średnio
w skali kraju na jednego asystenta rodziny

przypada 7 rodzin. Oznacza to, że założenia
ustawowe pracy asystenta z 20 rodzinami
realizowane są tylko w 34, 57 %. Być może
jest to sygnał, iż asystenci nie są w stanie
jednocześnie wspierać aż 20 rodzin. Źró-

dłem takiego stanu rzeczy może być ilość
i rodzaj zadań, jakie zgodnie z ustawą mają
realizować asystenci podejmujący pracę
z rodziną16.

Art. 15 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić
pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.
Art. 15 ust. 1, zgodnie z którym do zadań asystenta rodziny należy w szczególności opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym; opracowanie, we współpracy z członkami
rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; udzielanie pomocy rodzinom
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; wspieranie aktywności społecznej rodzin; motywowanie członków
rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy
zarobkowej; motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych
wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; prowadzenie dokumentacji dotyczącej
pracy z rodziną; dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną; monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; współpraca z jednostkami administracji
rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.
9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.3)), lub innymi
podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
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VI. Podsumowanie pierwszego
półrocza obowiązywania
Ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
w kontekście współpracy
z sądami

Z przedłożonych przez gminy sprawozdań

Sprawozdania rzeczowo-finansowe gmin

ną jest efektem działań ośrodków pomocy

z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny w części dotyczącej asystentów
rodziny zawierają również dane dotyczące

liczby rodzin zobowiązanych do pracy z asystentem przez sąd. Ustawa zakłada realizację

przez jednostki samorządu terytorialnego
obowiązku wspierania rodziny przeżywającej

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych we współpracy z różnymi

instytucjami, w tym sądami . Wśród zadań
17

asystenta ustawa wymienia sporządzanie,
na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach18. Przyjęcie przez sejm nowych przepi-

sów prawnych skutkowało również zmianą
przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego . Nowelizacji uległ przepis nadający
19

sądom opiekuńczym możliwość wydawania
odpowiednich zarządzeń celem ochrony dobra dziecka . Obok np. poddania wykonywa20

nia władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi

kuratora sądowego, w obecnym stanie praw-

nym sąd może również zobowiązać rodziców
oraz małoletniego do określonego postępo-

wania, w tym do pracy z asystentem rodziny.
17
18
19
20
21

wynika, iż na wszystkie rodziny korzystają-

ce z usług asystenta, czyli z 7 572, tylko 4, 07

% stanowiły rodziny zobowiązane do tego
przez sądy. W pozostałym zakresie należy
więc przyjąć, że praca asystentów z rodzi-

społecznej, a właściwie przeprowadzających
wywiad i występujących z wnioskiem o przy-

dzielenie rodzinie asystenta pracowników
socjalnych21.

Z uwagi na fakt, iż podział administra-

cyjny kraju nie pokrywa się z właściwością
miejscową sądów, dane obrazujące stosowa-

nie przez sądy nowego rozwiązania poprzez
zobowiązywanie rodzin do pracy z asysten-

tem zostały ujęte z zastosowaniem podziału
odpowiadającego siedzibom oraz obszarom

właściwości sądów apelacyjnych. Informacje
ze sprawozdań gmin wykazujących na swo-

im obszarze stosowanie przez sądy nowego
rozwiązania, zostały dostosowane wg obszaru właściwości sądów rejonowych, objętych

przez właściwość sądów okręgowych znajdu-

jących się w obszarze właściwości 11 sądów
apelacyjnych.

Opracowane w powyższy sposób dane

zostały następnie zestawione w sposób: licz-

ba rodzin zobowiązanych do pracy przez sąd
na obszarze siedzib poszczególnych sądów

apelacyjnych w stosunku do ogólnej liczby

Art. 3 ust. 2 ustawy.
Art. 15 ust. 1 pkt. 17.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 1964, Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami, zwana
dalej Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym.
Art. 109 § 2 pkt. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy, zgodnie z którym w przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009
r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2)). Po przeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli
z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka
pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.
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rodzin zobowiązanych do pracy przez sąd na

pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę

pracy z asystentem w gminach, dla których

Dla przedstawienia skuteczności pracy

terenie całego kraju. Badanie to wykazało, że
najwięcej rodzin zostało zobowiązanych do
właściwy jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu.
Z kolei najmniej takich rodzin w omawianym

okresie było w gminach, dla których właściwy jest Sąd Apelacyjny w Rzeszowie. Niestety

na podstawie sprawozdań rzeczowo-finanso-

wych gmin nie jest możliwe zbadanie, czy ten

rodzaj czynności podejmowanych przez sądy
jest skuteczny dla ochrony dobra dziecka.

Opracowane dane jednoznacznie jednak obrazują faktyczne stosowanie przez te organy
nowego rozwiązania.

VII. Próba oceny skuteczności
pracy asystentów z rodzinami
w oparciu o dane wynikające
ze sporządzonych przez gminy
sprawozdań
Powyżej przedstawiony został ogólny ob-

raz funkcjonowania pracy rodziny z asysten-

tem w pierwszym półroczu obowiązywania

ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Mając na uwadze tylko i wyłącznie

analizę danych zawartych w przedłożonych
przez gminy sprawozdaniach rzeczowo-fi-

nansowych z wykonywania zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, kolejnym zagadnieniem poddanym bada-

niu będzie ocena skuteczności pracy asystenta
z rodziną. Z preambuły poprzedzającej omawiany akt prawny wynika założenie ustawo-

dawcy, że nowe formy współpracy z rodziną

przeżywającą trudności w opiekowaniu się
i wychowywaniu dzieci, zapewnią jej skuteczną pomoc. Jak wskazano we wstępie, celem

takiego poziomu stabilności życiowej, która
umożliwi jej wychowywanie dzieci.

asystenta z rodziną na potrzeby niniejszego
artykułu został przyjęty wyrażony w procentach tzw. wskaźnik skuteczności. Do jego opracowania wykorzystano dane obrazujące liczbę

rodzin, z którymi asystent zakończył pracę ze

względu na osiągnięcie celów, w stosunku do
ogólnej liczby rodzin w danym województwie,
z którymi zakończył pracę z różnych przyczyn. W tym przypadku można przyjąć, że im

wskaźnik przedstawia większą wartość, tym

większa jest skuteczność pomocy asysten-

ta rodzinie danym województwie. W efekcie
na podstawie zgromadzonych danych wska-

zać można, iż tylko w jednym na szesnaście

województw wskaźnik ten wyniósł 100 %.
Największą skuteczność wykazują gminy

z województwa lubelskiego. Dla porównania
województwa opolskie i województwo warmińsko-mazurskie prezentują najniższą skuteczność - wskaźnik w obu wynosi 0%.

Liczba rodzin korzystających z usług

asystentów rodziny w poszczególnych woje-

wództwach jest zróżnicowana. Oscyluje ona
w granicach od 131 (województwo opolskie)

do 892 (województwo śląskie). Dlatego też

omawiana skuteczność może być oceniania
również w aspekcie skutecznej pomocy ro-

dzinom w stosunku do ogólnej liczby rodzin

korzystających z usług asystentów rodziny
w danym województwie. W takim założe-

niu największą liczbę rodzin, wobec których
zrealizowano założenia ustawowe, wykazują

gminy z województw lubuskiego oraz małopolskiego. Przyjęty w ten sposób wskaźnik

Artykuły wygłoszone podczas konferencji

skuteczności wyniósł u nich odpowiednio

wspierania rodziny w postaci pracy z asy-

w badanym okresie była w województwach

2011 r. ustawy (obowiązującej od stycznia

6,08 % i 7,36 %. Najniższa zaś skuteczność,
identycznie jak w poprzednim przypadku,
opolskim i warmińsko-mazurskim (0 %).

W tym miejscu należy również nadmienić,

iż dokonana ocena skuteczności pracy asystenta z rodziną oparta jedynie na porówna-

niu danych przedłożonych przez gminy może
nie odzwierciedlać faktycznej efektywności

tej pracy. Nie mniej jednak w odniesieniu do

pozostałych danych wskazanych powyżej
przybliża ona w pewnego rodzaju sposób
wykonywania zadań przez gminy poszczegól-

nych województw. Okazuje się mianowicie, iż
gminy województwa wykazującego najniższą

skuteczność (gminy województwa warmińsko-mazurskiego) zatrudniają asystentów

rodziny głównie w oparciu o umowy zlecenia. Na podstawie zgromadzonych danych

nie sposób ocenić, czy na niską skuteczność
pracy asystenta z rodziną w tych gminach
faktycznie wpływ ma forma zatrudnienia.

Jednak mając na uwadze odmienny charakter umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej,

jaką jest umowa zlecenie można jedynie przypuszczać, iż oddziałuje to na sposób pracy
asystentów z rodziną i tym samym na zakres

realizowania przez nich ustawowych celów
wsparcia rodziny.

VIII. Wnioski
Mając na uwadze wyniki powyższych ba-

dań uprawnionym jest twierdzenie, że wpro-

wadzony przez ustawodawcę nowy sposób
22
23

stentem rzeczywiście funkcjonuje. Z racji na

krótki czas vacatio legis przyjętej w czerwcu
roku 2012), a tym samym dość krótki okres

na przygotowanie się przez gminy do realiza-

cji nowych zadań, pierwsze półrocze obowiązywania nowych regulacji prawnych należy

ocenić pozytywnie. W tym kontekście realiza-

cję ustawowych założeń można oceniać przez

pryzmat skuteczności rozumianej ogólnie jako
podejmowanie przez gminy działań zmierzających do skutecznej pomocy rodzinie.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na

istotny fakt, jakim jest dokonana już w pierwszym półroczu obowiązywania ustawy nowelizacja, skutkiem której przydzielenie asystenta

rodziny do dnia 31 grudnia 2014 r. jest fakultatywne, a dopiero od stycznia 2015 r. obligatoryjne22. Zmiana ta świadczyć może jedynie

o napotykanych przez gminy trudnościach

związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i syste-

mie pieczy zastępczej. Z uzasadnienia projektu
ustawy zmieniającej wprost wynika, iż w pierwotnym brzmieniu przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej spowodowa-

ły powstanie po stronie gmin kosztów, których
jednostki te nie mogły ponieść, co z kolei miało

wpływ na prawidłowość realizacji obowiązków z zakresu wspierania rodziny23.

Prawidłowy obraz funkcjonowania oraz

efektywności działań asystentów rodziny bę-

dzie widoczny dopiero po dłuższym czasie
obowiązywania ustawy, po przedstawieniu

Art. 1 pkt. 39 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2012, Nr 0, poz. 579.
Uzasadnienie projektu z dnia 14 grudnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl (stan na 9 lipca 2013).
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przez gminy sprawozdań za kolejne okresy.

stycznia do 30 czerwca 2012 roku. Autor-

ta rodziny, co znajdzie swój wyraz w danych za-

W niniejszym opracowaniu podjęta została

Logicznym powinno być założenie, że w przyszłym czasie nastąpi rozwój instytucji asystenwartych w sprawozdaniach za kolejne okresy.

