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UROCZYSTOŚĆ WRE˛CZENIA KSIE˛GI PAMIA˛TKOWEJ
PROFESOROWI MARIANOWI KE˛PIŃSKIEMU
Poznań, 26 października 2012 r.
W dniu 26 października 2012 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w sali im. Stanisława
Lubrańskiego, odbyła sie˛ uroczystość wre˛czenia ksie˛gi pamia˛tkowej prof. dr. hab. Marianowi
Ke˛pińskiemu, który w przyszłym roku be˛dzie obchodził 50-lecie pracy naukowej na Wydziale Prawa
i Administracji UAM. Gospodarzem uroczystości był Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM
prof. dr hab. Roman Budzinowski. Stała sie˛ ona okazja˛ do spotkania wielu znamienitych gości,
be˛da˛cych przedstawicielami środowiska akademickiego, a także szerokiego grona praktyków
(se˛dziów, adwokatów i radców prawnych) oraz środowisk politycznych. Wydarzenie przebiegało
w podniosłej i miłej atmosferze, której zasługa˛ była rozbudowana cze˛ść artystyczna, a uczestnicy mieli
niepowtarzalna˛ okazje˛ poznać wiele historii z życia zawodowego Jubilata, a także niejedno
interesuja˛ce wspomnienie z czasów wspólnej młodości, którymi podzielili sie˛ przyjaciele i znajomi
Profesora Ke˛pińskiego, be˛da˛cy członkami zasłużonego grona profesorskiego UAM oraz innych
uniwersytetów. Wre˛czenie ksie˛gi pamia˛tkowej poprzedza 50-lecie pracy naukowej Jubilata, które
przypadnie w październiku 2013 r. Uroczystość wre˛czenia ksie˛gi, która odbyła sie˛ 26 października
2012 r., została otwarta przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. dr. hab. Romana
Budzinowskiego powitaniem przybyłych gości. Byli wśród nich Wiceprezes Urze˛du Patentowego
Andrzej Pyrża, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Connecticut USA Willajeanne Maclean
(która w latach 2004兾2005 przebywała na Wydziale Prawa UAM jako visiting professor). Obecni byli
także Prezes Sa˛du Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Marek Furtek oraz Dyrektor
Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ prof. dr hab. Ryszard Markiewicz, jak również
prof. dr hab. Janusz Barta. Na uroczystość mie˛dzy innymi przybyli również profesorowie Edward
Gniewek, Wojciech Popiołek, Elżbieta Traple, Jan Błeszyński, Maksymilian Pazdan, a także Andrzej
Ka˛kolecki – arbiter w Sa˛dzie Arbitrażowym przy KIG oraz śp. prof. Zbigniew Radwański, którego
doktorantem był Jubilat. Zgromadziło sie˛ także liczne audytorium, w tym wielu dawnych
doktorantów Profesora, przedstawiciele praktyki z Okre˛gowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz
Izby Radców Prawnych w Poznaniu, a także grono zasłużonych profesorów WPiA UAM, wśród nich
profesorowie Teresa Rabska oraz Henryk Olszewski. Licznie stawili sie˛ profesorowie Katedry Prawa
Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego – mie˛dzy innymi Adam Olejniczak, Maciej Gutowski,
Andrzej Koch, Aurelia Nowicka, Jacek Napierała oraz Tomasz Sokołowski.
Po powitaniu Jubilata oraz wszystkich zebranych gości Dziekan WPiA UAM prof. dr hab. Roman
Budzinowski oddał głos prof. dr. hab. Krzysztofowi Krasowskiemu, który w imieniu Rektora UAM
prof. dr hab. Bronisława Marciniaka odczytał list gratulacyny. W liście tym złożone zostały Jubilatowi
serdeczne podzie˛kowania za wieloletnia˛ prace˛ i zaangażowanie w sprawy naukowe i organizacyjne
Uniwersytetu, a także życzenia zdrowia i dalszych lat owocnej pracy na Wydziale Prawa. Uroczystość
zapocza˛tkowana powitaniem szacownego Jubilata oraz gości uzupełniły przemówienia przedstawicieli środowisk akademickiego i praktyki. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Wojciech We˛grzyn podzie˛kował za wieloletnie zaangażowanie Jubilata w pracach Komisji Kodyfikacyjnej w ramach tworzonego prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Głos zabrał także
dr hab. Maciej Szpunar (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), który podkreślił dokonania Jubilata na
gruncie nauki prawa w kontekście dostosowywania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej,
a także jego niezwykła˛ rzetelność i gotowość do pracy naukowej. Naste˛pnie osoby z grona najbliższych
współpracowników Jubilata, w tym profesorowie Stanisław Sołtysiński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Aurelia Nowicka, wspomniały o wielu dotychczas nieznanych, a ciekawych szczegółach
wspólnej kariery naukowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w latach wspólnej młodości
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i wyjazdów na zagraniczne staże naukowe. Wspomnienia te znacznie ociepliły wizerunek Jubilata,
którego ogrom osia˛gnie˛ć na polu nauki i praktyki wprawiać mógł w pewne onieśmielenie zgromadzone
