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Od Redakcji

Dobre zwyczaje i tradycje akademickie warto podtrzymywać. Takim zwycza-
jem, będącym jednocześnie wyrazem uznania i szacunku dla osobowości i dorobku 
naukowego wybitnych profesorów i uczonych, jest formuła Księgi Jubileuszowej. 
Dzieła tego rodzaju są zbiorem ofiarowanych Jubilatowi rozpraw, których Autorzy 
mają przywilej zaliczać się do grona przyjaciół, uczniów i współpracowników 
Jubilata. Tak też jest, jak możemy na podstawie wielu przesłanek sądzić, w przy-
padku Księgi Jubileuszowej Profesora Stanisława Prutisa, pt. „Z zagadnień prawa 
rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego”. 

Bardzo ważnym dla nas powodem uczczenia osoby i dorobku naukowego 
Profesora Stanisława Prutisa jest przypadające w 2012 r. czterdziestolecie Jego 
pracy naukowej i dydaktycznej w Białymstoku. 

Zaproszenie do opublikowania artykułów w Księdze Jubileuszowej Profesora 
Stanisława Prutisa spotkało się z życzliwym odzewem zdecydowanej większości 
ośrodków akademickich w Polsce, w tym zwłaszcza przedstawicieli katedr prawa 
rolnego, cywilnego i administracyjnego. Wśród Autorów Księgi są wybitni i po-
wszechnie szanowani przedstawiciele nauki i judykatury. 

Z macierzystego dla Pana Profesora Stanisława Prutisa Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku w przygotowaniu Księgi wzięli udział nie tylko 
współpracownicy z Katedry Prawa Cywilnego, ale także wielu innych znakomi-
tych pracowników naukowych, przedstawicieli innych katedr. 

Szeroka formuła Księgi wynikała z przekonania, że choć działalność każdego 
naukowca koncentruje się przede wszystkim w ramach rodzimej uczelni, to jednak 
niezwykle ważna jest także współpraca z innymi środowiskami naukowymi, z oso-
bami uprawiających takie same lub zbliżone dyscypliny naukowe.

Pragniemy podkreślić, że tytuł Księgi odzwierciedla szeroki zakres nauko-
wych zainteresowań i wybitnych na tym polu osiągnięć Jubilata.

To zbiorowe dzieło świadczy także dobitnie o niezwykłej, bogatej osobowo-
ści i wielu pasjach badawczych Jubilata. Zainteresowania prawnicze Profesora 
Stanisława Prutisa, erudycja i talent formułowania syntetycznych ocen dotyczą-
cych funkcjonowania prawa skupiły się przede wszystkim w obszarze prawa cy-
wilnego, rolnego i samorządowego. W całym dorobku naukowym i orzeczniczym 
Profesora i Sędziego Stanisława Prutisa przewijają się idee humanizmu prawnicze-
go i słuszności, jako korektury prawa pozytywnego, szczególnie istotne tam, gdzie 
regulacja prawna niedomaga.
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Od Redakcji

Przystępując do redagowania tej Księgi, zdecydowaliśmy się na układ od-
zwierciedlający główne pola aktywności badawczej Jubilata. Nadesłane teksty zo-
stały ułożone w trzy części, tworząc zbiory zagadnień szeroko rozumianego prawa 
cywilnego, prawa rolnego i prawa samorządu terytorialnego. Zdajemy sobie spra-
wę, że obszar badań niektórych Autorów nie jest zbieżny z zainteresowaniami 
naukowymi Jubilata. Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom uhono-
rowanie Jubilata autorskim udziałem w Księdze Jubileuszowej, przyjęliśmy otwar-
tą formułę dotyczącą tematyki zamieszczanych tekstów. Stąd też nie zawsze było 
możliwe precyzyjne zakwalifikowanie nadesłanych artykułów do jednej z trzech 
grup tematycznych. Ponadto trzeba zaznaczyć, że pierwszym zaproponowanym 
przez nas tematem wiodącym miała być problematyka prawna nieruchomości, dla-
tego też wielu Autorów skoncentrowało swoje rozważania właśnie wokół tego za-
gadnienia.