Z uwagi jednak na wprowadzenie w kwietniu
2012 r. wskazanych zmian do ustawy, wyniki

analiz przyszłych danych mogą być zgoła od-

mienne. Wystarczy więc w tym miejscu mieć

nadzieję, że gminy będą realizować zadania
z zakresu wspierania rodziny poprzez pracę
asystenta na zasadzie dobrowolności.

Słowa kluczowe

asystent rodziny, rodzina, wsparcie, spra-

wozdania, gmina.

Streszczenie
Asystent rodziny – podsumowanie pierw-

szego półrocza obowiązywania Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Celem artykułu jest podsumowanie

funkcjonowania instytucji asystenta rodzi-

ny w pierwszym okresie obowiązywania

Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Dane, na których oparto

badania, wynikają ze sporządzonych przez

gminy sprawozdań rzeczowo-finansowych
z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej i obejmują okres od 1

ka dokonuje analizy wskazanych danych

na poziomie krajowym oraz wojewódzkim.
również próba wstępnej oceny skuteczności formy wsparcia rodziny, jaką jest jej praca z asystentem rodziny.

Keywords

assistant of the family, family, support, re-

ports, commune.

Summary

Family assistant – recapitulation of the

first half of the year applying of Family Support and Substitute Care Act. The aim of this

article is summary functioning of the institu-

tion of the family assistant in the first period
of applying of Family Support and Substitute

Care Act. Data on which examinations were

based, results from material-financial reports
produced by communes in supporting the
family and the system of the substitute care

and are covering the period since 1 January to
30 June 2012. The author is making analysis
of shown data on the national level and provincial. In hereby elaboration was made a attempt a preliminary assessment of the effec-

tiveness of form to support the family which
is work with the family assistant.
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Dominik Tyrawa

Administrative Law and International
Law
An Attempt at Systematics
Prawo administracyjne a prawo międzynarodowe. Próba
systematyki

I. Introduction
The legal system of each country, as well

as the supranational systems, can be compared to a closed system. A proper, reliable

and, most importantly, precise division of
these systems allows us to clarify these concepts and the borders between particular
systems.

The most classical division of law, going

back to the Roman law, is the division of law

into private and public law1. This classical division into two is becoming more and more
difficult in contemporary legal relations. It

is sufficient to point to the labour law where
one can differentiate the norms of public law,

commercial law, or administrative law and
economic public law.

Apparently, much easier it is to indicate

the borders of international and administrative law. The aim of this work is not to

approach these concepts or indicate their
boundaries but to attempt at systematising

the problems which are common to both of
these systems.

II. Constitutional
correlation between
international law and
national law
Administrative law, as one of internal

as well as private law, or more specialised

systems of the national law is, among oth-

It is certainly more difficult to differenti-

legal source, as well as the indication and

subsystems, e.g. tourist law or public procurement law.

ate between the subsystems of public law or
private law. It is extremely difficult to make
a strict division between e.g. civil law and

1

ers, defined by constitutional norms. In each
legal system the Constitution is the highest

the fundament of all the internal branches
of law. Every course of law, in the form of

a lecture or course-book teaching, starts

See further on the subject in K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1999, 27, A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2007, 29 or S. Fundowicz, Dychotomiczny podział prawa, „Samorząd Terytorialny” 2000, No. 1-2, 47 et seq.
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from the norms, the sourse of which is the

reception might be a literal repetition of an in-

international law and national law, from which

ard of the national law, whose source of origin

Constitution2.

Slightly different are the relations between

we should begin this article. The difference in

the scope mentioned, results from the fact that
the international law is an external system in
relation to the national law. The doctrine dealing with the relations between international

and national laws holds two main views on relations between national law and international

law, seemingly doctrinal views, i.e., dualism

and monism . The dispute between these two
3

attitudes reached its height in the 20-year in-

ter-war period only to get weaker after World
War II, when there was a focus on practical
relations between national and international

law. Nevertheless, the dispute “dualism versus

monism”, despite certain weakening, has not
been resolved yet . The aim of this work is not
4

to characterise these systems, but to indicate
practical problems connected with them.

As K. Skubiszewski indicates, the inclusion

of legal and international standards in the form

of custom, treaty or established by an interna-

tional organisation, is determined, in various
ways, by a particular state. One of the ways of
2

3

4
5
6

7

ternational legal standard in the national legal

order; then, such a standard becomes a standis the international law. Any other way of receiving an international standard into the national system, causes more or less significant

interpretation problems. Skubiszewski em-

phasizes three main ways, i.e. “non-receptive

methods (references and their various forms,
the so-called adoption of an international
standard, the application of international law
in the state as legally binding on its own); then,

the methods of general inclusion of the international law into the national legal order, as for

which it is not always clear whether they have
a receptive effect or not; and, finally, a detailed
and general transformation, although it makes

the norm (so far exclusively international) acquire also a national character”5.

International law holds a significant

place among constitutional

fundamentals

of public administration and, consequently,

administrative law6. Here, one must consider the international law and the European Union (EU) law as one of the con-

stitutional sources of administrative law7

In the area commented one can indicate Article 15 of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of
Laws of 1997, No. 78, item 483 with amendments) and its importance for the administrative law and the local self-government law, Article 18 and its importance for the family law, Article 21 and its importance for the civil law, or Articles 42, 43, 44
and 45 and their importance for the penal law.
Cf. K. Lankosz, Dualizm i monizm we współczesnej praktyce międzynarodowej, in Rozwój prawa międzynarodowego – jedność
czy fragmentacja? , Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz 10-12 May 2006, eds. J. Kolasa, A. Kozłowski,
Wrocław 2007, 65-75.
See R. Kwiecień, Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000, 12.
Cf. K. Skubiszewski, Stosowanie i przestrzeganie prawa międzynarodowego w państwie, „Państwo i Prawo” 1984, No. 9, 18.
Both concepts are interconnected and facilitate their reciprocal definitions. It is sufficient to indicate two diametrically different views, the first, according to which it is difficult to define administrative law without explaining what administration is,
(cf. J. Starościak, in Prawo administracyjne, ed. J. Starościak, Warszawa 1965, 11) and the second, which differently treated
the analysed problems, by indicating that administrative law and administration refer to two different phenomena (see. F.
Longchamps de Berier, W sprawie pojęcia administracja państwowej i pojęcia prawa administracyjnego, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Wrocławskiego” 1958, Prawo III, Series A, No. 10, 20-21).
These issues are fully treated by L. Garlicki, Konstytucyjne źródła prawa administracyjnego, in System prawa administracyjnego. Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, eds R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel,
Warszawa 2012, 47-88.
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(further on this subject in the next point) and

The considerations can be streamlined to

the importance of the international and the

the constitutional principle of favourable pre-

tion of the Republic of Poland .

Constitution, to the importance of international

EU law for administrative law and public administration law, in the light of the Constitu8

The importance of the international and

the EU law for administrative and public administration law in the light of the Constitution can be described by the origin of constitutional solutions, the principle of observing

international law expressed in Article 9 of the
Constitution and its function, by the international and the EU law in the light of the Constitution, the position of the Constitution against
the international and EU law, the international

and the EU law in the system of law in force in

Poland, international agreements conferring

competencies on international organisations

(Article 90 of the Constitution), international
agreements important for administrative and
public administration law, the law created by

international organisations, the international

and the EU law and the rule of law in public administration (Article 7 of the Constitution), the
international and the EU law and fundamental

rights and freedoms, and the theoretical relation between international and EU law and the

national (Polish) law . The problems indicated
9

are considerably wide, however, they point to
the multitude of problems along the line of national and international law.
8
9
10
11
12

13

dispotition towards international law and international integration expressed in Article 9 of the

agreements10 and to conferring the competencies of the state on international organisations.

The constitutional principle of favourable

predisposition towards international law and
international integration has its axiological

basis in the Preamble to the Constitution, as

well as to the constitutional provisions indicated in Chapter I. This constitutional princi-

ple is an essential introduction to a detailed
analysis of the problem of relations along the

line of international law and the Polish legal

order. Both this principle and the jurisdiction
(judicial decisions)11 referring to Article 9,
clearly indicate the necessity to create the law

which is compliant to the widely understood
international law and, in addition, which does
not necessarily come only and exclusively
from national legislature12.

Conferring state competencies on inter-

national organisations is connected with

the necessity of an in-depth analysis of the

sources of such a regulation, i.e. the sources
inspiring this solution, since they are an im-

portant determinant to any interpretation of
such norms13. Such a solution is connected
with new challenges for the legislative, ex-

See further S. Biernat, M. Niedźwiedź, Znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji publicznej w świetle Konstytucji RP, in System prawa administracyjnego. Vol. 2 …, 89-126.
This is what the above mentioned, S. Biernat i M. Niedźwiedź do.
These problems will be presented in the next point of the article.
Cf. Judgement of the Constitutional Tribunal of 23 May 2003, K. [Docket No.] 11/03, OTK ZU 2003, No.5, item 43.
„The legal consequences of Article 9 of the Constitution is the constitutional assumption that on the territory of the Republic
of Poland, beside norms (principles) enacted by the domestic legislator, there are norms (principles) in force, created outside
the domestic (Polish) system of legislative authorities. Constitutional legislator intentionally assumed that the legal system in
force in Poland will be of multi-component character”, see Judgment of the Constitutional Tribunal of 11 May 2005, K. [Docket
No.] 18/04, OTK ZU 2005, No. 5, item 49.
More on the subject K. Wojtyczek, Przekazanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym. Wybrane zagadnienia
prawnokonstytucyjne, Kraków 2007, 15-25.
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ecutive and judiciary powers. Moreover, it is

cept of internal sources of law. This catalogue

stitutional rule, it must not be absolute. Fur-

tional hierarchy has not been determined.

justifiable to indicate the scope of these competencies since, in the light of the Polish con-

thermore, such a construction creates a new

legal situation not only for the state but, in
particular, it includes the sphere of fundamental rights and freedoms.

The above mentioned problems deter-

mine the general correlation between international law and national law, including administrative law, as well.

