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Propter Memoriam
Prof. Jan Białocerkiewicz (1945-2008)

W dniu 25 lutego 2008 r., po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł dr hab. 
Jan Białocerkiewicz. Był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu – od 1974 r. nieprzerwanie związanym z Katedrą Prawa 
Międzynarodowego. Pracował również na Uniwersytecie Warmińsko-Mazur-
skim w Olsztynie. Ukończył prawo na UMK, a następnie, jako stypendysta 
Rządu Francuskiego, studia uzupełniające dotyczące prawa organizacji mię-
dzynarodowych na Uniwersytecie w Paryżu (Paris II). Doktorat w zakresie 
nauk prawnych uzyskał na UMK w roku 1974, habilitację w roku 2000. 
Ukończył aplikację sędziowską i aplikację radcowską, składając egzaminy 
sędziowski i radcowski. W latach 1984-1988 był członkiem Komisji Prawa 
Morskiego PAN (Oddział w Gdańsku). 

Profesor Jan Białocerkiewicz specjalizował się w prawie międzynarodo-
wym publicznym, szczególnie w zagadnieniach międzynarodowego ruchu 
osobowego, statusu prawnego cudzoziemców, międzynarodowego prawa 
pracy, międzynarodowego prawa gospodarczego, międzynarodowego pra-
wa ochrony środowiska, prawa dyplomatycznego i konsularnego. W swojej 
pracy naukowej zajmował się również prawem morskim, zagadnieniami 
harmonizacji porządków prawnych państw oraz ochroną prawną zwierząt. 
Był autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym licznych mono-
grafii – spośród najważniejszych należy wymienić: Wpływ Międzynarodowej 
Organizacji Pracy na ujednolicenie prawa pracy (Toruń 1981), UNCTAD 
– jej rola w kształtowaniu nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego 
(Toruń 1983, współautor: prof. M. Iwanejko), Powstanie i rozwój prawa mię-
dzynarodowego gospodarczego. Studium z zakresu doktryny i źródeł (Toruń 
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1987), Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych 
(Toruń 1999), Cudzoziemcy w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa z dnia 
25 czerwca 1997 r. wraz z przepisami wykonawczymi. Komentarz (wyd. I: 
Toruń 1998, wyd. II: Toruń 2001), Nowe polskie prawo o cudzoziemcach, 
(Toruń 2003), Organizacje europejskie i ich standardy prawne (Włocławek 
2003). Szeroki rozgłos uzyskała monografia prof. Białocerkiewicza „Status 
prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt” (Toruń 2005) 
– pierwsza kompleksowa publikacja w języku polskim, poruszająca kwestię 
ochrony praw zwierząt w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego 
i wewnętrznego. 

Studenci i doktoranci studiujący prawo międzynarodowe od lat szcze-
gólnie cenią sobie podręcznik „Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys 
wykładu” autorstwa prof. Jana Białocerkiewicza – wielokrotnie wznawiany 
(wyd. I: Olsztyn 2003, wyd. II: Olsztyn 2005, wyd. III: Olsztyn 2007), na-
pisany bardzo szczegółowo, z wielką, charakteryzującą Autora, dbałością 
o wskazanie źródeł przekazywanych informacji, a jednocześnie przystępnym 
dla czytelnika językiem. 

Prof. Białocerkiewicz był współpracownikiem Rady Programowej 
„Problemów Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego 
i Porównawczego”, recenzentem zewnętrznym vol. III (2005) rocznika. 

Requiescat in pace.