audytorium. Później głos zabrał sam Profesor Ke˛piński – przedstawił swój życiorys i historie˛ pracy
naukowej, opowiadaja˛c przy tym wiele ciekawych i osobistych historii, co przybliżyło sylwetke˛
Jubilata słuchaczom.
Po zakończeniu przemówienia Profesora Ke˛pińskiego dr hab. Maciej Mataczyński, współpracownik Profesora w Katedrze Prawa Europejskiego UAM, wygłosił okolicznościowa˛ laudacje˛,
w której wymieniono dokonania szacownego Jubilata i podkreślono jego zasługi dla nauki prawa.
Charakteryzuja˛c przebieg życia zawodowego Jubilata i jego główne obszary badań naukowych,
laudator wskazał, że Marian Ke˛piński rozpocza˛ł studia prawnicze w Poznaniu na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym to miastem, jak sie˛ miało okazać w przyszłości, zwia˛zał
swoje życie osobiste i zawodowe. W 1963 r. pod kierownictwem prof. Zbigniewa Radwańskiego napisał,
przedstawił i obronił prace˛ magisterska˛ Ustalenie wysokości szkody maja˛tkowej, za która˛ uzyskał
ocene˛ bardzo dobra˛. Prace˛ doktorska˛ zatytułowana˛ Przeniesienie własności nieruchomości rolnych,
napisana˛ również pod kierownictwem naukowym prof. Radwańskiego, obronił w 1969 r. Jubilat
uzyskał stopień doktora habilitowanego w 1981 r., tytuł profesora nadzwyczajnego UAM – w 1991 r.,
a w 2002 r. został mianowany profesorem nauk prawnych 1. Doktor hab. Maciej Mataczyński
podkreślił także, że Profesor Ke˛piński jest aktywnym członkiem społeczności WPiA UAM. W latach
1980-1989 zajmował stanowisko kierownika Studium Administracji oraz prodziekana Wydziału, a od
1994 do 1998 r. pełnił funkcje˛ kierownika Katedry Prawa Cywilnego. Profesor Ke˛piński odbył wiele
zagranicznych staży naukowych (w tym na Uniwersytecie w Grenoble, w Instytucie T. M. Assera
w Hadze oraz Instytucie Maxa Placka w Hamburgu). Odbył także dwukrotnie studia podyplomowe na
Columbia University w Nowym Jorku (1975-1976 oraz 1989). Od 1998 do 2012 r. był kierownikiem
Katedry Prawa Europejskiego. Jubilat prowadzi także wykłady w Collegium Polonicum na
Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odra˛. Tematyka prac naukowych Profesora zaskakuje
wszechstronnościa˛ i obejmuje wykłady z prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, prawa
konkurencji oraz prawa europejskiego. Pod kierownictwem Profesora napisano 13 doktoratów,
a 2 doktorów uzyskało stopień doktora habilitowanego. Profesor Ke˛piński był członkiem Rady
Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, a w latach 1997-2001 członkiem Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Cywilnego, pełni też funkcje˛ arbitra Sa˛du Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Nie sposób wymienić wszystkich funkcji, jakie piastował Jubilat, podobnie jak trudno wymienić
publikacje Profesora, zarówno monografie, jak i artykuły czy glosy w periodykach prawniczych,
których było ponad dwieście, dlatego w tym wzgle˛dzie odesłać trzeba zainteresowanego czytelnika do
bibliografii zawartej w ksie˛dze pamia˛tkowej. Wiele z tych opracowań ukazało sie˛ w zagranicznych
czasopismach. Sam Jubilat podkreślał, że jego najwie˛kszym osia˛gnie˛ciem był udział w opracowywaniu
i współautorstwo Systemu prawa cywilnego pod redakcja˛ Z. Radwańskiego, Komentarza do ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pod redakcja˛ A. Szwaji oraz podre˛czników: Prawo Unii
Europejskiej (pod red. J. Barcza) oraz Prawo spółek handlowych (pod red. A. Kocha i J. Napierały).
Przyjaciół i wszystkich, którzy sie˛ zetkne˛li bliżej z Profesorem, zadziwia wszechstronność jego
zainteresowań, a także jego bardzo rzeczowy i sympatyczny styl bycia. W laudacji wspomniano
również o cierpliwości i trosce, która˛ Profesor otacza swoich uczniów i współpracowników, o zdolności
do motywowania i inspirowania studentów w ramach seminarium magisterskiego. Nie sposób
wyliczyć rzeszy magistrantów Profesora – jego dokonania w dziedzinie nauki, kształcenia studentów,
promocji doktoratów i habilitacji, a także liczne publikacje naukowe uczyniły go mentorem dwóch
pokoleń prawników. Wszystkie te osia˛gnie˛cia nie byłyby możliwe bez szczególnych cech charakteru
Profesora, którego nieprzecie˛tna pracowitość i rzetelność oraz solidny warsztat pracy poła˛czone sa˛
z duża˛ życzliwościa˛ wobec innych ludzi. Dzie˛ki tym cechom Profesor nadal jest źródłem inspiracji dla
otoczenia, a jego niezawodność i skromność pozwoliły odnieść mu tak wiele sukcesów i zjednały mu
wielu przyjaciół w środowisku akademickim i w praktyce. Na zakończenie laudator złożył Jubilatowi
w imieniu swoim oraz współpracowników Katedry Prawa Europejskiego, a także całej społeczności
Wydziałowej serdeczne życzenia zdrowia i wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