III. Sources of administrative
law and sources of
international law
Chapter III of the Constitution in force re-

fers to the problems of constitutional sources
of law. There is a principle that constitu-

tional sources of law are the sources of other
branches of law. Nevertheless, it is also possible to indicate some existing exceptions, e.g.

in labour law, where collective trade agreements or other agreements are an important
source in this matter .
14

Article 87 of the Constitution establishes

the hierarchy of legal sources in the following

way: the Constitution, acts, ratified international agreements and regulations. Moreover,

on the territory of authorities which have enacted legal acts, such legal acts are the commonly binding sources of law. Additionally, Article 93 of the Constitution introduces the con14
15
16

17
18
19

is not limited, as the importance of the whole
international law or the UE law in the constituThe prevailing view in the doctrine of law

is that the sources of constitutional law are

identified with the sources of other branch-

es of law, among others, with the sources of
administrative law15. Such a solution is fre-

quently encountered in studies devoted to
administrative law. Nevertheless, the specifi-

city of public administration, as indicated by
W. Jakimowicz, results in a different perception of the catalogue of administrative legal
sources16.

Here, it is necessary to point to the opin-

ion on informal sources of administrative

law, far more characteristic for the study of
administrative law, including the specificity

of this branch of law. These are the standards
applied by administration in their operations,

and which are the result of a specific word-

ing of legal principles. Another description
means the specific sources of law. They include custom, court decisions, legal doctrine

and extrajudicial principles and standards17.
Similar problems are also studied by J. Boć

i A. Błaś18 , developed in their own characteristic way, or by M. Możdżeń-Marcinkowski19,
in a shortened form.

The multitude and diversity of the views

quoted clearly indicate the complexity and

non-uniformity of the system of administra-

Article 59 (2) of the Constitution.
B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2007, 25-52.
See W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Zakamycze 2006, 423-427. Jakimowicz indicates that a wider
understanding of the sources of administrative law is determined by the creative activity of public administration which fulfils
public duties.
See E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2006, 65-68.
J. Boć, A. Błaś, in Prawo administracyjne, ed. J. Boć, Kolonia Limited 2001, 56-121.
See M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Zakamycze 2006, 74-106.
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tive legal sources. Currently, we can face the

first of all, from the constitutional standards.

lems, also connected with the sources of ad-

lations and the growing importance of globali-

necessity of a new regulation of the concept

grid in administrative law since new prob20

ministrative law, result in reanalysing and

proper regulating these problems. One can-

The importance of international legal sources
increases with the growth in international resation or Europeanisation for the national law.

concepts of administrative law . A constitu-

IV. On the importance of
international law for
administrative law

tive law, which results in analysing these con-

lems and the importance of international law

tional law are slightly different. Despite nu-

only the most important problems by describ-

not abandon applying, apparently traditional
21

tional system of the sources of law is closely

linked to the system of sources of administracepts by linking them together .
22

The problems of the sources of interna-

merous attempts to redifine it, the law still

remains an equivocal concept. In terms of its

doctrine, the whole system of formal sources
of international law23 consists of international agreements, international customs and

resolutions of international organizations .
24

The explicit division of international law still
has not been determined and accepted in the

doctrine. The catalogue of entities co-creating

the international law is extremely wide and
needs systematising .
25

There is no doubt that international law,

with all its good and bad sides, is an important
source of administrative law, which results,
20

21
22
23

24
25

26

It is not possible to indicate all the prob-

for administrative law in case of its content

limitation. These considerations are to indicate
ing them without their in-depth analysis26.

The international law is, undoubtedly,

a subordinate system to the national system of administrative law. Therefore, any

norms and regulations included in particular sources of international law will
be binding in administrative law. Also the

concepts characteristic to international law

will be binding in administrative law. First

of all, such will be the fundamental concept, i.e. the concept of international law.

Moreover, in this area, one can indicate, e.g.
the concept of international agreement, the

interpretation of which in administrative

Cf. I. Lipowicz, Dylematy zmiany siatki pojęciowej w nauce prawa administracyjnego, in Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd katedr prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, Zakopane 24-27 September 2006, ed.
J. Zimmermann, Warszawa 2007, 21-42.
Cf. P. Przybysz, Tradycyjne pojęcia prawa administracyjnego – potrzeba i sposób ich dalszego używania, in Koncepcja systemu
prawa …, 43-60.
See D. Dąbek, Współczesne pojęcie źródeł prawa administracyjnego na tle konstytucyjnego pojęcia źródeł prawa, in Koncepcja
systemu prawa …, 79-94.
Sources of international law can be divided into material sources (i.e. factors causing the appearance of a given legal norm),
formal sources (forms including the norms of international law) and cognitive sources (various collections supporting the
search for legal norms).
Cf. P. Buława, Źródła prawa międzynarodowego publicznego, in Prawo międzynarodowe publiczne. Repetytorium, ed. J. Horodyski, Warszawa 2008, 32.
Entities co-creating international law can be also legal entities of national law, see K. Karski, Związki zawodowe i organizacje
pracodawców jako podmioty prawa międzynarodowego w systemie ochrony praw człowieka Międzynarodowej Organizacji
Pracy, in Rozwój prawa międzynarodowego …, 223-234.
This remark refers also to Point V of the article.

Artykuły w języku angielskim

law is copied from either international law

There is a similar situation when we ana-

or constitutional law. Also, the view on the

lyse, for example, the law of the local self-

trative operations, emphasized in the doc-

the environmental law and the importance

importance of international agreements as

sources of administrative law and administrine, should not be overlooked27. The doctrine of administrative law will also make

use of the concept of international organisation, developed internationally28.

Apart from the above mentioned con-

cepts, there are specific regulations of the
international law, which are of particular
importance for the administrative law. In

modern international relations, it is dif-

ficult to imagine that while studying and
analysing the administrative law one could

omit the importance of the law of the Euro-

pean Union29. A large number of regulations

arising in the EU system has a significant
impact on the administrative law .
30

27
28

29

30
31
32
33
34
35
36
37
38

government and the importance of the European Charter of Local Self-Government31,

of international agreements in this area32, the
administrative procedures and the European

standards in such institutions33, the concept of

good administration34, the norms and principles of postal law35, the norms and principles

of aviation law36, the norms and principles of
public procurement law37, or the problems of
clerical law38.

Another problem, which has not been

properly defined in the study of administrative law, is the position and the impact of

international judiciary decisions on administrative law. In the area in question, we cannot

overlook the fact that some public administration offices operating within the Polish le-

More on the subject see M. Woźniak, Miejsce i stosowanie umów międzynarodowych w polskim prawie administracyjnym,
Toruń 2005.
Studies, which in the Polish doctrine attempt to define international organisations include, among others, J. Barcz, Organizacja ponadnarodowa, „Sprawy Międzynarodowe” 1991, No. 7-8, J. Białocerkiewicz, Organizacje europejskie i ich standardy prawne, Włocławek 2003, P. Czubik, B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2004, T. Grzeszczyk, Organizacje międzynarodowe. Poradnik merytoryczny, Warszawa 1997, K. Kocot, Organizacje międzynarodowe. Systematyczny
zarys zagadnień prawa międzynarodowego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, M. Lachs, Współczesne organizacje międzynarodowe i rozwój prawa międzynarodowego, „Państwo i Prawo” 1963, No. 12, A.J. Madera, Organizacje
międzynarodowe. Wybrane zagadnienia, Kraków – Rzeszów 2006, J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe.
Wprowadzenie do systemu, Warszawa 2004 or J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006.
This law can be regarded as international law considering it as a specific subsystem of international law, more on these relations see A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe w systemie prawa wspólnotowego – zagadnienia teorii i praktyki, in Prawo
międzynarodowe publiczne a prawo europejskie. Konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz 15-18 May 2002, eds
J. Kolasa, A. Kozłowski, Wrocław 2003, 65-69, A. Wasilkowski, Prawo krajowe – prawo wspólnotowe – prawo międzynarodowe.
Zagadnienia wstępne, in Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, ed. M. Kruk, Warszawa
1997, 6 or K. Brzostowska, K. Karski, Prawo wspólnotowe a prawo międzynarodowe, Roczniki Nauk Prawnych 2003, Vol. XIII,
No. 1, 111.
More on the problem see, in particular, G. Krawiec, Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.
T. Szewc, Uwagi w sprawie ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, „Państwo i Prawo” 2002, No. 9.
J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 2001.
Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa 1997.
A.I. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji jako standard europejski, Toruń 2008.
R. Sowiński, Aspekty prawnomiędzynarodowe usług pocztowych, in Rynek usług pocztowych, ed. R. Czaplewski, K. FlagaGieruszyńska, Warszawa 2008, 150 et seq.
M. Żylicz, Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa 2002.
D. Tyrawa, Międzynarodowe standardy zamówień publicznych - wybrane aspekty, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2007, No.
1, 41-50.
D. Tyrawa, Międzynarodowy model prawa urzędniczego, in Prawo urzędnicze, ed. K. Chochowski, Radom 2012, 149-207.
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gal system came into being in order that the

law is the national administrative law. The

point, it is necessary to indicate that the im-

administrative offices or generally adminis-

international obligations are met39.

To conclude the considerations in this

pact of international law on administrative
law is great and principally immeasurable40.

V. On the importance of
administrative law for
international law

The relations between, and the impor-

tance of, the influence of administrative law
on international law are slightly different.

The studies on administration and their

impact on international law should be indi-

cated as the first area. Here, in particular, it
is essential to mention the achievements in

praxeology, which is a field of scientific study
of any purposeful human action. Moreover,

any achievements in administrative personnel
management can refer to managing offices,
41

authorities or international organisations.

The next sphere or subsystem of adminis-

trative law, which can influence international
39

40

41
42

43
44

45
46

specificity of the national administrative law,

the problems in defining a political system of

tering entities, should apply to operating any
entities of international law, defining the concept of international administration, to start

with42. According to Z. Cybichowski, interna-

tional administration authorities include state

authorities (head of state, minister of Foreign
Affairs, members of parliament, officials act-

ing as consuls and agents, commissioners and
other officials) and international authorities

(international commissions, international offices and international courts) 43.