W każdej z trzech części Księgi teksty artykułów uporządkowane są alfabe-
tycznie, według kolejności nazwisk ich Autorów. Chcemy w ten sposób zazna-
czyć, że wszyscy współtwórcy tego dzieła są dla nas jednakowo ważni.

Jako redaktorzy Księgi, wszystkim Autorom, którzy zechcieli przygotować – 
a przez to uczcić Jubileusz Profesora Stanisława Prutisa – znakomite, niezwykle 
różne w swej tematyce, ale jednakowo bogate w oryginalne tezy, artykuły i rozpra-
wy, serdecznie dziękujemy.

Czcigodnego Jubilata, Profesora Stanisława Prutisa, w imieniu wszystkich 
Autorów i własnym, prosimy o życzliwe przyjęcie Księgi.

Redaktorzy
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PROFESOR STANISŁAW PRUTIS

W 2012 r. jubileusz czterdziestolecia pracy akademickiej w Białymstoku ob-
chodzi nasz – bo mogę tak, jak sądzę, napisać, wyrażając przez to głębokie i ser-
deczne przekonanie wielu Jego uczniów, przyjaciół i współpracowników – nasz 
ukochany Mistrz i Szef, wybitny prawnik, profesor i sędzia – Stanisław Prutis. Jest 
to jubileusz pracy akademickiej – naukowej, dydaktycznej i organizatorskiej, ale 
także i jednocześnie pracy w dziedzinie praktykowania prawa – najpierw służby 
w administracji publicznej, następnie zaś, i po dziś dzień, sprawowania urzędu sę-
dziowskiego. 

Swoją akademicką i naukową drogę rozpoczął jednak Stanisław Prutis na 
Dolnym Śląsku, w Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie – jako absolwent wrocław-
skiej uczelni – rozpoczął w 1969 r. pracę asystenta w Instytucie Prawa Cywilnego. 
Tamże do 1972 r. prowadził zajęcia z prawa cywilnego materialnego i procesowe-
go, a równoległe odbywał aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim 
z wynikiem bardzo dobrym. Warto dodać, że wrocławski okres studiów, czas pracy 
naukowo–dydaktycznej i aplikacji sądowej nie tylko w określony sposób uformo-
wał prawniczo samego Jubilata, ale także wpłynął i po dziś dzień przynosi efekty 
znakomitej współpracy naukowej pomiędzy cywilistami wrocławskimi i białosto-
ckimi. Trwają i owocują przyjaźnie Jubilata – w tym miejscu warto wspomnieć 
osobę wybitnego cywilisty z Wrocławia, profesora Edwarda Gniewka, powstają 
także nowe kontakty i znajomości akademickie, przekładające się na różnorodne 
formy naukowego współdziałania kolejnych pokoleń prawników naukowców – 
wszystko za sprawą profesora Stanisława Prutisa.

Przedstawiając sylwetkę dostojnego Jubilata, nie sposób nie wspomnieć 
o postaci Jego Mistrza, Wielkiego Polaka i Uczonego, śp. profesora Andrzeja 
Stelmachowskiego, którego zresztą, jak mawia profesor Stanisław Prutis, mój z ko-
lei Mistrz, „naukowym wnukiem” mogę się czuć, jako że profesor Stelmachowski 
był życzliwym recenzentem mojego doktoratu. Więź łącząca obu profesorów, ucz-
nia i mistrza, była, a chyba bez przesady mogę napisać, że i po dziś dzień, w ducho-
wym wymiarze, jest doprawdy niezwykła. Ileż to wydarzeń wspaniałych, przeżyć 
niezwykłych, naukowych osiągnięć wyjątkowych – my, uczniowie i współpra-
cownicy Jubilata, z własnych obserwacji, własnego udziału albo czyjejś opowie-
ści – znamy, a które to wydarzenia, przeżycia i osiągnięcia świadczą dobitnie, jak 
niezwykłą osobą i wspaniałym uczonym był profesor Andrzej Stelmachowski i jak 
wybitnego ucznia, w osobie Jubilata, sam się dochował.
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Profesor Stanisław Prutis

