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I. Wybór tematu i przyjęte metody badawcze 

Przedmiotem oceny jest rozprawa doktorska p.t.: Przesłanki konstytucyjne etyki 

adwokackiej”. 

Wybór tematu uważam za trafrny i uzasadniony, albowiem problematyka etyki adwokackiej 

jest kwestią nie tylko aktualną, ale w moim przekonaniu jej znaczenie, szczególnie w ostatnim 

czasie, wzrasta. Jednak co jeszcze ważniejsze, choć zagadnienie etyki adwokackiej doczekało 

się kilku opracowań, to żadna z dotychczasowych prac nie ukazywała realnego wymiaru 

wpływu konstytucyjnych przesłanek na ową etykę. W tej perspektywie problematyka ta do tej 

pory w Polsce nie była poddana szerokiej analizie. 

Taki stan rzeczy powoduje, że przedmiotowe opracowanie wypełnia istniejącą lukę, a tym 

samym ma charakter oryginalny i przyczynia się do rozwoju nauki prawa. Ponadto, na co 

również należy zwrócić uwagę, badanie zagadnienia, które w nauce nie było poddane analizie 

pozostawia, z jednej strony, swoistą swobodę interpretacyjną, z drugiej zaś strony, jest 

zdecydowanie większym wyzwaniem niż w przypadku problemu badawczego już opisanego. 

W pracy postawiono cztery hipotezy badawcze. 

„Hipoteza 1: Etyka adwokacka poprzez kształtowanie prawidłowych postaw etycznych 

adwokatów przyczynia się do właściwej ochrony gwarantowanych konstytucyjnie praw i 

wolności obywateli, w szczególności zapewnia urzeczywistnianie w praktyce wymiaru 

sprawiedliwości prawa do sądu (prawa do rzetelnego procesu) oraz prawa do obrony. Z tego 

tytułu wpływa na prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym 



państwie prawnym.  

Hipoteza 2: Ustalanie i egzekwowanie przestrzegania zasad etyki adwokackiej jako element 

pieczy sprawowanej przez samorząd zawodowy nad należytym wykonywaniem zawodu, 

stanowi podstawowy mechanizm oddziaływania korporacji adwokackiej na prawidłowe i 

zgodne z interesem publicznym wykonywanie zawodu adwokata. Zasadnicze znaczenie ma to, 

by standardy etyczne były przestrzegane w obszarze szeroko pojętego wymiaru  

sprawiedliwości i by istniały skuteczne mechanizmy eliminowania postaw nieetycznych. 

Aktywność ustawodawcy i zmiany legislacyjne w wymiarze sprawiedliwości mają przy tym 

istotny wpływ na kształtowanie możliwości skutecznej realizacji ustawowych zadań przez 

samorząd adwokacki. Obowiązkiem ustawodawcy jest stworzenie samorządowi 

adwokackiemu warunków umożliwiających realne sprawowanie pieczy nad należytym 

wykonywaniem zawodu przez adwokatów, a także korygowanie przyjętych rozwiązań 

legislacyjnych pod wpływem doświadczeń z praktyki ich stosowania.  

Hipoteza 3: Prawidłowe i zgodne z interesem publicznym wykonywanie zawodu adwokata 

wiąże się nie tylko z potrzebą realizacji norm prawnych, ale także z uwzględnieniem zasad 

i norm etycznych wypracowanych przez samorząd adwokacki. Ogólność regulacji prawnych 

w omawianej materii wymaga ich uzupełnienia normami o charakterze tzw. „miękkiego 

prawa”, tj. normami etyki adwokackiej. Istotne znaczenie może mieć tu dorobek prawniczych 

organizacji międzynarodowych, w szczególności Rady Adwokatur i Stowarzyszeń 

Prawniczych Europy (CCBE). W praktyce normy etyki adwokackiej mają dla adwokatów 

charakter wiążący, nie tylko jako reguły właściwe dla „wewnętrznych” spraw adwokatury, 

ale przede wszystkim z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

Hipoteza 4: Etyka adwokacka istnieje nie tylko (i nie przede wszystkim!) w interesie 

adwokatów i korporacji adwokackiej, ale w głównej mierze służy realizacji interesu 

obywateli, których prawa i wolności pośrednio chroni, oraz interesu społecznego, poprzez 

przyczynianie się do efektywnego i rzetelnego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. 