International administration can be per-

formed by inter-governmental organisations

established on the grounds of treaties and ex-

ecutive agreements44, by administration based
on mutual actions of trans-national networks

or co-operation agreements between national officials45, by distributed administration

performed by national regulators pursuant to
a treaty or other co-operation agreements46,

For the problem indicated, it is sufficient to mention of the Main Road Transport Inspection (D. Tyrawa, Główny Inspektor
Transportu Drogowego, in Administracja publiczna. Vol.1. Ustrój administracji państwowej centralnej, eds B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012, 1139) or the Forest Reproductive Material Office (D. Tyrawa, Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego, in Administracja publiczna. Vol. 1 ..., 1295), to meet our obligations arising from the membership of Poland
in the European Union.
As an example of an attempt to list most problems connected with it, a study should be mentioned, by D. Tyrawa,
Umiędzynarodowienie prawa administracyjnego jako nowy problem badawczy w polskiej nauce prawa administracyjnego, in
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości. Vol. I, eds D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, K.M. Woźniak, Lublin 2012, 459-469.
Here it is necessary to point to the achievements of clerical law which also refer to any other problems connected with international personnel.
International administration is, undoubtedly, defined by the concept of administration. It is a term derived from international
administrative law, since it deals with legal phenomena whose collection can be described as international administration. In
terms of this concept, we recognise the supranational administration authorities and national authorities, which act in their
functions in international relations.
Z. Cybichowski, System prawa międzynarodowego, Warszawa 1923, 126-218.
Here one can mention the following study, indirectly connected with these problems: N. Krisch, B. Kingsbury, Introduction:
Global Governance and Global Administrative Law in the International Legal Order, „European Journal of International Law”
2006, No. 17, 3.
Cf. G. Verdirame, Breaches of the European Convention on Human Rights Resulting from the Conduct of International Organisations, „European Human Rights Law Review” 2008, No. 2, 213.
See B. Kingsbury, N. Krisch, R.B. Stewart, The Emergence of Global Administrative Law, „Law and Contemporary Problems”
2005, Vol. 68, 21.
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by administration performed pursuant to
mixed agreements, inter-governmental and

private (so-called “hybrid”)47 ones, and by
administration performed by purely private
institutions .
48

Further concepts which have arisen on the

borderline of international law and administrative law are: the global administrative law,

international administrative law, regional international administrative law or European

administrative law49. Among these concepts, it

is the concept of administrative law which is

subsidiary to the international law. Central in-

stitutions in the system of administrative law
are those of control and coordination. Both

institutions are characteristic for administrative law, and the moment they appear in the

area of public international law, we deal with

intense influence of the administrative law on

the international law. Also other concepts of

VI. Final conclusions
Despite the apparent conceptual and doc-

trinal distinction between the administrative

law and the international law, the problems
indicated above show that these concepts and
problems are very close to each other.

The suggested systematics is supposed to

organise the concepts in terms of their title.

Nevertheless, it should not be deemed fully
comprehensive, as it only signals some concepts without their detailed analysis.

It is also worth noticing that in the times

of increasing importance of international relations and globalisation, the problem and

concept confluence between administrative

law and international law will be growing
and, certainly, evolving.

Keywords

administration law, constitutional law, in-

administrative law such as: inactivity, decision,

ternational law, influence of international law

dure, self-government, complaint, office, clerk

Summary

management, legislation, supervision, responsibility, authority, application, request, proceor institution, are used by science and international practice, in the wording proposed by the
studies of administrative law.
47

48
49

on Polish legal system

The article presented is an attempt to

systematise the interdependencies arising

between the administrative law and the in-

On performance and activity of this organisation see M.A. Livermore, Authority and Legitimacy in Global Governance: Deliberation, Institutional Differentiation, and the Codex Alimentarius, „New York University Law Review” 2006, No. 81, 768 or S.
Poli, The European Community and the Adoption of International Food Standards within the Codex Alimentarius Commission,
„European Law Journal” 2004, No. 10, 615.
Cf. M. Zieliński, Pojęcie i zasady globalnego prawa administracyjnego, in Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec
wyzwań współczesnego świata, ed. E. Dynia, Rzeszów 2009, 385.
Cf. T. Wasilewski, Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe,
prawo krajowe, Toruń 2004, 94-95, J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint, Zakamycze
2003, 77, J. Człowiekowska, Prawo międzynarodowe jako źródło prawa administracyjnego, in Źródła prawa administracyjnego. Konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin profesora Jerzego Stefana Langroda, Uniwersytet Jagielloński – 23 April 200., eds
J. Zimmermann, P. Dobosz, Zakamycze 2005, 90-92, F. Longchamps de Berier, Współczesne kierunki w nauce prawa administracyjnego na Zachodzie Europy, Reprint, Wrocław 2001, 11-12, J. Starościak, Źródła prawa administracyjnego, in System prawa
administracyjnego, ed. J. Starościak, Wrocław-Warszawa 1977, 151, J. Starościak, Studia z teorii prawa administracyjnego,
Wrocław – Warszawa – Kraków 1967, 161, M. Zieliński, O pojęciu międzynarodowego prawa administracyjnego, „Państwo i
Prawo” 2008, No. 9, 16-17, J. Makowski, Prawo międzynarodowe administracyjne, „Śląsko-Dąbrowski Przegląd Administracyjny” 1947, No. 7-8, 4, D.C. Esty, Good Governance at the Supranational Scale: Globalizing Administrative Law, „Yale Law
Journal” 2006, No. 115, 1493 or C. Harlow, Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values, „European Journal
of International Law” 2006, No. 17, 204.
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ternational law. These interdependencies
have their source in the constitutional sys-

Streszczenie
Prezentowane opracowanie jest próbą

tematics. Moreover, the idea of the source of

usystematyzowania zależności zachodzą-

generate the administrative law, whereas the

mają swoje źródła w systematyce konstytu-

law binds these two concepts. Additionally,
the international law is able to inspire and
administrative law can inspire and generate

the international law. The considerations are

based on diversified views of Polish science of
international, constitutional and administrative laws, as well as on attitudes presented in
worldwide studies.

Słowa kluczowe
prawo administracyjne, prawo konstytu-

cyjne, prawa międzynarodowe, wpływ prawa
międzynarodowego na polski system prawa
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Artur Lis

Urban VIII i Benedict XIV
– Reformers of the canon law

I. INTRODUCTION
While talking about sanctity, the Catholic

Church points, first of all, to the God’s appeal:
So be perfect as perfect as your Holy Father. As
Vatican Council II teaches: all Christians, whatever state and trade they are, are called to the

full Christian life and to perfect love (Lumen Gentium, no. 20) because the sanctity is expressed in
various ways in various people, who in their own
state of life strife for perfectness in love, setting
an example for others (LG nr 39).

The servants of God, the blessed and the

saints are an enormous heritage of Christian

faith, spirituality and holiness of the Church.

The task of the people of the Church is to pass
this rich inheritance to the next generations.

However, before one can officially venerate the

saints, their heroic life, their practice of virtues
or their martyrdom must be proven during the

canon proceeding. In order to show the faithful
a model of sanctity, worth admiring and follow-

ing, the Church takes procedural steps during
which it is essential to collect widely understood evidence.

To complete the above subject of the work,

the author used extensive subject literature;

however, undoubtedly, the basis for the deliberations are the works of Professor Henryk Misztal.

II. CANON LAW IN HISTORICAL DEVELOPMENT
Since the beginning of the Church exist-

ence, the saints have been publicly worshipped.

In the times of martyr cult (1st - 4th centuries)

there was no investigation before the martyrs
were awarded public cult. It came into being
spontaneously among Christians. The cult of
martyrs included the following elements, which

constituted a primary form of canonisation: 1)
funeral, being the beginning of the cult, 2) the

meeting of the commune at the grave of the
martyr, joyfully celebrating the funeral, rejoicing at the martyr’s glory in heaven, 3) in the fu-

neral participated the bishop who was the head
of the commune and simultaneously the official
witness of the cult, 4) celebrating the death an-

niversary (dies natalis), which became the holy
day of this martyr.

It is worth noticing that a new type or hagi-

ographic literature appeared, i.e. martyr’s acts

(acta martyrum) and collections of miracles
(raccoltae miraculorum). The former are almost

the only source of knowledge about the life, mar-
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tyr’s death and the way onto the altars. And, if

and canonisations announced by papal bulls

will play the part of evidence in this process.

der III (1159-1181), as a result of some abuse

acknowledging martyrs is assumed as the first

form of the historical process, the acts mentioned
Traditionally, it is assumed that the Edict of

Milan (313 A.D.) ended this so-called great era

of martyrs. New saints appeared who were later
called confessors. As Henryk Misztal rightly stated: if the martyr was Christ’s witness through his

death, the confessor bore full witness to Christ by
living his life in accordance with the principles of

the Gospel. The confessors recruited mainly from
among bishops and ascetics. The former, due to

their office, were exposed to suffering in defence
of faith, while the ascetics raised admiration of
the faithful with their life full of penance. Also in
those days the hagiographic literature appears:

lives (vitae), biographies (biografie), histories
(historiae). In this way the value of document in
canonisation cases is developing.

The basic form of canonisation since the

4 century until the papal reservation, was the
th

transfer of the relics, i.e. translation (translatio),

and elevation (elevatio). They are the methods

of canon proceedings preceded by some form of
hearing of evidence. The
���������������������������
transfer and the eleva-

tion is a renewed funeral ceremony during which

the body taken from the grave is positioned in
a place appropriate to celebrate the holy mass. If

translatio refers mainly to the fact of placing the
body in an appropriate place with specific cel-

ebrations, then elevatio refers to taking the body
out of the grave and placing it above the ground.

In Middle Ages the transfer of the body carried

the value of canonisation, therefore its celebration was solemn, often with the neighbouring
clergy participating in the ceremony.

No exact borderline exists between canoni-

sations performed by translatio and elevation,

(decrees) because for some time both these
forms existed simultaneously. Pope Alexan-

which occurred in the Catholic Church, issued in
1181 the Decree of Audivimus, in which he de-

clared that: no one shall be venerated in public as
saint without the consent of the Pope (non licet
vobis pro sancto absque auctoritate Romanae

Ecclesiae, eum publice venerari). The promulga-

tion of this decree took place together with its
inclusion in the Decrees of Gregory IX in 1234.

The description of the 14th century canoni-

zation procedure by Jacobus Gaetani deserves
more attention. This description called Ordo
romanus is known from the work Museum

Italicum seu collectio veterum scriptorum by J.
Mabillon. In this document we read that the
canonisation process in the 14th century included: 1) submitting letters of postulations to

the pope, 2) taking the decision by the pope in

the secret consistory to delegate bishops of the
neighbouring place to the place of death of the

servant of god, to conduct investigations into
the odour of the sanctity of life, virtues and executing a written report on the case, 3) consult-

ing the secret consistory on commencing the
process, 4) appointing a tribunal for the proc-

ess on life, virtues and miracles in accordance
with pope’s instructions, 5) examining the files

of the process by Rome experts, appointed by
the pope, 6) secret announcement of the papal
decision during the secret consistory, 7) legal

proceeding finished with reading the process
files at the open consistory and announcing the
papal decision.

Of enormous importance for the develop-

ment of the canonisation procedure was the establishment of the Congregation of Rites (Sacra
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Rituum Congregatio) in 1988 by Pope Sixtus V

crees, 3) the apostolic process delegated by the

III. LEGISLATION OF URBAN VIII
(MAFFEO BARBERINI) 6 VIII 1623 - 29
VII 1644

breakthrough decrees the pope reversed the

(1585-1521).

