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A N K I E T A 

 

1. Andrzej Jan Sokala, urodzony 12 maja 1955 r. w Kamienicy Polskiej. Żonaty, troje 

dzieci. Pracuję w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (ul. Gagarina 15, 87-

100 Toruń) jako pracownik naukowo-dydaktyczny. 

2. Wykształcenie wyższe prawnicze. Magister prawa - 1978 r. (Wydział Prawa i 

Administracji UMK w Toruniu); doktor nauk prawnych  - 1989 r. (Wydział Prawa i 

Administracji UMK w Toruniu); doktor habilitowany nauk prawnych – 1999 r. 

(Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu – zatwierdzona uchwałą 

CKdsTNiSN z dnia 21 czerwca 1999 r.); profesor nauk prawnych – postanowienie 

Prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2011 r. 

3. Od 1981 r. nieprzerwanie pracuję na UMK w Toruniu – Wydział Prawa i 

Administracji,  kolejno jako asystent, starszy asystent, adiunkt, profesor 

nadzwyczajny. W latach poprzedzających pracę uniwersytecką pracowałem jako 

urzędnik w Oddziale Narodowego Banku Polskiego w Nakle nad Notecią (1978-

1979), a następnie w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Wysokiej 

koło Piły (1979-1981), również jako urzędnik. W latach 1991-2004 pracowałem w 

administracji państwowej, kierując Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w 

Toruniu. Ponadto pracowałem w dwóch niepublicznych szkołach wyższych jako 

profesor (w latach 2001-2004 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w 

Łomży oraz w latach 2004-2012 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w 

Bydgoszczy). W latach 1980-1981 odbyłem aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim 

w Bydgoszczy i złożyłem egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. 

4. Zawód prawnika wykonuję bez przerwy od 1978 r. do dziś, pracując zarówno w 

szkołach wyższych, jak i w kilku wskazanych wyżej instytucjach (np. w Krajowym 

Biurze Wyborczym). 

5. Jestem specjalistą w dziedzinie prawa rzymskiego oraz prawa wyborczego. 

6. Prace naukowe publikuję zarówno z prawa rzymskiego, jak i prawa wyborczego 

(wymienione w punkcie następnym ankiety). Sporządzałem recenzje doktorskie, 

habilitacyjne i profesorskie dla kandydatów z obu dziedzin. Wypromowałem sześciu 



doktorów, w tym dwóch z prawa rzymskiego oraz czterech z prawa wyborczego. 

Kieruję Katedrą Prawa Rzymskiego UMK (od 2000 r.) oraz Centrum Studiów 

Wyborczych UMK, które powstało z mojej inicjatywy (od 2008 r.). Moją specjalizację 

w zakresie prawa wyborczego (mieszczącego się w obrębie prawa konstytucyjnego) 

potwierdza również wieloletnia praca na stanowisku kierowniczym w Krajowym 

Biurze Wyborczym oraz bliska współpraca z Państwową Komisją Wyborczą i 

Krajowym Biurem Wyborczym oraz z Centrum Studiów Wyborczych UŁ. 

7. Wszystkie moje publikacje dotyczą problematyki prawnej. Z zakresu prawa 

wyborczego opublikowałem m.in.: 

- monografię Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim, Toruń 2010 

(Wydawnictwo TNOiK) 

- Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010, we 

współautorstwie z B. Michalakiem (Wydawnictwo Beck) 

- Leksykon prawa wyborczego, referendalnego i systemów wyborczych, Warszawa 

2013, we współautorstwie z B. Michalakiem i P. Uziębłą (Wydawnictwo Beck) 

- artykuł Kontrowersje wokół kształtu polskiej administracji wyborczej, Studia 

Wyborcze, t. XVIII, 2014 

- artykuł Wybory Parlamentarne – czerwiec 1989, Przegląd Sejmowy, nr 3(92), 2009 

- artykuł Ograniczenia biernego prawa wyborczego w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Księga Jubileuszowa F. 

Rymarza, Lublin 20010, we współautorstwie z M. Sobczykiem 

- artykuł Il modello dell’Amministrazione elettorale in Polonia, [w:] Le evoluzioni 

della legislazione elettorale „do contorno” in Europa, Roma 2011 (Wyd. CEDAM), 

we współaut. z A. Szmytem 

- artykuł Prawne ramy prowadzenia samorządowej kampanii wyborczej w III 

Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego 

Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Warszawa 2005 (Wydawnictwo KBW) 

- artykuł Niektóre kwestie prawa wyborczego do rad gmin. Uwagi de lege lata i de 

lege ferenda, Przegląd Sejmowy, nr 3, 1995 

- artykuł Aktualne kierunki przemian polskiego i włoskiego prawa wyborczego, [w:] 

Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnych fazach ich przemian, Toruń 2005 (we 

współaut. z K. W. Czaplickim i F. Rymarzem. 