Realizacja zasad ustrojowych wymaga uwzględnienia w praktyce wymiaru sprawiedliwości 

szczególnej roli adwokata, którego zadaniem jest zarówno ochrona interesu jednostki, jak i 

interesu publicznego. Istotnym punktem odniesienia mogą tu być standardy międzynarodowe, 

zarówno o charakterze powszechnym, jak i regionalnym oraz know-how czerpane z 

doświadczeń państw członkowskich organizacji międzynarodowych, m.in. Rady Europy i Unii 

Europejskiej”. 



W badaniach posłużono się czterema metodami badawczymi:  

 

1) metodą prawno-dogmatyczną, którą zostosowano w ramach analizy regulacji prawa 

krajowego oraz międzynarodowego i unijnego dotyczącego działalności samorządu 

zawodowego adwokatury, korporacji, etyki adwokackiej, orzecznictwa krajowego, 

międzynarodowego oraz unijnego, 

2) metodą historyczną wykorzystaną do opisu historii adwokatury, zasad wykonywania 

zawodu adwokata, genezy kodyfikacji Zbioru Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 

jak również zmian w korporacyjnych regulacjach prawnych w zakresie etyki 

adwokackiej, 

3) metodą analizy systemowej obejmującą omówienie ustrojowej podstawy działalności 

adwokatury, jej niezależności oraz określenia pozycji kodeksów etyki zawodowej 

względem systemu źródeł prawa, 

4) metodą komparatystyczną wykorzystaną do porównania regulacji prawnych 

dotyczących zawodu adwokata i etyki adwokackiej z innymi  zawodami zaufania 

publicznego.  

 

Przyjęte metody badawcze pozwalają zgłębić badane zagadnienie, a jednocześnie 

umożliwiają zweryfikowanie postawionych hipotez badawczych, stąd ich dobór uważam za 

trafny. 

II. Ocena konstrukcji pracy 

Praca ma charakter monograficzny ze względu na postawione hipotezy badawcze i 

prowadzone w niej rozważania teoretyczne. Jej systematykę należy ocenić jako przemyślaną i 

nad wyraz dojrzałą. Odznacza się ona logicznym układem treści i merytoryczną spójnością. 

Przechodząc do analizy samej konstrukcji pracy, trzeba wskazać że praca złożona jest z pięciu 

merytorycznych rozdziałów, wprowadzenia oraz wniosków końcowych. Wprowadzenie 

zawiera wszystkie wymagane elementy tj. cel pracy, postawione hipotezy badawcze oraz 

wskazanie metod za pomocą których postawione hipotezy zostaną zweryfikowane.  

Rozdział pierwszy – zgodnie z klasycznymi zasadami pisarskiego warsztatu - ma charakter 

wstępu do pozostałych rozważań, i otwarcie to należy ocenić jako przemyślane. W rozdziale 

tym dokonano charakterystyki podstawowych pojęć z zakresu etyki z wyszczególnieniem 



etyki zawodowej, prawniczej, adwokackiej oraz ujęciem ogólnej charakterystyki zawodu 

adwokata  etyki i godności zawodu. 

Rozdział drugi został poświęcony regulacji etyki adwokackiej – jej genezie oraz kodyfikacji.  

W rozdziale trzecim ukazane zostały regulacje międzynarodowe dotyczące etyki 

adwokackiej, w tym Rad Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników, Międzynarodowej Unii Adwokatów.  

Obszerny, bo liczący 114 stron, rozdział czwarty Doktorant przeznaczył na zaprezentowanie 

rozważań w zakresie usytuowania regulacji związanych z etyką adwokacką względem  

Konstytucji RP oraz  aktów prawa krajowego. 

