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Kolejny, drugi już zeszyt osiemnastego numeru Roczników, ukazuje się w przed-
dzień bardzo ważnej dla rynku czasopism naukowych w Polsce reformy. Nowe roz-
porządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia 7  listopada 2018 roku 
w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czaso-
pism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sta-
nowi podstawę do stworzenia nowego wykazu czasopism naukowych, w tym oczywi-
ście także czasopism z zakresu nauk prawnych. Jak ten wykaz będzie wyglądał? Czy 
„Roczniki Administracji i Prawa” się w nim znajdą? Odpowiedzi na te pytania niedłu-
go poznamy, ale już teraz chciałbym podzielić się swoimi obawami i wątpliwościami. 

Pierwsza z obaw wiąże się z tym, że wykaz zasadniczo ma być oparty na bazach 
Scopus i Web of Science, w których obecnie nie ma żadnych polskich czasopism praw-
niczych. Do bazy Scopus można się dostać, bo wymagania nie są specjalnie wyśrubowa-
ne, ale jest jeden wymóg, który bardzo trudno obecnie polskim czasopismom spełnić. 
Chodzi o to, że czasopismo starające się o umieszczenie w tej bazie musi być cytowane 
w innych czasopismach, które już się w niej znajdują. Obecnie w bazach tych nie ma 
ani jednego polskiego czasopisma prawniczego. Oznacza to więc, że dopóki nie znaj-
dzie się tam choć jedno z nich, to będzie trudno ten warunek spełnić. Przekonałem 
się o tym osobiście, składając w maju 2016 r. wniosek o wpis do tej bazy. Po spełnieniu 
wszystkich wymogów formalnych, w styczniu 2018 r. wniosek został odrzucony przez 
ekspertów z CSAB (Scopus Content Selection and Advisory Board). Głównym powo-
dem był właśnie brak cytowania Roczników przez inne czasopisma znajdujące się już 
w bazie Scopus. Oczywiście, Roczniki mogłyby być cytowane przez zagraniczne cza-
sopisma prawnicze. Problemem jest jednak specyfika nauk prawnych. Otóż artykuły 
publikowane w Rocznikach i innych polskich czasopismach prawniczych skierowane 
są w znacznej większości na rynek krajowy i do krajowych czytelników. Oczywiście, 
są w prawie problemy o znaczeniu międzynarodowym, czasem też ich redakcje mogą 
zainteresować się jakąś kwestią dotyczącą polskiego prawa, choćby na zasadzie pewnej 
egzotyki, ale to jest niestety margines. W praktyce w stosunkowo niewielkim zakresie 
nauki prawne mają charakter uniwersalny czy ponadnarodowy – na przykład w zakre-
sie teorii i filozofii prawa, historii powszechnej prawa, kryminologii, prawa międzyna-
rodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej. W przeważającym zakresie są one bo-
wiem powiązane z ustawodawstwem krajowym i w związku z tym są uprawiane przede 
wszystkim w językach narodowych. Dzieje się tak, dlatego że prawo w zasadniczej swej 
części jest lokalne, stanowią je krajowe organy. No i krajowi prawnicy, a nie zagraniczni, 
zajmują się analizą tego systemu. W naukach ścisłych, biologicznych czy medycznych 
badania prowadzone w jednym kraju mogą być interesujące i mają znaczenie dla ba-
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daczy w innych krajach. Ale jeśli polski prawnik będzie analizował system samorządu 
terytorialnego w Polsce czy też podejmie próbę ustalenia skuteczności istniejącego pol-
skiego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, to jaki sens będzie mia-
ło publikowanie wyników tych badań w czasopismach amerykańskich, chińskich czy 
choćby brytyjskich? Warto w tym miejscu podkreślić, że język prawniczy jest pochodną 
koncepcji i konstrukcji przyjętych w prawie krajowym, co powoduje, że znaczna część 
terminów i pojęć wykształconych w prawie polskim jest trudna do przełożenia na język 
angielski. Analiza czasopism prawniczych znajdujących się w bazie Scopus pokazuje, że 
są to przede wszystkim czasopisma amerykańskie, zaś zdecydowana większość zamiesz-
czanych w nich artykułów dotyczy amerykańskiego porządku prawnego i pisana jest 
przez uczonych zatrudnionych na tamtejszych uczelniach. Tymczasem polski prawnik 
pisze zwykle o polskich problemach, o polskim prawie, adresując swoje przemyślenia 
do innych polskich prawników, a także do organów stosujących polskie prawo. Takie 
publikacje muszą ukazywać się przede wszystkim w polskich czasopismach i w języku 
polskim. Tak więc wydaje mi się, że przyjęcie kryteriów międzynarodowych do tworze-
nia nowego wykazu czasopism naukowych to w przypadku nauk prawnych błąd. Warto 
zwrócić przy tym uwagę, że wielu czasopism prawniczych o międzynarodowej renomie 
nie ma w bazach Scopus i Web of Science. Jest tak, dlatego że większość czasopism praw-
niczych wydawanych w  innych państwach też jest ukierunkowana na swoją krajową 
tematykę i na krajowych odbiorców. 

