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Zamiast Wstępu – sylwetka Jubilatki

Panią Profesor Małgorzatę Król po raz pierwszy spotkałam w 1992 r., kie-
dy – będąc na czwartym roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Łódzkiego uczestniczyłam w wykładzie z teorii i filozofii prawa. 
Wykład ten, zgodnie z planem zajęć, prowadził Profesor Marek Zirk-Sadow-
ski, ale tym razem, ku zaskoczeniu studentów, w ramach zastępstwa na za-
jęciach pojawiła się Pani Profesor. Muszę przyznać, że zwykle pamięć mnie 
zawodzi i nie mam zbyt wielu wspomnień z konkretnych wykładów czy ćwi-
czeń, na które uczęszczałam na studiach. Tamten wykład pamiętam jednak 
do dzisiaj. Pojawiła się wówczas drobna, przepiękna kobieta, która swoim 
sposobem mówienia, stanowczym i niezmiernie uporządkowanym, a przez 
to przejrzystym i prostym, wbiła mnie w krzesło. Treść tego wykładu pamię-
tam niemal jakby odbył się pół roku temu. Dotyczył modeli systemów norm 
i granic systemu prawa. A pod wrażeniem, jakie mnie wtedy ogarnęło, pozo-
staję do dzisiaj.

Później, po kilkunastu latach, powstał samodzielny Zakład Polityki Pra-
wa i Pani Profesor została moją przełożoną. Okres ten, aż do przekazania mi 
przez Panią Profesor kierownictwa Katedry Polityki Prawa, był bardzo do-
brym czasem dla mojego rozwoju naukowego, i to w dużej mierze dzięki Pani 
Profesor. Atmosfera pracy, jaką stwarzała w Zakładzie, a później w Katedrze, 
była komfortowa. Nie było mowy o niesnaskach, nieporozumieniach czy nie-
zgodzie. Pani Profesor zawsze była bardzo bezpośrednia i szczera, ale stroni-
ła od niepotrzebnej czy zbyt ostrej krytyki. Starała się, aby pracownicy czuli 
się bezpiecznie i byli dowartościowani. Gdy była potrzeba, pomagała również 
w sprawach prywatnych. Ze szczerym zainteresowaniem obserwowała nasze 
zainteresowania naukowe, zawsze kibicowała, gdy podejmowaliśmy – choć-
by najdziwniejsze – tematy badawcze, które nas interesowały. Pozwalała na 
rozwinięcie skrzydeł. Wspierała mnie mocno podczas pisania i procedowania 
habilitacji, a także później, gdy przygotowywałam i przeprowadzałam postę-
powanie o nadanie tytułu profesora. Dlatego moment, kiedy oznajmiła mi, 
że udaje się na emeryturę i rezygnuje z prowadzenia Katedry, był dla mnie – 
oględnie mówiąc – niezbyt radosny.
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Pani Profesor Małgorzata Król jest absolwentką IV Liceum Ogólnokształ-
cącego im. E. Sczanieckiej w Łodzi. Było to przez wiele dziesięcioleci jedno 
z najlepszych liceów w Łodzi, a do tego miało rozszerzony program języka 
angielskiego, co wówczas dotyczyło naprawdę bardzo niewielu szkół i powo-
dowało, że ze względu na znajomość języka angielskiego jego uczniowie mo-
gli przedsiębrać ambitne drogi życiowe.

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Pani 
Profesor ukończyła w roku 1972. Następnie, już w 1977 roku, nadano jej 
stopień naukowy doktora nauk prawnych w dziedzinie prawo, na podsta-
wie rozprawy „Luz wyboru konsekwencji w stosowaniu prawa” przygoto-
wanej pod kierunkiem Profesora Jerzego Wróblewskiego, a w 1993 r. uzy-
skała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo, 
na podstawie monografii „Teoretycznoprawna koncepcja prawomocności”. 
Ukoronowaniem pracy naukowej Pani Profesor był tytuł naukowy profesora 
uzyskany w 2016 r.

Pani Profesor Małgorzata Król jest autorką ponad 60 publikacji nauko-
wych, a jej zainteresowania w tym zakresie można podzielić na kilka obsza-
rów. Pierwszy – zapewne związany z wpływem, jaki na młodą badaczkę wy-
warł Profesor Jerzy Wróblewski – ogniskuje się wokół teoretycznych aspektów 
stosowania prawa. Tu Pani Profesor opracowywała, m.in. takie problemy jak: 
przewidywalność decyzji sądowych, racjonalność decyzji podejmowanych 
w procesie stosowania prawa, skuteczność finalnych decyzji stosowania pra-
wa, luzy decyzyjne, prawomocność decyzji stosowania prawa oraz koncepcja 
trudnych przypadków. Drugi obszar działalności naukowej Pani Profesor to 
szeroko rozumiana polityka prawa i socjologia prawa w różnych jej aspek-
tach, w tym metodologicznym i aksjologicznym. Trzecia kompleksowa dzie-
dzina tematyczna, charakterystyczna dla dorobku Pani Profesor, to edukacja 
prawnicza, etyka zawodów prawniczych oraz instytucja notariatu. Można się 
domyślać, że w tym zakresie inspiracją była pionierska działalność Pani Profe-
sor na niwie uniwersyteckich poradni prawnych w Polsce, a także wykonywa-
nie zawodu notariusza. Od 1995 r. prowadziła przecież kancelarię notarialną 
w Łodzi, a od 2001 r. przez 20 lat pełniła funkcję kierowniczki Studenckiego 
Punktu Informacji Prawnej – Klinika Prawa i Klinika Praw Dziecka. Innym 
kierunkiem zainteresowań Pani Profesor były kwestie prawnoporównawcze, 
co zaowocowało jej regularnym czynnym uczestnictwem w kolejnych edy-
cjach Międzynarodowego Kongresu Prawa Porównawczego (Bristol 1998, 
Brisbane 2002, Utrecht 2006, Waszyngton 2010). Dokonywała tłumaczeń 
tekstów z zakresu teorii prawa z języka angielskiego. Jest autorką 16 haseł 
w Wielkiej Encyklopedii Prawa (Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodar-
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cza 2000 r.). Zrecenzowała 144 i dodała 156 nowych haseł w dziedzinie teo-
rii prawa do Wielkiej Encyklopedii PWN wydanej w 31 tomach w latach 
2001–2005.

