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W bieżącym roku, 27 sierpnia, przypadła 100 rocznica 

urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza (1914 – 1997), wybitnego 

prawnika - cywilisty, uczonego i sędziego, który swą aktywność 

zawodową wiązał przez kilkadziesiąt lat z Wydziałem Prawa i 

Administracji UMCS i z Sądem Najwyższym.  

Profesor Jerzy Ignatowicz ukończył studia prawnicze na 

Wydziale Prawa Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

Dyplom i tytuł magistra praw otrzymał 12 czerwca 1936 r. Kończąc 

studia, postanowił zostać sędzią. Aplikację sądową rozpoczął w 1938 

r. po odbyciu służby wojskowej. Wybuch wojny przerwał aplikację. 

Profesor Jerzy Ignatowicz został zmobilizowany w 1939 r. Po 

powrocie do kraju z obozu jenieckiego uczestniczył w ruchu oporu. 

Aplikację sędziowską ukończył w 1946 r., zdając egzamin 

sędziowski z ogólnym wynikiem celującym.  

Pracę na Wydziale Prawa UMCS rozpoczął Profesor Jerzy 

Ignatowicz, wówczas jako magister praw, z dniem 1 lutego 1960 r. 

na stanowisku zastępcy profesora w Katedrze Prawa Cywilnego. Do 

tego czasu wykładał prawo cywilne w Akademii Teologii Katolickiej 

na Wydziale Prawa Kanonicznego w Warszawie.  

Profesor Jerzy Ignatowicz na Wydziale Prawa UMCS 

uzyskał w dniu 10 maja 1961 r. stopień naukowy doktora nauk 

prawnych po obronie pracy doktorskiej pt. „Dochodzenie praw stanu 

cywilnego”, a stopień naukowy docenta (odpowiednik dzisiejszego 

stopnia doktora habilitowanego) - w dniu 11 marca 1964 r. na 

podstawie pracy habilitacyjnej zatytułowanej „Ochrona posiadania”. 

Rada Państwa nadała Jerzemu Ignatowiczowi tytuł naukowy 

profesora nadzwyczajnego w 1971 r., a tytuł naukowy profesora 

zwyczajnego w 1977 r. Minister Szkolnictwa Wyższego i Techniki 

powołał Go na stanowisko profesora zwyczajnego w UMCS z dniem 

1 kwietnia 1977 r.  

Profesor Jerzy Ignatowicz pracował w Katedrze Prawa 

Cywilnego (1960 – 1969), przekształconej później, w następstwie 

centralnie podjętych decyzji kształtujących nowy model struktur 

uniwersyteckich, w Zakład Prawa Cywilnego i Postępowania 

Cywilnego (1970 – 1975). W 1975 r. Profesorowi Jerzemu 

Ignatowiczowi powierzone zostało pełnienie funkcji kierownika 

nowo utworzonego Zakładu Prawa Spółdzielczego i Organizacji 

Spółdzielczości, którym kierował do 1989 r. Na WPiA UMCS 

Profesor Jerzy Ignatowicz do 1992 r. prowadził wykłady z prawa 

cywilnego (przede wszystkim z części ogólnej, prawa rzeczowego, 

prawa rodzinnego) i z prawa spółdzielczego.  

W 1994 r. Senat Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej 

na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS nadał 

Profesorowi Jerzemu Ignatowiczowi tytuł doktora honoris causa.  

Drugim obszarem aktywności zawodowej Profesora 

Jerzego Ignatowicza od aplikacji sędziowskiej do chwili przejścia w 

stan spoczynku (1984 r.) był wymiar sprawiedliwości. Profesor 

przeszedł kolejne szczeble kariery sędziowskiej, której 

ukoronowaniem było uzyskanie godności i stanowiska sędziego Sądu 

Najwyższego. W Sądzie Najwyższym Profesor Jerzy Ignatowicz 

orzekał w latach 1955 – 1984.  

Publikowany dorobek naukowy Profesora Jerzego 

Ignatowicza obejmuje 190 prac oraz redakcje naukowe kilku dzieł 

zbiorowych. Profesor uczestniczył w pracach Komitetu Nauk 

Prawnych PAN, zasiadał w komitetach redakcyjnych czasopism 

prawniczych, recenzował prace kierowane do publikacji. 

Wypromował dziesięciu doktorów, sporządził recenzje w 

kilkudziesięciu przewodach - doktorskich, habilitacyjnych i 

profesorskich.  

Kolejnym, trzecim, polem prawniczej działalności 

Profesora Jerzego Ignatowicza była legislacja. Jako uznany autorytet 

naukowy i sędziowski Profesor uczestniczył w tworzeniu prawa. 

Powołany został w skład Rady Legislacyjnej i Komisji do spraw 

reformy prawa cywilnego. Brał udział, jako ekspert, w pracach 

zespołów legislacyjnych opracowujących projekty ustaw. Był 

autorem lub współautorem tekstów w szczególności takich ustaw, 

jak: Prawo spółdzielcze, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o 

księgach wieczystych i hipotece, ustawa o własności lokali oraz 

pierwszej, uchwalonej w 1975 r., nowelizacji Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego.  

Hasło tytułowe konferencji „Prawo cywilne – stanowienie, 

stosowanie i wykładnia” nawiązuje do wymienionych trzech nurtów 

aktywności zawodowej i naukowej Profesora Jerzego Ignatowicza – 

tworzenia, interpretacji i stosowania prawa cywilnego. Paremia 

„Ratio est anima legis” odzwierciedla zaś podejście Profesora do 

prawa – w jego stanowieniu, tłumaczeniu i działaniu.