Despite the important role of rotal and can-

onistic jurisprudence in the 17 century, there
th

can be seen some confusion of concepts in can-

onisation issues. There was no differentiation
between public cult and private cult of people

who died of sanctity. Bishops still thought that

the right to elevate to the altars lies within their
authority and often passed judgments on can-

onisation only on the grounds of the cult of the
faithful and the miracles related to the servant
of god. Even Clement VIII (1592-1605) and Paul

V (1605-1621) tried to regulate these issues in
legal terms but their decrees were not widespread enough and were not used in everyday
practice. The uncertainty about the difference

between beatification and canonisation reappeared in the Church literature and art. There

was not enough knowledge of the forms of
canonization. In order to meet this need, Pope
Urban VIII created a clear and strictly defined
canonization procedure. On 13 March 1625
th

Decree on the Congregation of Inquisition was
issued, on 12 March 1631 the encyclical De

processibus rite conficiendis (description of the

canonization proceedings in a diocese) was sent
to patriarchs, archibishops and bishops, and on
5 July 1634 - the apostolic constitution Caelestis
Hierusalem cives.

According to Urban VIII’s legislation, there

were three common processes to be conducted:

1) in the diocese – this process referred to the
odour of sanctity of thr life and heroic virtues,
2) the process of observing Urban VIII’s de-

Holy See, and concerning the heroic virtues and
miracles. It must be emphasized that with his

existing practice of canonization proceedings.
Up till then the greatest chance of success had

the case in which a public cult had already existed – the way of cult (via cultus), rare were the

cases processed in which the servant of god did
not enjoy the public cult – the way without cult

(via non cultus). Pope Urban VIII introduced

a reverse procedure. Since then the way with-

out cult became the ordinary way of proceeding
(via ordinaria), while the way of cult became the
extraordinary proceeding (via extraordinaria).

Urban VIII made an exception in his decree

in favour of the cases proceeded along the way
of cult which, certainly, were the old cases. These
cases were exceptional causes (casus exceptus).
An exceptional cause included recognizing pub-

lic cult with reference to the diseased who: 1)
received it from time immemorial (per immemorabilem temporis cursum) or 2) by common

consent of the Church (per communem Eccle-

siae consensum), or 3) their cult resulted from
the letters of the Church Fathers or Saint writ-

ers (per patrum virorumque sanctorum scripta),

4) or they were venerated with the knowledge
and tolerance of the Holy See or 5) ordinaries
(scientia ac tolerantia Sedis Apostolicae vel ordinarii). The time the cult began was to go back

to at least 100 years prior to the constitution
Caelestis Hierusalem cives, that is before 1534.

An ordinary often accepted the statement

on the legality of the cult but, more often than

not, the files from the process super casu excep-

to were sent to Rome to receive the papal cult
confirmation (confirmatio cultus). If the con-

firmation of the cult legality was issued by the

Artykuły w języku angielskim

Holy See, the act was considered equivalent to

60, 70 or 100 years from the death of a person

cree used the terms of an ordinary process on

progressiveness of his works, Benedict XIV did

beatification (later called equivalent beatification beatficatio aequipollens). Urban VIII’s dethe odour of sanctity, heroic virtues and mira-

cles, but there were postulations often limited
to the statement of legality and the papal confirmation (so-called equivalent beatification in the

old sense - the confirmation of the cult legality
without the prior acceptance of heroic virtues).

When the case was to lead to canonization,

the letters of remittance (litterae remissoriales)
were sent, i.e. a delegation to conduct the apostolic process about virtues.

IV. LEGISLATION OF BENEDICT XIV
(PROSPERO LORENZO LAMBERTINI)
17 VIII 1740 – 3 III 1758
Pope Benedict XIV (1740-1758) developed

the reform of Urban VIII, and dealt evidence

in the canonisation process. Even before being
elected the pope, Benedict XIV, then Prosper
Lambertini, created his great work De Servorum
Dei beatificatione et Beatorum canonizatione,

which became a guidebook for the canoniza-

tion process. Next, in the decree of 23 April
1741 De probationibus iudiciariis et de numero

miraculorum ad beatificationem et canoniza-

till the moment the case was brought before the

Congregation. Unfortunately, despite enormous
not succeed in breaking the mistrust towards
a document as the basic evidence in old cases.

The pope defined subsidiary probation (probatio subsidiaria) as a combination of eyewitnesses’ testimonies and hearsay (auricular) testimo-

nies, and sometimes only hearsay testimonies
(de auditu quandocumque a videntibus quan-

documque non), with various written sources.
Subsidiary probation should give the judge
proper moral certainty in such cases. Furthermore, Benedict XIV thought that on the basis of

subsidiary probation one can prove the virtues

so as to move on to proving miracles. Then, in
the above mentioned decree of 1741, he de-

cided that miracles may be verified only on the

grounds of eyewitnesses’ testimonies, which

eliminated them from the old cases. It should be
emphasized that an important novelty in prob-

ing old cases was Benedict XIV’s statement that
if subsidiary sources are complete, they also
lead to full proof. (constare).

V. CONCLUSION

Canonisations have been present in the

tionem assequendam, he intended to aggre-

Church since the very beginning. Throughout

concepts on old cases, around which there were

has remained unchanged. Undoubtedly, one of

gate the principles of evidence in canonization

cases. This pope introduced original, scientific
pressing legal problems left unsolved by Urban

VIII and Innocent XI, who preferred common

cases based on witnesses’ testimonies. As the
main criterion of distinguishing the old cases

from the common ones, Benedict XIV adopted
the criterion of time, i.e. while defining the term

old time, jurisprudence specified the passage of

the centuries the formal way of bearing witness

to the sanctity has changed, whereas its essence
the most important reforms of the canon law

was implemented by Pope Urban VIII, from

whom the way without cult became a common

way of proceeding towards canonization while
the way of cult was an extraordinary proceeding. This great reformatory work of Urban VIII

was continued and developed by his successor
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Pope Benedict XIV (1740-1758). Even before

o świętości, podczas gdy jego istota pozosta-

tione et Beatorum canonizatione, which became

przeprowadził papież Urban VIII - od któ-

being elected the pope, Prosper Lambertini cre-

ated his great work De Servorum Dei beatificaa guidebook for the canonization process.

Słowa klucze

prawo kanonizacyjne, kanonizacja, Caelestis

Hierusalem cives, Urban VIII, wypadek wyjęty
(casus exceptus).

STRESZCZENIE
Kanonizacje są obecne w Kościele od

samego początku. Podczas wieków zmienił
się formalny sposób dawania świadectwa
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Artur Lis

Political and Law Thought
of Magister Vincentius Kadłubek

Vincentius

[Vincent],

later

called

Holy Sacrament. He spent his last years in

1150-1161. From his family home, from his

After death he enjoyed the local cult which

Kadłubek, was born in Karwów near

Opatów, in the Włostów Parish, around

father, Bogusław and his mother, Benigna,
he took over his living faith in God and his

ardent devotion to the Holy Mother. As one

of the first Poles, he received while studying
abroad the title of Magister [Master]. He

was related to the court of Casimir II the
Just, upon whose wish he started writing
the Chronica Polonorum [Polish Chronicle].
From the function of Praepositus of the

Sandomierz Collegiate Church he was elected
Bishop of Cracow. He served this office

in the years 1208-1218 and participated
actively in the political and church life of the

country – in 1215 he took part in the Fourth
Council of the Lateran. He was a donor of

the Cistercian Order, onto whom he ceded
his own villages of Gojców, Czerników and

Niekisiałka. Bishop Vincentius was the
first to light the sanctuary lamp before the
1

2

the monastery in Jędrzejów, where he died
in the odour of sanctity on 8 March 1223.
was confirmed by Pope Clement XIII on

18 February 1764. Now the living cult of
Blessed Vincentius reaches far beyond the
borders of Sandomierz and Kielce Diocese1.
The

Chronica

Polonorum

[Polish

Chronicle] by Kadłubek was an „official

version” of the history of Poland addressed to
the country elites2. While reflecting various
problems troubling the court and cathedral

circles, it was not considered to be a religious
composition and nor an expression of
spiritual life of the priest writer. It obeyed the

rules of the literary genre which influenced
the selection of the content and the form of

expression. Vincentius received his priestly
formation

in

the

environment

where

religious zeal, service to God celebrated in

the cathedral and diocese management were

interwoven with participation in the state

A. Lis, Mistrz Wincenty Kadłubek – ojciec prawa w Polsce? in Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, ed. A. Lis, Lublin
2011, 91-117; A. Lis, Wykorzystanie dowodu z dokumentów na przykładzie bł. Wincentego Kadłubka, in Świętość kanonizowana, Vol. 7: Sprawy dawne, ed. S. T. Praśkiewicz, Kraków 2011, 133-186; A. Lis, Rozwój kultu błogosławionego Wincentego
Kadłubka między Wisłą a Pilica, „Między Wisłą a Pilicą”, Vol. 12, eds. G. Okła, B. Wojciechowska, Kielce 2011, 89-99.
Cz. Ryszka, Nauczyciel miłości ojczyzny. Rzecz o bł. Wincentym Kadłubku, Sandomierz 2012.
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affairs3. His interest in history and law

i.e. the law; it is the order which is opposed

formation of the nation .

conclude that a Christian ruler in a Christian

resulted here from the need for selfdetermination of the Polish monarchy and
4

THE REPUBLIC OF POLAND
In the core of Vincentius’ historical vision

there remains a concept of a republic as a
legal and public order, the common wealth of

the nation. The order which Poland created,
was connected with the idea of homeland and
the love of Polish people to their country . It
5

is determined by moral values and sustained
by the virtues of its rulers. The authority of

monarchs arises from the need for improving
collective life by laws, and it derives from

the mandate of the nation . A monarch is the
6

guardian and the servant of the law founded

on justice, described by the chronicler as
what favours those who can do the least .
7

He should admit to co-ruling the leading
elite of the nation, consider the voice of the
subjects and be subjected to their control. If

anybody contradicts his vocation, the nation
can overthrow him as tyrant and enthrone

a worthier one. The republic is the order

of freedom and civilisation determined by
ethics and by the public expression of ethics,
3

4
5

6

7

8

to despotism and barbaric lawlessness8.