Z kolei, w najobszerniejszym, bo obejmującym 151 stron, rozdziale piątym stanowiącym 

epicentrum analizy przedmiotowej dysertacji ukazano znaczenie etyki adwokackiej dla 

realizacji zadań adwokatury jako samorządu zawodowego zawodu zaufania publicznego. 

W ramach tego zagadnienia przedstawiono zadania adwokatury w realizacji konstytucyjnego 

prawa do sądu i prawa do obrony, etyczne gwarancje ochrony  zaufania publicznego 

adwokatury i ukazano korporacyjne mechanizmy egzekwowania etyki adwokackiej.  

Pracę wieńczą wnioski końcowe, w których Autor szeroko podsumowuje  argumenty 

przytoczone na poparcie swoich hipotez badawczych. 

Taka struktura pracy jest w moim przekonaniu prawidłowa i ułatwia czytelnikowi zgłębienie 

badanego obszaru. 

Niemniej jednak na podkreślenie zasługuje fakt, że zakres niniejszej pracy z powodzeniem 

mógłby służyć za przedmiot równolegle innej rozprawy, szczególnie kiedy weźmie się pod 

uwagę możliwość wyłączenia rozważań rozdziału 4, który dodatkowo ubogaca i podnosi 

walor pracy. 

III. Ocena merytoryczna 

Cel dysertacji ma charakter złożony, niemniej jednak został on zakreślony precyzyjnie. Autor 

w swej pracy wyznaczył przedmiot badań na “analizę publicznoprawnego wymiaru zasad 

etyki adwokackiej, przede wszytskim z punktu widzenia ich wpływu na realizację praw i 

wolności  gwarantowanych przepisami Konstytucji RP – w szczególności prawa do sądu 



(prawa do rzetelnego procesu) oraz prawa do obrony”, poddając weryfikacji cztery zasadnicze 

hipotezy. 

W oparciu o przeprowadzone badania pozytywnie zweryfikowano wszystkie postawione 

hipotezy badawcze, a poglądy w tym zakresie należycie udokumuntowano i skomentowano. 

Przystępując do oceny poszczególnych wątków pracy należy wskazać, że zostały one 

przedstawione w sposób rzetelny i z zasługiującą na podkreślenie starannością. 

Rozważania rozpoczyna bardzo trafne spostrzeżenie, iż współcześnie “następuje zwrot 

w kierunku nadawania regulacjom etycznym bardziej proceduralnego charakteru”, czego 

rezultatem jest m.in. zjawisko ograniczania stosowania terminologiii etycznej na rzecz reguł 

prakseologicznych.  

W dalszej kolejność Autor sięga do omówienia genezy adwokatury począwszy od wzmianki 

o starożytności przez okres dawnej Polski, po czasy rozbiorów i finalnie po to co mamy 

współczesne. W rozdziale tym Doktorant dostrzegł najważniejszy problem, który wystąpił już 

w czasie działalności Trybunału Koronnego będącego poprzednikiem obecnego Sądu 

Najwyższego, a mianowicie , iż sędziowie Trybunału pełnili urząd kadencyjnie, co w 

praktyce skutkowało tym, iż często stanowili najsłabsze ogniwo wymiaru sprawiedliwości, co 

też bezlitośnie wykorzystywali bogaci nie tylko w wiedzę prawniczą, ale także w cenne 

doświadczenie adwokaci. Taki stan rzeczy prowadził do tego, że adwokaci byli nie tylko 

skuteczni w swym fachu ale również potrafili manipulować procedurą postępowania. To z 

kolei powodowało, że  w owej praktyce, to właśnie adwokaci w największej mierze 

przyczyniali się do przestojów i blokowania Trybunału w sprawowaniu wymiaru 

sprawiedliwości. Kluczowym tego przykładem było między innymi apelowanie od orzeczeń 

Trybunału wydanych względem szlachty przed oblicze do Króla. W związku z tym dostrzec 

należy, że akurat w tamtym okresie adwokaci pomimo oczywistej roli – ochrony i obrony 

klienta, mieli także ogromny wpływ na stan wymiaru sprawiedliwości i niestety nie zawsze 

był to wpływ wyłącznie pozytywny, co proponuję w drukowanej wersji pracy podkreślić.  