Czcigodny Jubilat, Stanisław Prutis urodził się 15 marca 1948 r. w Kraskowie 
koło Kętrzyna. Egzamin dojrzałości złożył w 1965 r. w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Następnie podjął studia prawnicze 
w Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył w 1969 r. z tytułem magistra pra-
wa. Pod opieką promotora profesora Andrzeja Stelmachowskiego, na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 1977 r., na podstawie roz-
prawy doktorskiej pt. „Regulacja prawna prostych form kooperacji rolników in-
dywidualnych w PRL” uzyskał stopień doktora, po czym, w 1988 r., na podstawie 
rozprawy habilitacyjnej pt. „Pozycja prawna państwowych przedsiębiorstw gospo-
darki rolnej. Ewolucja rozwiązań”, stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. 
Za rozprawę habilitacyjną Stanisław Prutis w 1989 r. otrzymał nagrodę indywidu-
alną Ministra Edukacji Narodowej. Od 1999 r. jest tytularnym profesorem nauk 
prawnych.

Profesor Stanisław Prutis od 1972 r. do chwili obecnej pracuje na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – najpierw jest starszym asystentem, od 
1977 r. adiunktem, następnie od 1988 r. docentem, potem, od 1990 r., profeso-
rem nadzwyczajnym, zaś od 2001 r. profesorem zwyczajnym. Jako wspaniały 
człowiek i życzliwy Szef, ciesząc się szacunkiem współpracowników, pełni funk-
cję kierownika Katedry Prawa Cywilnego, a w jej ramach również kierownika 
Zakładu Prawa Rolnego. Ale nie tylko najbliżsi współpracownicy z Katedry Prawa 
Cywilnego korzystają od lat z mądrości, rozwagi i życzliwości Jubilata. Przymioty 
swego charakteru profesor Stanisław Prutis oddał do pełnej dyspozycji całej spo-
łeczności naukowo–dydaktycznej i administracyjnej naszego Wydziału Prawa, 
pełniąc w latach 1996–2005 funkcję jego Dziekana. Obecnie jest członkiem Senatu 
Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto, niejako wcielając w życie zdiagnozowane 
przez siebie zjawisko „konwergencji metod regulacji prawnej” – cywilnoprawnej 
i władczej, administracyjnoprawnej – jest Jubilat profesorem w Wyższej Szkole 
Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku, gdzie aktualnie pełni 
funkcję kierownika Katedry Administracji Publicznej.

Dorobek naukowy Jubilata oraz osiągnięcia w zakresie kształcenia młodzieży 
studenckiej oraz kadry naukowej jest nie tylko znaczny, ale i znaczący, co potwier-
dzić mogą przedstawiciele doktryny prawa rolnego, cywilnego, i prawa samorządu 
terytorialnego. To cecha szczególna – profesor Stanisław Prutis był i jest aktyw-
ny naukowo na niwach trzech wymienionych dyscyplin prawniczych, twórczo 
i często krytycznie analizuje wzajemne relacje i oddziaływanie na siebie metod re-
gulacji prawa prywatnego i publicznego. Szanowny Jubilat jest współautorem ma-
jącego wiele wydań podręcznika „Prawo rolne” (noszącego w wydaniu pierwszym 
z 1994 r. tytuł „Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej”), 
którego redaktorami byli: najpierw profesor Andrzej Stelmachowski a obecnie 
profesor Paweł Czechowski. O znaczeniu tego fundamentalnego dla doktryny pra-
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wa rolnego dzieła niech świadczy fakt, że jest to podręcznik ogólnopolski, będący 
najważniejszym źródłem nauczania prawa rolnego na wszystkich polskich uniwer-
syteckich wydziałach prawa. Liczne i cytowane wypowiedzi profesora Stanisława 
Prutisa, ogłoszone w postaci monografii, komentarzy, artykułów, glos i eksper-
ckich opinii, składają się na dorobek w postaci 130 naukowych publikacji. 