From Vincentius’ political thought one can
nation is not an imposed tyrant who will rule

absolutely, regardless of the circumstances. It
must be a ruler accepted by the nation not only

the moment he begins his service but, first of
all, must be accepted constantly, day after
day, year after year, event after event. In the

conflict between Bolesław the Bold and Bishop
Stanislaus, Magister Vincentius recognised and

showed in his work that if the nation does not
accept a ruler for moral reasons, this ruler must

resign. The duties of a ruler include not only
the duties of a ruler himself but also spiritual
and moral duty to a nation which represents a

certain formal and legal obligation. The nation

should constantly verify those who rule, not

only whether they came to power legally but
whether they use it constantly in accordance
with the accepted Christian standards and for

the benefit of others. In his work, Vincentius

entered a certain assumption saying that the
nation is not only responsible for the quality
of state life but the nation must also be aware
of what is happening and must take timely

decisions, marking the routes of justice and
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i kultury. Prace ofiarowane Jadwidze i Edmundowi Kotarskim, eds. I. Kadulska, R. Grześkowiak, Gdańsk 2004, 41–46.
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska [Master Vincentius (so-called Kadłubek), the Polish Chronicle], ed. Brygida
Kürbis, Wrocław 2008, Vol. I, Chapter 5, 12; Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska [Master Vincentius’
called Kadłubek Polish Chronicle], ed. M. Plezia, in Monumenta Poloniae Historica, series nova, Vol. 11, Kraków 1994.
B. Kürbis, Jak mistrz Wincenty pisał historię Polski [How Master Vincentius Was Writing the History of Poland], ibid., in Mistrz
Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej – Kraków, 10 March 2000, ed. K. R.
Prokop, Kraków 2001, 59-78.
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security now and the social development for

foundation of Polish concepts of parliament

power for the evil .

the adoption of Christianity by Mieszko I. The

generations-to-be. Vincentius says: The benefit

of the republic demands that nobody use his
9

The order of the republic was established

on the basis of natural law and natural virtues.

The beginning of the state was elevated to
a higher level of spiritual values when the

Church entered into the life of the nation. When

rulers began to serve the ideas of Christianity,
surrounded by the providence, their natural
virtues became linked to supernatural ones.

However, the above subject acquired here a

deeper sense. The power of the country, arising
from the valour of its monarchs and people, is

in connection with the independent form of
the order of the republic, the foundation of the
actual and legitimate sovereignty of Poland

from foreign powers. War feats gloriously

testified the love for the homeland and

devotion for religion. Thus, this authority of

Vincentius is not only the historiographic and
literary authority but the role of a chronicler in

articulating the collective ethos of the nation .
10

It is Vincentius Kadłubek, who introduced

to the Polish political tradition the ideas of
freedom, morality, ethical essence of public

law, the servient function of the authority

towards the nation, the responsibility of the
rulers before the ruled and the duty of „the
citizens of the republic” of active involvement
in the state affairs. His thought lies at the
9

10
11
12
13
14

and self-government11. Another stage in the

formation of a Polish state is connected with
Kingdom of Poland is a union of the created
state in terms of its space with the ideal

commonwealth of Polish people. Regnum,

existing thanks to the virtues of Polish rulers
and their subjects, having added to those

virtues the true, Christian faith, sanctified the

position of Mieszko I by bestowing on him the
highest title of an individual/regional ruler of
Christians12.

While describing the ideal of the republic,

Vincentius mentions the problems of the

Church, mostly of bishops13. Through them

flows the knowledge and example, which

give the public order a higher value of
supernatural relevance. Bishops appear in
the chronicle to have two functions. For the

rulers they are teachers of the principles of
ruling, supporters of just ruling, mediators in
internal conflicts and intercessors with God

when the homeland is threatened by external
powers. On the other hand, they support
the wronged and the oppressed of all social

levels, reprimand bad rulers, encourage
public opinion against despotism, and if the

necessity arises, become a mainstay of active

resistance to tyrants. Vincentius presented a
model for the participation of the Church in

public life of a Christian nation14. Personally

Vol. IV, Chapter 11, 205.
See S. Kiełtyka, Sylwetka duchowa bł. Wincentego Kadłubka, w świetle historii i tradycji [Spiritual Figure of Blessed Vincentius
Kadłubek in History and Tradition], Rzym 1965.
J. B. Korolec, Ideał władcy w Kronice mistrza Wincentego. Rola cnót moralnych w legitymizacji władzy, in Pogranicza i konteksty
literatury polskiego średniowiecza, ed. T. Michałowska, Wrocław 1989, 71-87.
See R. Grodecki, Mistrz Wincenty Kadłubek, biskup krakowski (zarys biograficzny), „Rocznik Krakowski” 19(1923), 30-61.
Cz. Deptuła, Biskup i władca. Z problematyki ideologii państwowej i świadomości narodowej polskiego średniowiecza, „Więź”
11(1968), nr 9, 42-64.
E. Bauto, Pogląd mistrza Wincentego Kadłubka na stosunek władzy duchowej i świeckiej, „Nasza Przeszłość”, 17(1963), 61-76.
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nearest for the Chronicler road to sanctity was

life sacrifice for the country. He mentions it in

fusion of citizen virtues with supernatural

homeland over family ties is the description

the way leading to God through charismatic
service to the matters of Christian order, the
virtues, the fusion of the love to the mother

country with the faith. It was an active way,
but founded on prayer and assuming the
readiness for martyrdom. Such a model,

many parts of his work. The most meaningful

example of the superiority of love for the

of the defence of besieged Głogów against the
German invasion: Truly mighty, truly steadfast

were these men, men of highly amazing

perseverance! Neither the glitter of the gold

concurrent to Vincentius’ lifeline, was given

does beguile them nor the power of emperor’s

with the work of a scholar, teacher, historian

of fight can break them, even the love for their

thinks that this is a monarchy governed by the

so their lads – they get tied to machines and

for themselves15. It is also the mother country

tortures in the face of their fathers. Albeit to

highest good, the most important criterion

for the parents to lose their brood than for the

Vincentius’ political treaty the history treated

fragment cited, Vincentius emphasises that

to him by past spiritual masters and present

majesty does yield them. No fear do they show

and writer, as well as a lawyer and clerk.

children does not weaken them! As fathers,

law made by legitimate rulers, elected by the

exposed to stones [thrown] and their father’s

(patria), defended by the valour of its citizens

no avail! Yet, the fathers’ decision, taken with

of evaluating the deeds is salus civium, i.e, the

citizens to lose their country. And, it is fairer

as an excuse to show the importance of

sacrifice for the home country is the highest

superiors. He linked his own self-realisation

at the power of the enemy charge, no hardship

Vincentius, who calls his homeland res publica

not watching their sons, fiercely fight back,

society, and not tyrants usurping the power

arrows, then they are threatened with many

(cives) . The love of the homeland is the

unwavering strength, holds that it is better

good of its citizens . Later generations saw in

to care for freedom than for children19. In the

Poland and Polish people, and an opportunity

value. In another place the author adds:

16

17

to present the vices and virtues of the society
which decided about the throne and was the
proper subject of political acts .
18

What deserves particular attention is, as

shown by the chronicler, the affirmation of
15

16

17
18
19

What we undertake for the love of our mother
country, is love not madness, valour not
audacity; since love is stronger than death, the

more faint-hearted, the more daring. Hence,
nothing calls for arms better than the fear of

M. Zwiercan, Model władcy w komentarzu Jana z Dąbrówki do Kroniki Bł. Wincentego zwanego Kadłubkiem w wykładzie
uniwersyteckim w latach Jana Długosza [The Model of a Ruler in the Commentary by Jan of Dąbrówka to the Chronicle of
Blessed Vincenus called Kadłubek in the University Lecture in the Years of Jan Długosz], „Analecta Cracoviensia”, Year 16, 1984,
[printed: 1985] 233–246, quotation 236.
J. Sondel, Rola „Kroniki” Wincentego zwanego Kadłubkiem w upowszechnianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej Polsce
[The Role of the Chronicle by Vincentius called Kadłubek in Popularising the Roman Law in medieval Poland], „Zeszyty Prawnicze UKSW” 11(2011), Vol. 1, 43.
O. Balzer, Studium o Kadłubku [Study on Kadłubek], Part 1, in idem, Pisma pośmiertne, Vol. I Lwów 1934, 436.
M. Cetwiński, Imperium Lechitów. Polityczna doktryna czy opowieść ku pokrzepieniu serc, in Europa Środkowa i Wschodnia w
polityce Piastów, Toruń 1997, 243-248.
Vol. III, Chapter 18, 135-136.
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general danger20. In Vincentius’ work there

Kadłubek as morally inferior to Poles. While

and, particularly, the legal and public order

towards Rus.

are various issues presented which bothered
the court circles, the Church and the society
which is determined by moral values and,

most importantly, by the virtues of rulers.
The chronicler presented the events and
problems having in mind the country, the legal

and public order, and the common welfare of
the society: So it is not strange for the virtue
to put an end to public misfortunes, even with

the damage onto itself . He emphasizes the
21

defense of the country, i.e. the problems of
foreign policy, law and sovereignty.

One of the most important elements of our

country’s self-determination in Europe is the

relationship between Polish people and their
neighbours. The process of forming national

identity is connected with the creation of a

describing the relationships with the eastern
neighbour, he emphasises the foreignness
The chronicler also feels sympathy for

the hardships of peasantry, often describing

the abuse they were subjected to by nobility.
The democratic wording full of sympathy
for the poor and the harmed has its origin
in the sense of justice and brotherly love. In

Vincentius’ deliberations an important part is

taken by the issue of mother country (patria),

while the faithfulness to it, and the love to
it (amor patriae), is the main moral right of

all its citizens (cives), and those in power, in
particular23.

A MONARCH
A monarch is a head of state, responsible

sense of separateness and foreignness towards

before God and before those who stand

peoples go back, according to the chronicler,

heart of the state. And it is the counsel from

other nations . The relationships between
22

Poland and other European countries and

to the oldest times. At the beginning of the
13 century among the Cracow clergy, and
th

perhaps also among the knights of Casimir the
Just, there was a strong bond between Poland

and other Roman-Catholic countries. Yet, on
the other hand, the sense of separateness was

developing from the German Empire, whose

inhabitants are classified by Vincentius
20
21
22

23
24

25

in for God on earth because in the body
the soul rules the head, the counsel is the
which right and wrong actions start. Judges,
voivodes and preachers are the eyes, ears

and tongue of the state24. Clerks and worriors
are the hands protecting the monarch. As an

example of such a ruler for the people, the

chronicle presented Lestek I, a legendary
Duke of Poland, glorifying his valour and his

saving the country25. Wincenty emphasised

Vol. II, Chapter 27, 96.
Vol. II, Chapter 27, 97.
A. F. Grabski, Polska w opiniach obcych X-XIII w., Warszawa 1964, 25-80; A. F. Grabski, Związek polskiej tradycji dziejowej z
uniwersalną w historiografii polskiej do końca XIII wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” [Nauki HumanistycznoSpołeczne], S. I, 21(1961), 25-50.
T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2003, 137. See J. Starnawski, Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i łacińskiej,
Kraków 1993; J. Kłoczowski, Młodsza Europa, Warszawa 1998, 441.
P. Wiszewski, Polska w kronice Mistrza Wincentego. Ze studiów nad terminologią dzieła i hierarchiami wartości w Polsce pełnego średniowiecza, in Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, eds. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa
2009, 75-90.
J. Banaszkiewicz, Podanie o Lestku I Złotniku (mistrza Wincentego Kronika polska I 9. 11), „Studia Źródłoznawcze”
30(1987), 37-50.
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the advantage of a hereditary monarch over

of tax collectors, lifts tributes, introduces tax

preventing and struggling for a hereditary

to be lifted32. In the fragment of the Polish

makes him less prone to conceit and cruelty

of the Church, caring about its demesne, as

a monarch coming from a foreign nation, a

reliefs, not only lowers the burdens but removes

throne, will care about the welfare of the

Chronicle describing the Congress of Łęczyca

successor by hereditary right who, firstly,

them, orders contributions and servitudes

state; secondly, succeeding to the throne

in 1180, the ruler was shown as the protector

and, thirdly, is more respected by the society
which, due to custom - the second nature of
man, is obedient to him26.