Apropos tego pozytywnego wpływu adwokatury na wymiar sprawiedliwości, to co polecam 

także pod rozwagę Doktoranta, to wyróżnić wręcz chwalebną rolę adwokatury w okresie PRL 

– gdzie jako jedna z niewielu grup zawodowych, podejmowała walkę z systemem tego 

okresu. Broniąc etyki i państwowości, adwokaci byli żywym dowodem walki o Polskość, co 

w stosunku do niektórych sędziów z tego okresu, w tym także sędziów SN, którzy uzasadniali 



m.in. wprowadzenie stanu wojennego przez Radę Państwa 13 grudnia 1981 roku pomimo 

kadencji Sejmu, było dowodem przestrzegania najwyższych standardów etycznych i zasad  

sprawiedliwości.  

W rozdziale trzecim szczegółowo omówione zostały regulacje ponadnarodowe sformułowane 

przez m. in. Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (Council of Bars Law 

Societies of Europe – CCBE) w tym Deklarację z Perugii z 16 wrzesnia 1977 r., - prototyp 

kodeksu etyki zawodowej (s. 121), Kodeks Postępowania Prawników we Wspólnocie 

Europejskiej z 28 października 1988 r., i obowiązujący obecnie Kodeks Postępowania 

Prawników Europejskich z 19 maja 2006 r., którego nieprzestrzeganie, jak podkreślił 

w opracowaniu Doktorant, w odróżnieniu od poprzednio obowiązujących aktów zostało 

“wyraźnie zagrożone możliwością zastosowania sankcji dyscyplinarnych“ (s. 126). Podobnie 

wyczerpująca wypowiedź została zawarta w kwestii regulacji prawnych opracowanych przez 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA), którego jednym najważniejszych celów 

egzystencji jest ochrona niezależności w działalności adwokatów dostrzeżona 

w “Międzynarodowym Kodeksie Etyki” z 1964 r., z późn. zm.  (s. 136, 137) oraz 

Generalnych Zasad Zawodu Prawnika z 20 września 2006. (s. 138). W finalnie części 

rozdziału zaprezentowano akty dotyczące etyki adwokatów podjęte przez Międzynarodową 

Unię Adwokatów (UIA) i współpracę UIA z ONZ w zakresie obrony niezależności 

adwokatów oraz roli i ochrony  tajemnicy adwokackiej (s. 151-153). 

Sięgając do problematyki przedstawionej w rozdziale czwartym w pierwszej kolejności 

zwraca uwagę fakt, dostrzeżenia podobieństw samorządu zawodowego do korporacji (s. 159). 

Sednem rozważań tej części pracy jest jednak osadzenie samorządu zawodowego wśród 

regulacji konstytucyjnych mających z nim bezpośredni lub pośredni związek (s. 160). W 

ramach rozważań trafnie wskazano, że ustawodawca posiada swobodę w zakresie tworzenia 

poszczególnych samorządów zawodowych (s. 161). Szerokie rozważania w rozprawie 

dotyczą zawodu zaufania publicznego, który dla lepszego kontekstu poznawczego zestawiono 

z zawodem wolnym oraz zawodem regulowanym. Celnie uznane zostało, że  “pojęcia zawód 

wolny i zawód zaufania publicznego nie są tożsame” (s. 174), choć się przenikają albowiem 

“nie każdy zawód który posiada samorząd  jest wolnym zawodem, jak też zawodem zaufania 

publicznego.” (s. 175).  