Była visiting professor w ramach programu Jean Monet. Wypromowała tro-
je doktorów: Pawła Łabieńca, Olgierda Kucharskiego i Magdalenę Ustaboro-
wicz. Była recenzentką w postępowaniach habilitacyjnych i doktorskich.

Pełniła wiele funkcji uniwersyteckich; m.in. była przez dwie kadencje pro-
dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zaś 
w latach 1993–1998 koordynatorem i kontraktorem dwóch Joint European 
Projects w ramach programu PHARE TEMPUS (JEP 4180 oraz JEP 8036), 
od 1994 r. do 2009 r. pełniła funkcję kierownika Zakładu Socjologii, a na-
stępnie Zakładu Badań nad Praktyką Prawniczą i Kliniki Prawa, działającego 
w ramach Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ. Od 2009 r. kierowała 
samodzielnym Zakładem Polityki Prawa, a następnie Katedrą Polityki Prawa, 
była członkiem Odwoławczej Komisji Oceniającej UŁ.

Prowadziła i nadal prowadzi wiele zajęć dydaktycznych na różnych kie-
runkach studiów prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Łódzkiego oraz dla doktorantów.

Była i jest nadal członkiem wielu ciał i organizacji związanych z nauka-
mi prawnymi, m.in. członkiem Rady Naukowej czasopisma „Studia Euro-
pejskie”, Rady Naukowej Centrum Dokumentacji i Studiów Prawa Podat-
kowego Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 
Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR, 
Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu, European Law 
Institute w Wiedniu, Centrum Naukowego Fundacji na rzecz Bezpiecznego 
Obrotu Prawnego z siedzibą w Warszawie.

Pani Profesor sporządzała ekspertyzy dla wielu organizacji i instytucji, 
w tym Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu czy Instytutu Studiów Eu-
ropejskich – Instytutu Europejskiego w Łodzi. Jest członkiem Zespołu Eks-
pertów Narodowego Centrum Nauki, w związku z czym recenzuje wnioski 
w konkursach. Jako teoretyk prawa, ale zarazem notariusz, wygłaszała referaty 
na międzynarodowych i światowych kongresach notarialnych. Wygłaszała wy-
kłady na zaproszenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, Rady Izby Nota-
rialnej w Łodzi, Rady Izby Notarialnej w Warszawie i innych organizacji. 

Została uhonorowana wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in. otrzy-
mała nagrodę indywidualną trzeciego stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych – za roz-
prawę doktorską (1978 r.), nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespo-
łową pierwszego stopnia za osiągnięcia uzyskane w badaniach naukowych – 



XLIV

Zamiast Wstępu – sylwetka Jubilatki

za współautorstwo skryptu „Wstęp do informatyki prawniczej” PWN 1985 
(1985), nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualną drugiego 
stopnia za rozprawę habilitacyjną (1993), trzecią nagrodę w XXXVI Ogólno-
polskim Konkursie „Państwa i Prawa” za rozprawę habilitacyjną (1996), sze-
reg nagród pierwszego i drugiego stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze oraz organizacyjne (1990, 1991, 
1992, 1994, 1995, 2009), nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespo-
łową drugiego stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze – za książkę „Etyka 
zawodów prawniczych. Metoda case study (2012), Złotą Odznakę Uniwer-
sytetu Łódzkiego (1999), Złoty Krzyż Zasługi (1999), Medal UŁ w Służbie 
Społeczeństwu i Nauce (2004), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005), 
odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” (2013).

Pani Profesor wywarła i w dalszym ciągu wywiera duży wpływ na kształ-
towanie się tożsamości Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódz-
kiego. Swoją wielką kulturą, rozsądkiem i życzliwością, także doskona-
łym smakiem i elegancją, nieustająco wywiera piętno na wszystkich swoich 
współpracownikach, studentach i kolegach. Z okazji jubileuszu życzymy Pani 
Profesor doskonałego zdrowia, udanego życia osobistego oraz tego (choć 
to są w gruncie rzeczy życzenia dla nas samych), aby mogła nas, przyjaciół 
i uczniów, wspierać swoją obecnością jeszcze przez wiele lat.

          Sylwia Wojtczak*1

         Uniwersytet Łódzki

* ORCID: 0000-0001-6054-0963, swojtczak@wpia.uni.lodz.pl
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