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SKOTNICKI PIOTR h. Bogoria 
(ur. ok. 1540 r., zm. przed 8 VI 1584 r.)

Wywodzący się ze stanu szlacheckiego Piotr Skotnicki był synem Stanisława, właści-
ciela Skotnik w powiecie sandomierskim i Łubna w ziemi bieckiej, a także arendarza 
królewszczyzn w starostwie trzcienickim (Tarków i Jaroniówka). Studiował zarówno 
na Uniwersytecie Krakowskim (immatrykulacja w 1553 r. po uiszczeniu opłaty w wy-
sokości 6 groszy) oraz w Ingolsztacie (od 16 czerwca 1557 r.). Maria Michalewiczowa 
przypuszcza, że tam właśnie uzyskał stopień bakałarza sztuk. Wrócił na Uniwersytet 
Krakowski, gdzie na początku 1572 r. zdobył tytuł licencjata, a w lutym 1572 r. dok-
tora obojga praw.

Po uzyskaniu doktoratu Piotr Skotnicki obejmował kolejne kolegiatury i związane 
z nimi obowiązki dydaktyczne, choć nie przebiegało to płynnie. W 1573 r. rozpoczął 
wykłady, uzyskując najniższe stanowisko, czyli seniorat Bursy Prawników (do 13 mar-
ca 1575 r.). Pomimo iż z tytułu senioratu w bursie przysługiwało mu pierwszeństwo 
w objęciu wakującej kolegiatury, jego wniosek z 21 października 1573 r. o przyznanie 
wykładów nowych praw (Liber Sextus i Clementinae) został odrzucony na rzecz młod-

szego bakałarza prawa Stanisława 
z Radoszyc. Nie pomogła apelacja 
do kanclerza uniwersytetu biskupa 
Franciszka Krasińskiego, który 8 lu-
tego 1574 r. podtrzymał stanowisko 
rektora, polecając jednak uposażyć 
Skotnickiego inną kolegiaturą. Jako 
powody odmowy wskazywano, że 
Skotnicki nie przepracował dwóch 
pełnych lat na uniwersytecie i nie 
ma stopnia magistra sztuk. Musiał 
się czuć pokrzywdzony porażką 
w szrankach z niższym rangą Rado-
szyckim, ponieważ opuścił Kraków 
i, w opinii Marii Michalewiczowej, 
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prawdopodobnie udał się na dwór biskupa włocławskiego Stanisława Karnkowskie-
go. Było to jednak samowolne zaniechanie wykonywania obowiązków uniwersyte-
ckich, skoro 20 sierpnia 1574 r. został wezwany przez rektora do podjęcia wykładów. 
Po rezygnacji 14 marca 1575 r. z senioratu Bursy Prawników przez krótki czas był 
profesorem Instytucji Justyniana, po czym w październiku 1575 r. uzyskał Katedrę 
Novorum Iurium.

W 1576 r. wydał interesującą rozprawę Politicae vitae recte instituendi, secundum 
quam vivere unumquenque et conversari deceat, via et ratio, w której, opierając się na 
argumentacji zaczerpniętej z prawa rzymskiego i kanonicznego, uzasadniał rozjemczą 
funkcję monarchy oraz tolerancję religijną. Były to kwestie przygotowane do uzyska-
nia stopnia bakałarza w zakresie prawa i jednocześnie najstarsze drukowane kwestie 
graduałów prawa Uniwersytetu Krakowskiego. Rozprawa, poprzedzona przedmową 
do biskupa Karnkowskiego, składała się z dwóch głównych części. W pierwszej, ujętej 
w formie umoralniającego wykładu profesorskiego, Skotnicki podkreślił obowiązek 
dbałości o należyte wychowanie „przyszłych rządów Rzeczypospolitej”. Jako wzór do 
naśladowania wskazywał minione pokolenia Polaków, cechujące się przede wszyst-
kim pobożnością. Ostro ganił zbytek i chciwość, które mogą doprowadzić do upadku 
państwa. Część druga dotyczyła obowiązków, jakie spoczywają na osobach sprawu-
jących władzę. Obejmowała pięć konkluzji, opatrzonych dodatkami (apendices). Na 
podstawie cytatów z Biblii, prawa kościelnego i rzymskiego Skotnicki stwierdzał, że 
obowiązek dbałości o pokój wewnętrzny w państwie, zwłaszcza pokój religijny, po-
winien spoczywać głównie na książętach. Przestrzegał przed niezgodą, która może 
doprowadzić do upadku państwa, a jako przykład wskazał Węgry. Podkreślenie silnej 
władzy monarchicznej było sprzeczne z ówczesnymi tendencjami literatury zaanga-
żowanej politycznie. Być może poglądy te ułatwiły Skotnickiemu kontakt ze Stefa-
nem Batorym.

Od 1576 r. Skotnicki aktywnie zaangażował się w życie publiczne Rzeczypospoli-
tej u boku Stefana Batorego, choć zainteresowanie polityką przejawiał już wcześniej, 
wydając w 1574 r. panegiryk na cześć Henryka Walezego. Prawdopodobnie uczest-
niczył w pracach nad przygotowaniem konstytucji o Trybunale Koronnym. Usiłował 
usprawiedliwić swoją absencję na uniwersytecie. W tym celu uzyskał nawet mandat 
Stefana Batorego (17 grudnia 1576 r.), w którym król zwrócił się o udzielenie Skotni-
ckiemu urlopu z prawem do zachowania kolegiatury i awansu. Zgodnie z zasadą au-
tonomii uniwersytetu i prawem wewnętrznym wszechnicy zgromadzenie profesorów 
16 stycznia 1577 r. odrzuciło wniosek, skutkiem czego Skotnicki, zagrożony utratą 
benefi cjum, wrócił przed 1 października 1578 r. na uczelnię.

Źródłem utrzymania Skotnickiego były benefi cja uniwersyteckie. W 1573 r. jako 
senior Bursy Prawników otrzymał altarię św. Jana Apostoła i Ewangelisty w kate-
drze krakowskiej. Jako wykładowca prawa rzymskiego został uposażony przynoszą-
cą 25 grzywien rocznego dochodu altarią Świętych Aniołów w kaplicy św. Tomasza 
Kantuaryjskiego w katedrze wawelskiej. W dniu 24 października 1581 r. z prezenty 
uniwersyteckiej objął kaznodziejską kanonię przemyską, wakującą po śmierci Stani-



sława z Opatowca. Wyjeżdżając do Przemyśla, zrezygnował ze stanowiska profesora 
novorum iurium.

Skotnicki kilkukrotnie występuje w aktach rektorskich jako strona sporu. W 1574 r. 
został skazany na karę w wysokości 10 grzywien za obrazę słowną doktora teologii 
Marcina z Pilzna. W latach 1579–1580 toczył się proces w gorszącej opinię publiczną 
sprawie kradzieży. Podczas nieobecności Skotnickiego do jego pokoju włamała się 
nierządnica wprowadzona do Kolegium Jurystów przez Jakuba Kromfelta zwanego 
Bełzikiem. Pokój Skotnickiego został zdemolowany, a on sam okradziony. Kromfelt 
zobowiązał się do zadośćuczynienia poszkodowanemu. 

Piotr Skotnicki zmarł w Przemyślu przed 8 czerwca 1584 r. Tego dnia debatowano 
nad obsadą wakującej po jego śmierci kanonii przemyskiej.
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