Dostrzeżenia wymagają także badania dotyczące pozycji ustrojowej i zadań adwokatury jako 

samorządu zawodowego, w szczególności te, kwalifikujące realizację procedur 



dyscyplinarnych do kategorii  kluczowego instrumentu “w ramach pieczy nad należytym 

wykonywaniem zawodu” (s. 207), która to kwestia stała się także przedmiotem rozważań 

rozdziału 5. Co ważne, badania w ramach tej części dysertacji skupiono równolegle na 

problemie dotyczącym wątpliwości prawnych jakie towarzyszą zwrotowi “rękojmia 

prawidłowego wykonywania zawodu”. Tu warto uzupełnić, że niekiedy w stosunku do tego 

pojęcia wysuwany jest zarzut, że jest ono reliktem  poprzednio obowiązującego systemu, 

w praktyce mogącym prowadzić do wykluczenia konkretnych osób z dostępu do danego 

zawodu, w oparciu o przesłanki nieuzasadnione. Sam Doktorant choć nie podejmuje jednak 

tego tematu, to zauważa, że podobnie jak “nieskazitelność charakteru” - “rękojmia” - jest 

pojęciem nieostrym, w ocenie którego powinno się uwzględniać orzecznictwo (s. 213). Same 

zasady etyki zawodowej Doktorant przedstawia w roli podstawowego regulatora zachowań 

członków korporacji, a postępowanie dyscyplinarne ujmuje jako podstawowy mechanizm 

egzekwowania jej przestrzegania (s. 218). Powyższy wątek wzbogacony został o rozważania 

kluczowego problemu w omawianej pracy, a mianowicie dotyczące usytuowania w systemie 

prawa kodeksu etyki adwokackiej. W tym aspekcie Doktorant właściwie diagnozuje, iż 

system aktów prawa wewnętrznego ma charakter otwarty (s. 229), a w przypadku adwokatury 

jego częścią  są zasady etyki zawodowej. Jednak co ważne, dostrzega on problem wydawania 

regulacji dotyczących etyki adwokackiej nie przez najwyższy organ adwokatury – Krajowy 

Zjazd Adwokatury, jak to zwykle ma miejsce ale przez Naczelną Radę Adwokacką,  w formie 

uchwały na podstawie nieprecyzyjnego upoważnienia (s. 231- 238). Dodatkowo, stojąc na 

stanowisku upoważniającym samorząd zawodowy do wydawania aktów prawa wewnętrznego 

Doktorant wskazuje na zakres owych regulacji wewnętrznych oraz konsekwencje wydania 

uchwał bez jasnej podstawy kompetencyjnej w postaci m.in. wyłączenia odpowiedzialności 

dyscyplinarnej zeń wynikającej (s. 249-250).  

Precyzyjne badania zawarto także w stosunku do prawa do sądu oraz prawo do obrony 

z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia stronom pomocy prawnej z urzędu (s. 269-

288).W ramach podsumowania tych rozważań Doktorant zauważa, że standardy systemu 

ochrony praw człowieka obejmujące prawo do sądu i prawo do obrony wiążą się z 

obowiązkiem takiego ukształtowania procedury sądowej, która pozwoli na realne a nie 

fikcyjne egzekwowanie praw, w tym także prawa do dostępu do fachowej pomocy 

pełnomocnika (s. 291). Z kolei między tym ostatnim a klientem dla realnej ochrony praw 

musi istnieć przynajmniej minimalny stosunek zaufania. Przy czym, wpływ na ów stosunek, 

co zauważono w pracy, ma także wiedza fachowego pełnomocnika, obrońcy w zakresie 



sprawy, w której występuje. Tym samym za nieakceptowalne w świetle etyki adowkackiej 

Doktorant uznaje podjęcie sprawy przez adwokata, w której nie posiada on wiedzy (s. 301, 

321). Należy zauważyć, że ta część pracy jest szczególnie wartościowa, a jej zwieńczeniem są 

badania w zakresie konsekwencji odmowy udzielenia pomocy prawnej przez adwokata, co 

jak podkreślono w pracy ma szczególne znaczenie w sprawach karnych  (s. 319) 

Na tle powyższego rodzi się pytanie czy w oparciu o fakt, że w obecnym czasie występuje 

coraz większa liczba kancelarii specjalistycznych, nie przyszedł czas na adwokatów 

instancyjnych czyli takich, którzy będą uprawnieni do występowania przed konkretnymi 

instancjami sądowymi, co poddaję pod rozwagę Doktoranta.  