Czy zatem „Roczniki Administracji i Prawa” znajdą się w ministerialnym wy-
kazie czasopism naukowych? Zobaczymy, światełkiem w tunelu jest § 6 ust. 1 pkt 
3 wspomnianego wyżej rozporządzenia, zgodnie z którym w  wykazie mają znaleźć 
się także czasopisma będące przedmiotem projektów finansowanych w ramach pro-
gramu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Roczniki do programu przystąpiły, ale 
czy się w nim ostatecznie znajdą? Czas pokaże. 

Drugi zeszyt Roczników z  2018 r. jest jak zwykle bardzo bogaty treściowo. 
Obejmuje łącznie pięć działów tematycznych: artykuły, glosy, opinie, komentarze, 
sprawozdania, a ponadto recenzje publikacji książkowych i syntetyczne omówienie 
dokonań pracowników Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas 
w Sosnowcu z roku 2018. To sprawia, że można w nim znaleźć nie tylko artykuły 
o bardzo szerokim spektrum tematycznym, ale także sprawozdania z konferencji 
i innych wydarzeń naukowych, a ponadto recenzje publikacji książkowych. 

Tradycyjnie dominującym w Rocznikach elementem są artykuły. Jak zwykle bar-
dzo licznie reprezentowane są teksty poświęcone szeroko rozumianej problematyce 
prawa publicznego. Warto zwrócić uwagę na tekst poświęcony współczesnemu obra-
zoburstwu islamskiemu rozumianemu jako zagrożenie dla światowego dziedzictwa 
kulturowego. Autor zauważa w nim, że ogromne zniszczenia w substancji zabytkowej 
na terenie Syrii i Iraku spowodowane przez działalność ISIS można tłumaczyć nie tyl-
ko fanatycznym ikonoklazmem o podłożu religijnym. Ideolodzy ruchów dżihadu na 
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obszarze tzw. Państwa Islamskiego dążą do wprowadzenia jednej, zunifikowanej wer-
sji islamu. W ich świecie nie ma miejsca na demokrację, laicyzm, nacjonalizm (patrio-
tyzm) i inne „potworności” Zachodu. Przy nakładzie ogromnych środków niszczo-
no zabytki będące elementami lokalnych tradycji. Wobec tragedii ludzi rozważania 
o stratach w dziedzinie szeroko pojmowanej kultury mogą być tylko uzupełnieniem 
opisu niewyobrażalnych tragedii, które spowodowały wojny na Bliskim Wschodzie. 
Jak słusznie zauważa Autor, można jednak na tę kwestię spojrzeć inaczej, nie oddzie-
lając ludzi od ich dziedzictwa. Człowiek jest bowiem integralną częścią swojej kultury. 

W bieżącym zeszycie znalazły się także opracowania poświęcone tematyce praw-
nokonstytucyjnej, w tym bardzo ciekawy tekst, w którym Autorzy podjęli problem 
neutralności światopoglądowej państwa – jako gwarancji swobody sumienia i wyzna-
nia. Zwrócili oni uwagę, że aby można było mówić o gwarancji wolności swobody su-
mienia i wyznania, szczególnie ważna jest kwestia oddzielenia kościołów i związków 
wyznaniowych od instytucji i władz państwa, od państwa jako całości oraz od procesu 
tworzenia prawa. Autorzy wskazują na głębokie „zakotwiczenie” problematyki praw-
nej dotyczącej kwestii gwarancji swobody sumienia i wyznania w prawe międzynaro-
dowym, zwracając jednak uwagę, że nie oznacza to że kościoły i związki wyznaniowe 
nie powinny mieć moralnego prawa wypowiedzi w kwestiach wartości ogólnoludz-
kich i ich ochrony w prawie stanowionym.