From among many dukes and kings

reigning Poland, three deserved not only a
favourable opinion in the eyes of Kadłubek,

but also a distinction: Bolesław the Brave27,
Bolesław the Wrymouth , and, in particular,
28

Casimir the Just. Their deeds, their attitude

and their features of character best show

an advocate of the people and a just duke

who is a source of family welfare. While
cooperating with the Episcopate, he freed

the oppressed peasants from the overload

which was imposed on them by the highest
nobles together with their clerks. Here is
the suitable part of the chronicle: Had these
people [some] honoured since ancient times

and by custom accepted [the right] that every
nobleman leaving anywhere with his retinue

what a monarch should be like. In the Polish

forced from the poor not only chaff, hay and

Bold, Zbigniew, Władysław [Ladislas] the

but to be trampled on. There was also another

Chonicle one can also find a portrait of a bad

straw but [even] corn after breaking into barns

Exile29, and also Mieszko III the Old30.

well-established custom, being the evidence

duke, i.e.

Pompilius-Popiel, Bolesław the

Which features should distinguish a good

ruler? As witness of the times and reign of
Casimir the Just, the chronicler Vincentius left

and huts and threw it to the horses, not as food,

of similar audacity: whenever a nobleman

wanted to send a legation to someone, even
in a minor case, he ordered his servants to

an extensive description of his life and deeds.

mount a horse of poor people, in a blink of an

monarch . His care for the welfare of his

deteriorated incurably, or simply died, others

On the pages of the Polish Chronicle this duke

hour swiftly trot great spaces. Because of that,

subjects is an important feature of Casimir:

were stolen, being considered still good. There

appears as an outstanding model of a good

many suffered great damage as some horses

He breaks the bonds of slavery, crushes the yoke

was an occasion for robbery, and sometimes,

31

26
27
28
29
30
31

32

See J. Dobosz, Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002.
Cz. Deptuła, Średniowieczne mity genezy Polski, „Znak” 25(1973), nr 11/12, 1364-1403.
K. Maleczyński, Bolesław III Krzywousty, Wrocław 1975.
See M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, Poznań 2009.
B. Kürbis, Wizerunki Piastów w opiniach dziejopisarskich, in Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji 300. rocznicy
wygaśnięcia dynastii Piastów, ed. R. Heck, Wrocław 1975, 196–228.
J. Bieniak, Jak Wincenty rozumiał i przedstawiał ustrój państwa polskiego, in Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa
Wincentego, eds. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, 39-46; J. Bieniak, Mistrz Wincenty w życiu politycznym Polski
przełomu XII i XIII wieku, in Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, ed. K.R. Prokop, Kraków
2001, 21-48.
Vol. IV, Chapter 8, 199.
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for murder. Besides the dukes kept usurping
themselves the right that the wealth of diseased
bishops be taken by robbers or included into
the ducal treasury. Yet, what is subject to God’s
law, nobody’s property can become, while it
is acceptable to take over what is nobody’s
property. Neither does God allow sneering at
him, nor is it allowed to defy him by strange
antics. So as not to let such abuse happen
anymore, the duke of justice forbids it under the
threat of excommunication. […] „Whoever shall
take corn from the poor by force, or any other
deceit, or whoever shall order to take, may he

be cursed. Whoever, on the occasion of any
legation, shall enforce horse and cart or order
to enforce [giving] an animal to cart, may he be
cursed, save one case, that is when they report
that enemies are threatening a district. Albeit, it
is not unjust if the mother country is then being
saved by any means”. And again: „Whoever

shall take over the property of a late bishop or
whoever shall order it, let him be the duke or any
other prominent person, or one of the [duke’s]

clerks, with no exception may he be cursed”.
Howbeit, also the one who shall accept the
bishop’s robbed property and the goods taken
shall not return in full, or shall he not vouch for
promptly giving them back, as an accomplice
in this sacrilege, he shall be deemed part in the
same excommunication33. In this work we deal

with supporting the myth of a classless ruler
shaped much earlier by evangelic ideals of
33
34
35
36
37
38

the epoch34. By helping the poorest, he cared
particularly about families, being aware of

their great role35. The information given by the

chronicler about the decisions approved both

by the pope and by the emperor, it does not

necessarily result from their power to interfere
in the internal affairs of the country, but from

the desire to strengthen the dynastic plans

of Casimir the Just with the their authority.

Magister Vincentius, being the supporter of
full sovereignty of Poland, invokes the pope

and the emperor opportunistically, whenever

it is necessary to strengthen the position of his
mentor36.

According to Vincentius, one of the most

important virtues which should characterise
a monarch is justice: and never, in no one, in
a more unfailing way did the virtue of justice

and reason in judging blossom37. In this way

Vincentius was describing Casimir the Just. For

him, justice is connected with leniency which
restrains, softens its harshness, thus it cannot

be cruel but full of mercy, which is apparent
when we speak about the features of Bolesław

the Brave and Bolesław the Wrymouth and,
most of all, Casimir the Just. If justice is not

limited by mercy, it can change into cruelty.

To both these virtues, the virtue of prudence
and justice, as the virtues pertaining to a

monarch, one must also add generosity and
closely related, but in a way contradictory,
the virtue of humbleness38. Generosity and

Vol. IV, Chapter, 199-202.
A. Marzec, Kazimierz Sprawiedliwy [Casimir the Just], in Piastowie. Leksykon Biograficzny, eds. S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999,
173-179.
J. Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011.
B. Nowacki, Poglądy prawno-polityczne w „Kronice” mistrza Wincentego, in Mente et litteris, Poznań 1984, 134.
Vol. IV, Chapter 5, 185-186. See Myśli i nauki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem [Thoughts and Teaching of Master
Vincentius called Kadłubek], collected and translated by B. Kürbis, Warszawa 1980.
J. Kempys, Kardynalna cnota roztropności według kroniki bł. Wincentego Kadłubka [Cardinal Virtue of Prudence According to
the Chronicle by Blessed Vincentius Kadłubek], „Polonia Sacra” nr 19 (63), 2006, 123–138.

105

106

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 21 (4/2012)

virtuousness are the features of the oldest

monarch did not care about the welfare of

and political thought of Vincentius which says

The whole reign of Bolesław the Bold and

inhabitants of Polish lands39. Concluding, it is

necessary to draw our attention to the social
that the welfare of a nation whose guardian
is a monarch, depends on the welfare of each

family, both the noble and the poorest . It is
40

because each family plays an important role
in the function of the state organism .
41

The ideal of a humble, lenient ruler

subjected to law, personified by Boleslaw
the Brave, and even more by Casimir the

Just, stands in contrast to the vision of a
tyrant presented in the Polish Chronicle

by Vincentius. A negative example in the
mythical history was Pompilius the Younger.

He was presented as a scoundrel, a boaster

and a coward. His features of character were
repeated in portraits of later bad rulers .
42

From the times closer to the chronicler, we can
mention Bolesław the Bold (the Generous) or

Mieszko III the Old. Haughtiness, contrary to
humbleness remains a feature characteristic

to a tyrant while the essence of his reign is
violating the just order. In defense of the
latter rose the „social factor” and, first of

all, the nobility and the Church represented
by its bishops (Stanislaus, Gedko, Pełka). In
this way the trends in the then legal, political

and ethical thought were incorporated into
the contemporary Polish reality . An unjust
43

39
40
41
42
43
44

families in his country and was the source of
their suffering.

its later assessment were overshadowed by
a mysterious, in fact, conflict of the king and
Stanislaus, Bishop of Cracow, which ended
in the tragic death of the latter. Even their

contemporaries were very circumspect in

passing any information about the core of
the conflict44.

From the work of Vincentius Kadłubek,

we can conclude that an unjust monarch
was a source of suffering for families. And, in

fact, the conflict between Bishop Stanislaus

and King Boleslaw the Bold really concerns
families. Bolesław the Bold harmed women
by punishing for harlotry even those who

were forgiven by their husbands. Moreover, he
ordered for their offspring to be taken away

thus, beside mothers, children were made to
suffer, as well. He ruthlessly suppressed the
revolt and, first of all, dealt with the knights

who left him during the war campaign in order

to save their families. Consequently, family
fathers were killed. Due to these merciless

acts of King Bolesław many families lost their
mothers, fathers and children. The Bishop
of Cracow condemned the acts of the kingtyrant, in defense of oppressed families. As a
result of these events, noble families opposed

J. Domański, Kadłubkowy paradoks o sprawiedliwości i miłosierdziu. Kilka uwag wokół domniemanego źródła [Kadłubek Paradox
on Justice and Mercy. Several Remarks on the Supposed Source], „Studia Mediewistyczne”, Vol. 34/35, 1999/2000, 71–86.
S. Trawkowski, Monarcha wobec ludu w świetle Kroniki mistrza Wincentego, in Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym.
Referaty z konferencji naukowej, Warszawa 1997, 365-378.
J. Tyszkiewicz, Kilka uwag o rodzinie w Polsce na początku XIII wieku, in Społeczeństwo Polski średniowiecznej: zbiór studiów,
Vol. 6, ed. S. K. Kuczyński, Warszawa 1994, 111-120.
J. Skomiał, Z problematyki własności w „Kronice polskiej” Wincentego zwanego Kadłubkiem (ok. 1150-1223), „Czasopismo
Prawno-Historyczne” 56(2004), z. 1, 181.
J. Wyrozumski, Kraków i Małopolska w czasach Mistrza Wincentego Kadłubka, in Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło,
pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej – Kraków, 10 marca 2000., Kraków 2001, 13-19.
A. Lis, Nauczyciel wartości - św. Stanisław ze Szczepanowa. Zarys historiograficzny, „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011), 317-350.
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the king’s actions and it led to revolt, and his

Mieszko and Dobrawa: Because she, sincerely

protection for them but became a source of

together with the king himself received the

for the claim that Vincentius, in his Polish

tomarriage.

by political events of the period when the

contracted in facie ecclesiae before the priest

exile from the country. They denounced their
obedience because he did not assure care and

devoted to Catholic religion, at first had not felt
like marrying, before the whole Polish kingdom,

their suffering.

sign of Christian faith. She had learned that the

Chronicle, created two models of a monarch.