Z kolei w oparciu o praktykę działania adwokatów dostrzegalny na tym tle i ważny wydaje się 

także wzrastający problem “nękającyh pozwów sądowych” tzw. SLAPPÓW. Ich 

występowania wszyscy mamy świadomość, jednak w oparciu o spoczywający na adwokacie 

szczególny obowiązek dbałości o nieprzekraczanie granic prawidłowego reprezentowania 

klientów, zachowania zasad rzeczowości oraz dążenia do rozstrzygnięć pozwalających 

zaoszczędzić klientowi kosztów, nie wszyscy mamy świadomość godzenia przez nie w etykę 

adwokacką i stanowienia nadużycia, którego adresatem są m.in dziennikarze. 

Dopełnieniem prowadzonych badań tego fragmentu rozprawy jest omówienie instrumentów, 

którymi dysponuje adwokat, a które pozwalają na realizację konstytucyjnych wolności i praw. 

Wśród nich kluczową rolę odgrywa tajemnica adwokacka. Jej konstytucyjne zakorzenienie 

podkreślono w pracy (s. 330), natomiast rodzi to pytanie wtórne czy zatem zwolnienie 

z tajemnicy adwokackiej w postępowaniu karnym skoro ta, ma zakorzenienie konstutcyjne,  

nie jest z nią sprzeczne, co ważne jednak problem ten dotyczy tylko tajemnicy adwokackiej, 

nie obrończej. Ta jak trafnie zdiagnozował Pan Magister ma charakter bezwględny (s. 335).  

Innym elementem, który został omówiony w pracy, a który niewątpliwie przyczynia się do 

realizacji funkcji przez adwokaturę jest możliwość nieskrępowanego wykonywania zawodu 

przejawiająca się w niezależności adwokackiej czy immunitecie adwokackim, nazywanym 

adwokacką wolnością słowa, do których odwołuje się Doktorant (s. 349-351). 

W kwestii niezależności adwokatury pragnę jednak zwrócić uwagę Doktoranta na złożony do 

Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów 

dotyczących przynależności adwokata i radcy prawnego do izby samorządowej ze względu na 

jego miejsce zamieszkania lub siedzibę kancelarii. W moim przekonaniu warto pochylić się 



w pracy nad tym wątkiem i uzupełnić o niego wersję drukowaną, gdyż w praktyce wyrok ten 

może okazać się pierwszym krokiem w kierunku ograniczania niezależności adwokatów 

poprzez stworzenie „otwartej drogi” do zmian w samorządowym sądownictwie 

dyscyplinarnym. 

W finalnej części rozważań Doktornt zawarł konkluzję, iż adwokat współdziała z sądami 

i innymi organami w “prawidłowym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”. To rodzi 

wątpliwość, bo sam adwokat nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości rozumianej jako 

rozstrzyganie sporów przez sąd tj. organ specjalnie do tego powołany i wyposażony w prawo 

wydawania wyroków w imieniu Reczczypolitej Polskiej. Innymi słowy, art. 175 ust. 1 