Tradycyjnie już w „Rocznikach Administracji i Prawa” reprezentowana jest pro-
blematyka funkcjonowania administracji publicznej. Niezwykle ciekawe opraco-
wanie podejmuje tematykę audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów 
publicznych. Autorka zwraca w nim uwagę, ze ustawodawca nie pozostaje obojętny 
wobec konieczności podnoszenia efektywności i  sprawności działania jednostek 
sektora finansów publicznych. Dlatego też wprowadził do przepisów o  finansach 
publicznych instytucję audytu wewnętrznego, od którego oczekuje wsparcia dla 
kierownictwa w  realizacji celów i  zadań postawionych przed konkretną jednost-
ką sektora finansów publicznych. Zadania audytora wewnętrznego należy zatem 
utożsamiać z dążeniem do poprawy zarządzania, zwłaszcza zarządzania ryzykiem 
i procesów zarządzania daną organizacją. Oznacza to, że powinien on się skupiać 
bardziej na czynnościach o  charakterze diagnostycznym, doradczym, pomocni-
czym niż kontrolnym. Spełnienie tak postawionych oczekiwań wymaga od osoby 
audytora wewnętrznego specyficznych umiejętności i kwalifikacji. 

W bieżącym zeszycie podjęta została także problematyka prawa Unii Europejskiej. 
W niezwykle ciekawym artykule Autorka podjęła próbę prezentacji zmian dotyczących 
unijnego systemu ochrony prawnej informatorów (whistleblowers), czyli osób, które 
w dobrej wierze zgłaszają podejrzenia o korupcję zarówno w sektorze prywatnym, jak 
i publicznym, oraz ich wpływu na prawo krajowe. Autorka rozważa, czy te przepisy mają 
na celu ochronę informatorów, czy tylko ochronę dostarczonych informacji. 

W bieżącym zeszycie Roczników nie mogło zabraknąć też problematyki pra-
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wa prywatnego. Jest ona reprezentowana przez niezwykle ciekawy poznawczo ar-
tykuł poświęcony dochodzeniu roszczeń karnoprawnych na rzecz Skarbu Państwa 
od skazanego pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Opra-
cowanie to dotyczy zasad i zakresu odpowiedzialności skazanego majątkiem oso-
bistym oraz majątkiem wspólnym, wtedy gdy pozostaje on w  ustroju wspólnoty 
majątkowej małżeńskiej. W pierwszej kolejności Autor omówił problematykę jego 
odpowiedzialności majątkiem osobistym. Następnie przedstawił możliwość odpo-
wiedzialności skazanego składnikami majątku wspólnego. Na koniec zaś podjął 
rozważania dotyczące ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności w świetle art. 
28 k.k.w., a także wpływu zmiany stosunków majątkowych między małżonkami na 
prowadzenie egzekucji należności karnoprawnych. 

W  imieniu Redakcji pragnę bardzo serdecznie podziękować recenzentom: 
prof. dr. hab. Michałowi Bożkowi (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr. hab. 
Krzysztofowi Stefańskiemu (Uniwersytet Łódzki), prof. dr. hab. Annie Stawarskiej-
-Rippel (Uniwersytet Śląski) oraz prof. dr. hab. Jackowi Zrałkowi (Uniwersytet Ślą-
ski w  Katowicach), za podjęcie się trudu recenzji oraz za szczegółowe i  życzliwe 
uwagi merytoryczne zawarte w recenzjach, które w istotny sposób wpłynęły na me-
rytoryczną zawartość prezentowanych Roczników. 

Chciałbym też wyrazić przekonanie, że publikacja ta spotka się z  życzliwym 
zainteresowaniem różnych grup czytelników i okaże się przydatna dla wszystkich, 
którzy w swojej pracy podejmują problematykę z obszaru prawa i administracji. 
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