Poland, received the grace of baptism46.

work was being written. The portrait of a

and in the presence of witnesses, and preceded

The deliberations presented above allow

difference in religion is one of the impediments

Undoubtedly, the content was influenced

The Church intended marriages to be

ruler, an unjust tyrant, was contrasted with a

just - ideal ruler. One of the basic criteria of

differentiation was the ruler’s attitude to his
subjects. A just ruler was a source of welfare
of families while an unjust ruler was the

cause of their suffering. It was not without

the influence on the situation of the whole
nation. Whereas a just ruler was safeguarding

internal safety and order. He was the lawgiver

endowed by every virtue, who set an example

to be followed by other families. An ideal ruler
harmonized social life according to which
every family, from the poorest peasant to the

Therefore, Mieszko, King of

by banns three times announced. Yet, other

rules existed in marriages of dynastic families.

Bolesław the Wrymouth married a third
degree relative – Zbysława, while the Piast
marriages with fourth degree relatives are

encountered several times in the described
period47. Magister Vincentius invokes the
Roman Law while he gives an extensive legal

argument on marriage impediments related
to adoption: Thus, in in the ”Digest”, in the

chapter entitled: “On marriage” [we read]:
“Brotherly relationship acquired by adoption is

an impediment to marriage until the adoption

noble one, honestly fulfilled the duties of their

is valid. And, therefore, I may take as my wife the

MARRIAGE AND FAMILY

in the chapter on marriage [we read]: „If a

class in the service to an integral state .
45

Kadłubek mentions the impediments to

marriage several times. One of them is the

one, who was adopted and then emancipated
by my father”. Similarly, in the „Institutiones”
girl becomes your sister by adoption then, as
long as the adoption lasts, marriage between

difference in religion, however not in terms

you and her cannot be contracted. But, if the

was not welcome, unless it led to religious

my daughter or granddaughter, may I marry

of law but in terms of custom. The marriage

adoption is destroyed by emancipation, you

conversion, as it happened in the case of

her when I have emancipated her? Not in the

between a Christian princess with a pagan
45
46
47

may take her as your wife. If I adopt a girl for

J. B. Korolec, Ideał władcy w Kronice mistrza Wincentego. Rola cnót moralnych w legitymizacji władzy, in Pogranicza i konteksty
literatury polskiego średniowiecza, ed. T. Michałowska, Wrocław 1989, 71-87.
Vol. II, Chapter II, 49.
Father Balzer mentions 26 cases of marriages of Piasts between each other. See O. Balzer, Genealogia Piastów [The Piast
Genealogy], Kraków 2005.
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least – as this title says: Then, whoever by
adoption began to be your daughter or your
granddaughter, shall not be taken as your wife
even if you have emancipated her […]” .
48

However, a legal obstacle was a natural

blood relationship or spiritual relationship

resulting from baptism or confirmation, as
well as “brotherly relationship arising from

adoption”, which is mentioned by the author
while describing the rite of hair cutting: This

relationship by adoption, which was introduced
by civil law is so sacrosanct that it cannot be
broken even by marriage, for both spiritual sons
and adoptive sons cannot marry their siblings

unless one of them has been emancipated (...)
Legal marriage shall not exist between brothers
and spiritual sons because the laws do not
allow marriages even between those related by
adoption49. Here, the chronicler invokes both
the Roman Law and the Canon Law, indicating
that adoption was an impediment to marriage

until the adopted woman was emancipated

– then she could marry the son of the one

who adopted her for his daughter; however,
it was impossible to contract marriage with

an adoptive parent even after emancipation50.
We may suppose that this problem raised

controversies, since the author supports his
arguments with proper quotations from the
collections of laws51.

From the author’s reflections, we can

derive yet another law and obligation to
bring up
48
49
50
51

52
53

children for social and cultural

positions52. Moral education is a specific

area of upbringing. The chronicler speaks

also about religious education, which has

already been mentioned. Here, the bishops
exercised special supervision over this

extremely difficult and important task. It
should be emphasized that parents must treat

upbringing as the most difficult task and the
hardest duty53.

Having concluded the outlined research

structure, it is confirmed that:

1. Magister Vincentius began to create
a normative and ethical system of

fundamentals of family law based on the
Slav customs, Roman legal culture and
Christian thought.

2. Vincentius

Kadłubek

presents

the

fundamentals of family law, connecting
it to the Christian monarchal family, in
relation to the Church and relationships
in a hierarchical

society organised

as the Republic. On the one hand, the

fundamentals of law arise from the
Common Law, Canon Law undergoing

reforms and the newly rediscovered
Roman Law.

3. From

the

studies

on

Vincentius’

knowledge of law, it can be concluded that
not only did he master the sources of law

but also favoured the Canon Law over the

Roman Law. The chronicler’s Romanistic
studies clearly influenced the content of
his work.

Vol. II, Chapter 7, 47.
Vol. II, Chapter 7, 46.
M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975, 110-113.
J. Sondel, Rola „Kroniki” Wincentego zwanego Kadłubkiem w upowszechnianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej Polsce,
„Zeszyty prawnicze UKSW” 11(2011), z. 1, 39-68; A. Lis, Mistrz Wincenty Kadłubek – ojciec prawa w Polsce? in Prawo w Europie
średniowiecznej i nowożytnej, ed. A. Lis, Lublin 2011, 91-117.
M. Delimata, Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań 2004; D. Strzelczyk-Żołądź, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002.
Por. Kultura Polski średniowiecznej X-XIII wieku, ed. J. Dowiat, Warszawa 1985; J. Ptaśnik, Kultura wieków średnich, Warszawa 1925.

Artykuły w języku angielskim

4. The family law in the Polish Chronicle by

of national sovereignty where the nation,

supplies some information about the

monarchy there exists a principle of

Vincentius is based on the principles of the
Roman Law. At the same time Kadłubek

principles of the Polish Law (the rite of
hair cutting). Describing the problems

of the private law and, in particular, the

institution of family law, the chronicler was
trying to present it within the framework

emphasises the responsibility of every
social group for fulfilling the obligations

of its class and the common duty to defend
the mother country54.

Polish Common Law with the Roman Law

right to denounce their obedience to an unjust

while, at the same time, contradicting the
opinion that wherever the Roman Law

extends, the jurisdiction of the German
Emperor is in force.

5. Vincentius introduced the term “Republic”

actions by the social factor safeguarding

public order and justice. The society has the
ruler - tyrant. Whereas an ideal ruler should

be endowed with the nobility of virtue, the

set of duties and moral obligations defined
by public order and, in particular, with the
concern for the good of every family55.

as an order, a legal and public system,

8. The welfare of the nation, whose guard

society as just, determining its historical

since every family plays an important role in

represented by the centres of the authority
of the Church and the state, accepted by the
existence and remaining the common good.

The chronicler speaks about the origins of
the Polish law in terms of state legislation and
public order controlled by the monarchy.

6. Vincentius’ political and legal thought is

56

society stratification, but the chronicler

7. Rulers are bound by law and limited in their

scholar was aiming at completing the

55

is the source of power. In the Piast

of Roman legal instruments (adoption).
Magister Vincentius as an outstanding

54

understood as all the citizens (families),

the first to enact fundamental principles

is a ruler, depends on the welfare of every
family, both a noble one and the poorest,

the state organism. The authority of a ruler
is, in the eyes of the chronicler, based on law,
whose teacher and guard is the Church56.

Concluding the work here does not signify

that the subject is closed and fully developed.

Hence, the author remains hoping that this

W. Uruszczak, Obyczaje ślubne we wczesnośredniowiecznej Polsce, in Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy
środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, ed. A. Lityński,
Katowice-Kraków 2009, 742; W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, Vol. I: (966-1795), Warszawa 2010.
M. Chołodowska, Życie rodzinne pierwszych Piastów, in Rodzina a wychowanie - ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków, ed. J.
Jundziłł, Bydgoszcz 1995, 95-119; M. Chołodowska, Stosunek rodziców do dzieci w Polsce wczesnośredniowiecznej, in Wychowanie w rodzinie od starożytności po XX wiek. Materiały z konferencji naukowej Katedry Historii Wychowania – czerwiec 1993 r.,
ed. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994, 169-179; M. Chołodowska, Pozycja i rola kobiety w polskiej rodzinie wczesnośredniowiecznej,
in Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, Vol. I, Poznań 1998, 33-38; M. Chołodowska, Matka - opiekunka
małoletnich dzieci - w Polsce wczesnośredniowiecznej na podstawie opisów cudów św. Jadwigi i św. Stanisława, in Partnerka,
matka, opiekunka. Status kobiety w starożytności i średniowieczu, ed. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1999, 260-269.
B. Lesiński, Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do połowy XV wieku, Wrocław 1956, 7-14; A. Winiarz, Polskie prawo
dziedziczenia kobiet w wiekach średnich, „Kwartalnik Historyczny” 10(1896), 756-812; R. Hube, Prawo polskie w wieku XIII, in
R. Hube, Pisma, Vol. II, Warszawa 1905, 371-380; S. Kutrzeba, Ideał i życie kobiety w Polsce wieków średnich, „Ateneum Polskie”
4(1908), 176-198; K. Tymieniecki, Społeczeństwo Słowian lechickich. Ród i plemię, Lwów 1928; J. Adamus, Uwagi o pierwotnym małżeństwie polskim i słowiańskim, „Pamiętnik Historyczno-Prawny” 4(1929), z. 1; W. Abraham, Zawarcie małżeństwa
w pierwotnym prawie polskim, [Studia nad historią prawa polskiego, Vol. IX], Lwów 1925.
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work will become an inspiration for other

niem chrześcijańskiej rodziny monarszej

STRESZCZENIE

nym jako Rzeczypospolita. Podstawy prawne

scholars to undertake further research on
this subject matter.

Mistrz Wincenty prezentuje podstawy

prawa rodzinnego łącząc je z funkcjonowa-

i w związku z Kościołem i relacjami z hierarchizowanej społeczeństwem zorganizowawyrastają z jednej strony z prawa zwyczajo-

wego, reformującego się prawa kanonicznego
i odkrywanego na nowo prawa rzymskiego.
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