
Życiorys Stanisława Gronowskiego 
 

Stanisław Gronowski urodził się w dniu 5 maja 1947 r. w Trzciance lubuskiej, 
gdzie Jego Ojciec Zygmunt Gronowski był Prezesem tamtejszego Sądu Powiatowego. W 
Trzciance Stanisław Gronowski ukończył szkołę podstawową, a następnie w związku z 
służbowym przeniesieniem jego Ojca do Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie, 
kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois w Koszalinie. 
Po ukończeniu tego Liceum w 1965 r. rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów 
prawniczych specjalizował się w problematyce prawa gospodarczego. Dyplom magistra 
prawa uzyskał w 1969 r. za pracę magisterską pt. „Baza sprzedaży i dostawy w obrocie 
krajowym”. 

W 1976 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
za pracę pt. „Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód w przewozie kolejowym” Stanisław 
Gronowski uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. 

Swoją pracę zawodową Stanisław Gronowski rozpoczął w 1969 r. w Okręgowej 
Komisji Arbitrażowej w Koszalinie, zajmując tam kolejno stanowiska: aplikanta, asesora, 
arbitra i Wiceprezesa.  

W 1979 r. Stanisław Gronowski został służbowo przeniesiony do pracy w Głównej 
Komisji Arbitrażowej w Warszawie na stanowisko arbitra - głównego specjalisty. Swoją 
działalność orzeczniczą realizował we wszystkich departamentach orzeczniczych, 
kończąc ją w Departamencie Orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej, a to w związku 
ze zniesieniem tej instytucji z dniem 1 października 1989 r. 

Od dnia 1 października 1989 r. w charakterze sędziego Sądu Wojewódzkiego w 
Warszawie został delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości na stanowisko głównego 
specjalisty w Departamencie Sądów i Notariatu.  

W związku z utworzeniem w 1990 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, na 
prawach wydziału, Sądu Antymonopolowego Stanisław Gronowski objął funkcję jego 
przewodniczącego. Równolegle, stosownie do przepisów art. 114 ustawy o 
wynalazczości, przewodniczył składom orzeczniczym kolegiów do spraw spornych w 
Urzędzie Patentowym. 

W okresie pracy w Sądzie Antymonopolowym, który w międzyczasie zmienił swą 
nazwę na Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sędzia Stanisław Gronowski swą 
działalność orzeczniczą łączył z bogatą działalnością publikacyjną. Był m.in autorem 
pierwszego komentarza do ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. Był również autorem 
publikacji z zakresu prawa energetycznego i prawa wynalazczego. 

Z dniem 1 lipca 2000 r. Stanisław Gronowski przeszedł do pracy w Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym w Warszawie w charakterze sędziego tego sądu. W związku z 
utworzeniem z dniem 1 stycznia 2004 r. dwuinstancyjnego sądownictwa 
administracyjnego początkowo pracował na stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Warszawie, a następnie w 2007 r. przeszedł do pracy w Izbie 
Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego. W działalności orzeczniczej w 
Naczelnym Sądzie Administracyjnym sędzia Stanisław Gronowski niejednokrotnie 
pogłębiał wyroki w sprawach, w których orzekał, o odpowiednie regulacje i 
doświadczenia funkcjonujące na gruncie ustawodawstwa antymonopolowego. Efekty te 
zostały przedstawione w artykule pt. „Ustawodawstwo antymonopolowe w orzecznictwie 
sądowoadministracyjnym”, opublikowanym w Księdze jubileuszowej dedykowanej 
Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu. 
W związku z ukończeniem 70 lat sędzia Stanisław Gronowski z dniem 6 maja 2017 r. 
przeszedł w stan spoczynku, zachowując swoją aktywność prawniczą. Był m.in. w dniu 
22 czerwca 2017 r. moderatorem dyskusji na Seminarium CARS: Czy istnieją 
„jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję. 