Konstytucji RP w ramach organów uprawnionych do sprawowania wymiaru sprawiedliwości 

wskazuje na Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i wojskowe, wobec 

czego pod rozwagę Doktoranta poddaje uściślenie przed publikacją tej kwestii. Natomiast w 

pełni zgodzić się należy z dalszym wywodem w tym zakresie, iż adwokat występuje w 

podwójnej roli – jako przedstawiciel interesu klienta ale równocześnie jako pośrednik między 

nim a sądem. Zresztą do tej roli adwokata Doktorant wraca także w późniejszych fragmentach 

pracy stwierdzając, że pomiędzy interesem klienta a interesem publicznym “nie zachodzi 

konflikt”. Osobiście nie do końca podzielam tą tezę, gdyż wydaje mi się ona nieco 

idealistyczna. Przykładem w tym zakresie może być postępowanie karne, gdzie w interesie 

publicznym może być wyłączenie jednostki z społeczeństwa i jego izolacja w celu odbycia 

kary, resocjalizacji, z kolei w interesie jednostki - jak najszybsze opuszczenie zakładu 

karnego. Jednak w opiniach tych nie musimy się z Doktorantem zgadzać.  

W pracy wystąpił błąd merytoryczny, jednak równolegle może on być wynikową omyłki 

pisarskiej. A mianowicie, w dysertacji oparto zasadę zaufania do państwa i stanowionego 

przez niego prawa na przepisie art. 1 Konstytucji RP (s. 309), podczas gdy zasada ta 

traktowana jest jako subzasada wynikająca z art. 2 Konstytucji RP, stanowiącego iż 

“Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym 

zasady sprawiedliwości społecznej.” Tym samym m.in. obok zasady poprawnej legislacji, 

zasady ochrony praw nabytych, zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez 

niego prawa składa się na fundament demokratycznego państwa prawnego. W związku z tym 

nie można odczytać owego zaufania z art. 1, mówiącego że „Rzeczpospolita Polska jest 

dobrem wspólnym wszystkich obywateli.”. 

IV. Ocena strony formalno-językowej pracy 



Formalna strona pracy jest poprawna. Występują jednak w niej drobne niedociągnięcia jak 

fakt pomijania akapitów na początku rozdziałów. 

Poważnym atutem prac naukowych jest posługiwanie się przez ich autorów jasnym, 

komunikatywnym językiem, precyzyjnie przedstawiającym poglądy. I z taką pracą mamy do 

czynienia w tym przypadku. Język użyty w pracy jest poprawny. Zdarzają się nieliczne błędy 

interpunkcyjne oraz literówki, jednak są one bardzo rzadkie. Na przykład “zdaniem tego 

autorka” (s. 173), “postepowania” (s. 220), “etyką” zamiast “etykę” (s. 305). 

V. Wykorzystane źródła 

Niewątpliwe zasługującą na wyróżnienie cechą recenzowanej pracy jest jej 

udokumentowanie. Wywody Aurora są szeroko osadzone w literaturze przedmiotu i innych 

materiałach źródłowych. Bazę źródłową należy uznać wręcz za niezwykle bogatą, 

wykorzystano ponad 800 pozycji literatury, a wymaga dodania że pozycje te nie są 

przypadkowe. Pod rozwagę  pragnę jednak  poddać zmianę nazewnictwa z „Bibliografia“ na 

„Wykaz źródeł wykorzystanych w pracy“. Wynika to z faktu, iż źródła wykorzystane w pracy 

tylko w części należą do klasycznej bibliografii, w związku z tym takie rozwiązanie zwiększy 

przejrzystość pracy. Dodatkowo pragnę zaproponować także przyjęcie numeracji 

wykorzystanych źródeł. 

VI. Konkluzja 

Rozprawa doktorska zasługuje na ocenę pozytywną. Autor sprostał wyzwaniu i przedstawiona 

do recenzji rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w 

dyscyplinie nauki prawne oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej a jej 

przedmiotem jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Poglądy Autora są 

formułowane z uwzględnieniem dotychczasowego stanu nauki. 

Sformułowane uwagi nie umniejszają zaś wartości naukowej pracy, b tak się składa, że nikt, 

nawet recenzent, nie ma monopolu na rację.  

Mając powyższe na uwadze uzasadniona jest konkluzja, że oceniana rozprawa spełnia 

wymagania określone w treści art.187 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1668.  
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