
 
 
 

Strategia 
 

Polskiego Towarzystwa Historii Prawa 
 
 

Continuum 
 

Namysł krytyczny w Polsce nad dziejami prawa ma blisko 
dwustuletnią metrykę. Luminarze XIX- i XX-wiecznych badań, którzy 
za przedmiot refleksji obrali świat normatywny w przeszłości i jego 
oddziaływanie na świat faktyczny, wznieśli trwały wkład w rozwój 
nauk społecznych i humanistycznych. Możemy dziś patrzeć szerzej 
i dalej niż nasi poprzednicy i poprzedniczki, pamiętając o ich wysiłku 
i stając na ich ramionach.   

Historia państwa, prawa, doktryn politycznych i prawnych, 
historia administracji i myśli administracyjnej są specjalnościami, 
które niezmiennie czerpią z metodologii nauk społecznych 
i humanistycznych. Dzięki temu szeroko rozumiana historia prawa 
ma ambicję być specjalnością, która czerpie z najnowszych osiągnięć 
warsztatu obu dziedzin nauki. Równolegle jej cechą niezbywalną jest 
szacunek do klasycznych form badania zjawisk w przeszłości. 
Przemiany w metodologii nauk historycznych skłaniają do myślenia 
o prawie w przeszłości na różnych poziomach szczegółowości 
i ogólności – od mikrohistorii po historię globalną, od badania treści 
instytucji prawnych po studia nad historycznym wpływem prawa na 
kulturę i kultury na prawo. Należy także zauważyć wzrastającą 
obecność digital turn w badaniach prawnohistorycznych. Czy będzie 
to zasadniczy kierunek rozwoju specjalności, czy jedynie 
wspomagające narzędzie badawcze i edukacyjne, okaże się zapewne 
w nieodległej przyszłości.  

Postrzegamy historię prawa jako obszar procesów ewolucyjnych. 
W obliczu przyspieszenia zjawisk przepływu, adaptacji i recepcji 
obcych rozwiązań prawnych badania historyczno-prawne nierzadko 
przybierają więc postać dojrzałej komparatystyki prawniczej.  

Różnorodność założeń badawczych i podejmowanych tematów 
wzbogaca dorobek historii prawa. Zbierane w toku badań naukowych 
doświadczenia i rozwiązania metodologiczne mogą stanowić 
inspirację dla innych prawniczych specjalności. 



 
 
 

 Naszą tożsamość cechuje krytyczny namysł nad prawem jako 
zjawiskiem historycznym i społecznym, zakorzeniony w solidnej 
podstawie źródłowej. Nasze odkrycia, będące wyrazem 
bezinteresownego dążenia do prawdy, chcemy upowszechniać tak, 
by mogły być w odpowiedzialny sposób wykorzystywane 
w różnorodnych dyskursach społecznych. 
 
 

Aksjomaty 
 
Polskie Towarzystwo Historii Prawa, koncentrując aktywność 
na badaniach naukowych i edukacji, w horyzoncie swych działań 
stawia pięć fundamentalnych wartości.  

Postępująca profesjonalizacja oraz specjalizacja przedmiotu 
badania i nauczania stanowią nieodzowną cechę współczesnej nauki. 
Sprawiają jednocześnie, że niezbędne jest łączenie sił i środków 
celem realizacji tematycznie rozległych projektów. Niewątpliwie 
działania zespołowe będą pełniły z czasem coraz istotniejszą rolę 
w nauce. Będziemy konsekwentnie podejmować działania na rzecz 
koordynowania i moderowania współpracy badawczej i edukacyjnej.  
Spotkania, rozmowy, dyskusje, wzajemne inspiracje, podejmowanie 
wspólnych projektów i inne formy współpracy wzmacniają naszą 
wspólnotę. Jej spoiwem będzie wsparcie dla osób i instytucji 
członkowskich, jakie Towarzystwo zapewni zgodnie z profilem swego 
działania.  

Wskazane starania Towarzystwa przyczynią się do wzmocnienia 
tożsamości wszystkich specjalności skupionych wokół badań nad 
przeszłością prawa, wzrostu ich rozpoznawalności i znaczenia 
w przestrzeni społecznej, w szczególności w różnorodnych 
dyskursach publicznych.  

W działalności Towarzystwa nieodzowna jest otwartość, 
zapewniająca powstawanie różnorodnych więzów współpracy – 
między badaczkami i badaczami, z instytucjami edukacyjnymi 
i instytucjami kultury oraz z biznesem.  