1

Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego dr. Mariana Ke˛pińskiego – A. Nowicka, ,,Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny’’ 1981, z. 1, s. 340-343.
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Naste˛pnie pracownicy Katedry Prawa Europejskiego be˛da˛cy redaktorami ksie˛gi pamia˛tkowej
wre˛czyli ksie˛ge˛ Jubilatowi – ksie˛ga ta jest wyrazem podzie˛kowania za opieke˛ w trakcie pracy
naukowej, jak również podkreśla wieloletnie dokonania Profesora na polu nauki prawa i dydaktyki
akademickiej. Ksie˛ga pamia˛tkowa Profesora Mariana Ke˛pińskiego, zatytułowana Problemy polskiego
i europejskiego prawa prywatnego, jest hołdem dla pracy Profesora, a jej treść i zawarte w niej
opracowania dotycza˛ tych wielu dziedzin, na których koncentrowała sie˛ Jego działalność naukowa
i publicystyczna 2. Ksie˛ga zawiera publikacje naukowe 30 autorów i składa sie˛ z 4 cze˛ści i liczy 579
stron. W pierwszej cze˛ści ukazana została sylwetka Profesora Ke˛pińskiego i jego dorobek naukowy od
1969 r. (w postaci bibliografii licza˛cej 268 pozycji). W drugiej cze˛ści zawarto opracowania naukowe
z dziedzin prawa cywilnego, handlowego i prawa prywatnego mie˛dzynarodowego, w trzeciej –
opracowania z zakresu prawa własności intelektualnej i ochrony konkurencji (w tym także opracowania w je˛zyku niemieckim i angielskim), a czwarta obejmuje opracowania z dziedziny prawa Unii
Europejskiej, varia, a także wykaz skrótów oraz spis autorów. Po wre˛czeniu ksie˛gi pamia˛tkowej głos
zabrał sam Jubilat, który w wieńcza˛cym uroczystość przemówieniu przedstawił swój życiorys osobisty
i zawodowy. Później nasta˛piła cze˛ść artystyczna˛ obejmuja˛ca koncert duetu Maria Liszkowska-Sikorska – wiolonczela oraz Małgorzata Sajna-Mataczyńska – fortepian, który wykonał utwory:
L. Boccherini – Menuet z XIII kwintetu smyczkowego, F. Mendelssohn-Bartholdy – Pieśń wiosenna,
C. Saint-Saens – Łabe˛ dź z Karnawału zwierza˛t, A. Rubinstein – Melodia, E. Granados – Andaluza
z Danzas españolas, A. Piazzola – Adios nonino.
Na zakończenie oficjalnej cze˛ści uroczystości Profesor Ke˛piński podzie˛kował wszystkim osobom,
które wzie˛ły w niej udział, i wraz z nimi udał sie˛ do Sali Lustrzanej w holu Auli Uniwersyteckiej, gdzie
na wszystkich gości oczekiwał okolicznościowy pocze˛stunek. Tam w miłej i ciepłej atmosferze Jubilat
odbierał serdeczne i przepełnione uznaniem gratulacje.

Marcin Sokołowski

2
Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Ksie˛ ga pamia˛tkowa Profesora Mariana
Ke˛ pińskiego, red. K. Klafkowska-Waśniowska, M. Mataczyński. R. Sikorski, M. Sokołowski, Wolters
Kluwer, Warszawa 2012.

AKTUALNE PROBLEMY POSTE˛POWANIA EGZEKUCYJNEGO
W ADMINISTRACJI
MIE˛DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Poznań, 9 listopada 2012 r.

Mie˛dzynarodowa Konferencja Naukowa, poświe˛cona ocenie obecnego stanu prawnego polskiego
poste˛powania egzekucyjnego w administracji 1 z punktu widzenia teoretycznoprawnego, prawnoporównawczego oraz praktyki orzecznictwa sa˛dów administracyjnych i powszechnych, została zorganizowana przez Wojewódzki Sa˛d Administracyjny w Poznaniu we współpracy z Katedra˛ Poste˛powania Administracyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Honorowy patronat nad jej przebiegiem obje˛li Prezes Naczelnego Sa˛du Administracyjnego prof. dr hab. Roman Hauser oraz Dziekan
Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Roman Budzinowski. Obrady odbywały sie˛ w siedzibie
WSA i wzie˛li w nich udział przedstawiciele polskiej i niemieckiej nauki oraz praktyki stosowania
prawa poste˛powania administracyjnego.
1

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o poste˛powaniu egzekucyjnym w administracji, t.jedn.: Dz. U. 2012,
poz. 1-15 ze zm. (dalej jako: u.p.e.a.).