Z zakresu prawa rzymskiego opublikowałem m.in.: 



- monografię Lenocinium w prawie rzymskim, Toruń 1992 (Wydawnictwo Naukowe 

UMK) 

- monografię Meretrix i jej pozycja w prawie rzymskim, Toruń 1998 (Wydawnictwo 

Naukowe UMK) 

- monografię Quinque Doctores. Kierownicy Katedry Prawa Rzymskiego UMK (1945-

2000), Toruń 2014 (Wydawnictwo Naukowe UMK), redakcja i autorstwo 60% tekstu 

- podręcznik Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 2007 

(Wydawnictwo TNOiK) we współautorstwie z W. Bojarskim i W. Dajczakiem 

- artykuł Zasada superficies solo cedit, AUNC, Prawo t. 25, z. 172, 1987 

- artykuł Ulp.D.12,5,4,3. Ein Beitrag zur Klarung der nova ratio, Tijdschrift voor 

rechtsgeschiedenis, t. LVIII, 1990, we współautorstwie z W. Dajczakiem 

- artykuł Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. O znaczeniu reguł prawa 

rzymskiego dla współczesnego polskiego prawa rzeczowego, Zeszyty Naukowe 

WSZiP w Łomży, nr 11, 2002 

- artykuł The effectiveness of the „Ne prostituatur” clauses in Roman Law, EOS, t. 

LXLXXXI, fasc.1, 1993 

- artykuł Palam corpore quaestum facere. Glossa ad, D.23,2,43 pr.-3, Prawo 

Kanoniczne, t. 37, nr 3-4, 1994 

- artykuł Wkład historyków prawa i romanistów polskich w wygrany proces o Morskie 

Oko, [w:] Historia Integra. Księga pamiątkowa Profesora Salmonowicza, Toruń 2001. 

8. Nie opracowywałem takich analiz. Nie występowałem przed Trybunałem 

Konstytucyjnym. 

9. Nie opracowywałem opinii i ekspertyz, których przedmiotem byłaby analiza 

prawna przepisów prawa UE lub umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw i 

wolności człowieka i obywatela. 

10. Procedury sądowe poznałem w trakcie aplikacji sądowej zakończonej egzaminem 

sądowym z wynikiem bardzo dobrym. 

11. Znam język włoski (dobrze), język łaciński (dobrze) oraz język niemiecki (w 

stopniu dostatecznym). 

12. Byłem sędzią Trybunału Stanu w latach 2003-2005. 

13. Nie ubiegałem się w przeszłości o piastowanie funkcji publicznej w wyborach 

powszechnych. 

15. Ubiegałem się w przeszłości o stanowisko sędziego TK: 



- w 2001 r. – zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Platformy 

Obywatelskiej 

- w 2003 r. – zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Polskiego 

Stronnictwa Ludowego oraz posłów kilku innych klubów i kół poselskich 

- w 2007 r. - przez grupę posłów Klubu Poselskiego Lewica i Demokraci. 

16. Ekspertyzy sporządzałem na rzecz Rady Miasta Łodzi, Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk.  

17. Od 1977 r. do wprowadzenia stanu wojennego byłem członkiem Zjednoczonego 

Stronnictwa Ludowego. W latach 1981-1996 byłem członkiem NSZZ „Solidarność”. 

Obecnie nie należę do żadnej partii politycznej i nie jestem członkiem związku 

zawodowego. 

18. Nie doradzałem i nie sporządzałem ekspertyz i opinii prawnych żadnej partii 

politycznej, związkowi zawodowemu i organizacji pracodawców. Nie 

reprezentowałem nigdy wspomnianych podmiotów. 

Opracowałem kilka ekspertyz dla Instytutu Spraw Publicznych z zakresu prawa 

wyborczego. 

19. Nie pracowałem i nie doradzałem „podmiotom wykonującym działalność 

lobbingową”, nie wykonywałem na rzecz takich podmiotów opinii i ekspertyz oraz nie 

reprezentowałem ich. 

20. Nie brałem udziału w procedurach tworzenia prawa mogącego być przedmiotem 

kontroli przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

21. W latach 1990-2005 byłem członkiem Spółdzielni Młodych Pracowników UMK 

„Universitas” w Toruniu. Pełniłem też przez trzy lata w tejże spółdzielni funkcję 

członka rady nadzorczej. 22. Zostałem odznaczony przez Prezydenta RP Złotym 

Krzyżem Zasługi „za zasługi w działalności na rzecz demokratyzacji prawa 

wyborczego i przeprowadzanych wyborów” (w 2000 r.). Otrzymałem Medal Komisji 

Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 

działalność edukacyjną (w 2005 r.). Uzyskałem wyróżnienie w Konkursie „Pastwa i 

Prawa” za pracę doktorską (w 1990 r.). Otrzymałem 11 nagród i wyróżnień JM 

Rektora UMK w Toruniu za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. 

Jestem – z wyboru – członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej 

Akademii Nauk bieżącej kadencji. Jestem członkiem zwyczajnym Towarzystwa 

Naukowego w Toruniu. 



23. Spełniam przesłankę wynikającą z przepisu art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy o Sądzie 

Najwyższym. 

24. Nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania prokuratorskie, karno-

administracyjne, dyscyplinarne lub sądowe. 

25. Nigdy nie byłem skazany prawomocnym orzeczeniem sądu lub organu 

dyscyplinarnego. 

 

 

 

Toruń, 4 października 2015 r. 