Kierując się wskazanymi wartościami, Towarzystwo ma ambicję 
pogłębiania integracji środowiska historyków prawa i jego 
sympatyków.  
  



 
 
 

Misja 
 
Wielkie marzenia i plany poprzedzają wielkie osiągnięcia. Misją 
Towarzystwa jest inspirowanie do podejmowania ambitnych wyzwań 
naukowych i edukacyjnych, poszukiwania nowych pól badawczych, 
eksperymentowania w przestrzeni metodologicznej. Niezbędne jest 
zatem zapewnienie przestrzeni dla twórczego dyskursu a także 
krytycznego namysłu nad formami oraz metodami badań i edukacji 
prawnohistorycznej.  
 Zadaniem, jakie Towarzystwo stawia przed sobą, jest 
w szczególności moderowanie rozległych, zespołowych 
przedsięwzięć badawczych, wymagających długotrwałych 
przygotowań i dyskusji metodologicznych. Podejmujemy starania, 
mające na celu rozpoznawanie i definiowanie niezbędnych 
i strategicznych dla dyscypliny projektów długofalowych.  

Misją Towarzystwa jest jednocześnie ewaluacja polskich badań 
prawnohistorycznych w kontekście rozwoju nauk społecznych 
i humanistycznych, z uwzględnieniem aktualnych trendów w nauce 
światowej. Prowadzimy bieżący monitoring w zakresie potrzebnego 
wsparcia w badaniach naukowych i opracowujemy instrumenty 
pomocowe. Dążymy do stworzenia forum do powstawania zespołów 
badawczych oraz dzielenia się doświadczeniami, związanymi 
z organizacją badań i pozyskiwaniem środków na ich finansowanie. 
 Szczególną troską Towarzystwa pozostaje akademicka oraz 
pozaakademicka edukacja prawnohistoryczna. Monitorujemy 
obecność przedmiotów prawnohistorycznych w nauczaniu 
uniwersyteckim na wydziałach prawa w Polsce i na świecie. 
Przygotowujemy raporty formułujące postulaty programowe oraz 
organizacyjne. Dokonujemy analiz potrzeb, oczekiwań i przemian 
w zakresie dydaktyki przedmiotów prawnohistorycznych.  

Jako Polskie Towarzystwo Historii Prawa aspirujemy do roli 
jednego z moderatorów całej wspólnoty, obejmującej badaczki 
i badaczy, środowisko studenckie, a także nauczycieli i uczniów szkół 
średnich. Zdajemy sobie sprawę, że przetrwanie i rozwój nauki 
historii prawa, jak każdej specjalności naukowej, zależy od 
systematycznego dopływu nowych adeptów, którzy z pokorą, 
entuzjazmem i znawstwem podejmą trud dźwigania na swoich 
barkach jej przyszłych losów. Za swoje kluczowe zadanie 
Towarzystwo uważa zatem udzielanie wszechstronnej pomocy 



 
 
 

najzdolniejszym i najbardziej pracowitym seminarzystom oraz 
absolwentom studiów prawniczych zainteresowanych historią prawa 
w ich staraniach o rozpoczęcie kariery akademickiej. W trosce 
o nieustanny i harmonijny rozwój naszej specjalności, rozumiemy i 
uznajemy, że wsparcie dla takich osób powinno płynąć nie tylko ze 
strony ich promotorów i opiekunów naukowych, ale także od całego 
środowiska prawnohistorycznego. Towarzystwo pragnie więc 
podejmować wszelkie możliwe działania, aby młodzi badacze i 
badaczki mogli się rozwijać, zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz 
partycypować w pracach zespołów badawczych, ucząc się zasad 
prowadzenia kwerend źródłowych, a także nowoczesnej metodyki i 
metodologii pracy naukowej. Podejmujemy ścisłą współpracę ze 
studenckimi kołami naukowymi i włączamy osoby studiujące do prac 
Towarzystwa na zasadach partnerstwa. 

Towarzystwo angażuje się w kształtowanie kultury prawnej 
w Polsce przez podejmowanie działań popularyzatorskich we 
współpracy z różnorodnymi instytucjami kultury, nauki i edukacji. 
  Towarzystwo rozpoznaje wyzwania, potrzeby i zagrożenia 
dla środowiska prawnohistorycznego. W zakresie naszych 
możliwości podejmujemy niezbędne działania stanowiące odpowiedź 
na zidentyfikowane problemy. 
  