Istotną cechą Jubilata jest życzliwe i sprawiedliwe podejście do studentów. 
Któż z grona Jego studentów i seminarzystów nie przechowuje w serdecznej pa-
mięci owego zwrotu: „aniołki”? Profesor prowadzi wykłady i seminaria licencja-
ckie oraz magisterskie z prawa rolnego, z prawa cywilnego oraz prawa samorządu 
terytorialnego. Jak dotąd sumiennie spełnił rolę promotora (a raczej, jak sam cza-
sem, zresztą za profesorem Stelmachowskim, mawia: „rolę akuszera”) ponad 500 
prac magisterskich i ponad 200 prac licencjackich. Jest ponadto szanowny Jubilat 
promotorem 7 doktorów nauk prawnych, był recenzentem w 7 przewodach doktor-
skich, recenzentem w 2 przewodach habilitacyjnych oraz autorem 1 opinii w po-
stępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych.

Prócz własnej, autorskiej aktywności naukowej, do znaczących cech Jubilata 
należy zaangażowanie w organizację działalności naukowej innych osób. Profesor 
jest opiekunem 6 doktorantów w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Prawa 
UwB, jest także członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Prawników 
Agrarystów, pełniąc funkcję jego wiceprzewodniczącego. Jubilat jest także człon-
kiem Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego. Jest ponadto założycielem i redak-
torem naczelnym czasopisma naukowego „Studia Iuridica Agraria”, wydawanego 
przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także członkiem kolegium 
(rady naukowej) takich uznanych pism naukowych, jak „Administracja Publiczna. 
Studia krajowe i międzynarodowe”, „Białostockie Studia Prawnicze”, „Casus”, 
„Przegląd Prawa Rolnego”, „Samorząd Terytorialny”.

Równolegle z pracą naukową i dydaktyczną profesor Stanisław Prutis pełnił 
ważne i odpowiedzialne funkcje w służbie publicznej. W 1990 r. był Delegatem 
Rządu do spraw samorządu terytorialnego w województwie białostockim, uczest-
nicząc we wcielaniu w życie jednej z polskich wielkich reform ustrojowych, pole-
gającej na przywróceniu samorządności lokalnej na poziomie gminnym. Następnie 
w latach 1990–1994 był wojewodą białostockim. Swoją wiedzą i doświadcze-
niem w powyższej mierze służył w latach 1995–2001 będąc członkiem Programu 
Reformy Administracji Publicznej w Instytucie Spraw Publicznych w Warsza-
wie i współautorem wielu opublikowanych projektów badawczych. Wreszcie od 
1994 r. do chwili obecnej, jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orze-
ka w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

Znana i godna szacunku jest także społeczna działalność Jubilata. Profesor 
Stanisław Prutis był członkiem i doradcą NSZZ „Solidarność” na Podlasiu, w tym 
organizatorem Związku w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 
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Między innymi za to „zapłacił” Jubilat internowaniem w okresie stanu wojenne-
go. Za swoją działalność naukową, publiczną i społeczną został uhonorowany licz-
nymi odznaczeniami, medalami i orderami; między innymi w 2011 r. odznaczony 
został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Powyższe słowa przedstawiają życiorys i dorobek Jubilata jako profesora 
prawa, kierownika Katedry Prawa Cywilnego, byłego dziekana Wydziału Prawa 
i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie są w stanie jednak przedsta-
wić w pełni człowieka mądrego, szczerego i uczciwego, Mistrza, którego miałem 
szczęście w życiu spotkać i pod opieką którego swoją przygodę z nauką prawa roz-
począć. Drogi Szefie, kochany Stanisławie – przyjmij najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i stu lat!

Adam Doliwa
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