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Profesor Kazimierz Kruczalak oprócz udzia³u w wa¿nych przedsiêwziê-

ciach i pracach wielu instytucji (Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady
Ministrów, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego, Komitet Nauk Praw-
nych PAN) by³ równie¿ przez kilka ostatnich lat swego ¿ycia cz³onkiem
Rady Programowej Rejenta. Rada zawdziêcza mu wiele ciekawych pro-
pozycji i pomys³ów, a Redakcja wielk¹ pomoc w codziennej pracy zwi¹-
zanej z przygotowywaniem kolejnych numerów czasopisma. Jego wszech-
stronna i g³êboka wiedza, szczególnie z zakresu prawa handlowego,
morskiego oraz prawa prywatnego miêdzynarodowego, by³a nieocenionym
wsparciem dla tych, którzy zg³aszali swoje opracowania do druku w Rejencie
i mieli okazjê podj¹æ dyskusjê z recenzentem swoich prac, recenzentem
niezwykle kompetentnym, a zarazem niezmiernie ¿yczliwym. Granice tej
¿yczliwo�ci zawsze jednak wyznacza³a naukowa rzetelno�æ i g³êboka troska
o poziom dyskusji.

Obecny numer Rejenta jest skromn¹ prób¹ uczczenia pamiêci tego wy-
bitnego uczonego, który, zwi¹zany przede wszystkim z Uniwersytetem
Gdañskim, znany by³ i ceniony we wszystkich �rodowiskach uniwersyteckich
w Polsce. Znajdowa³o to swój wyraz nie tylko w licznych zaproszeniach do
udzia³u w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, lecz równie¿ w sta³ej
wspó³pracy z PAN czy Katolickim Uniwersytetem w Lublinie. W latach
dziewiêædziesi¹tych to jego prace, przede wszystkim za� pierwszy podrêcznik
z zakresu prawa handlowego, przyczyni³y siê do przywrócenia temu wa¿nemu
dzia³owi prawa nale¿nego mu miejsca w polskim prawie prywatnym.

Swoj¹ dzia³alno�æ naukow¹ rozpocz¹³ od klasycznego prawa zobowi¹-
zañ. W tym zakresie uwagê zwracaj¹  jego monografie: �Roszczenia zwi¹zane
ze �mierci¹ poszkodowanego, a przede wszystkim �Skutki niemo¿liwo�ci
�wiadczenia wed³ug prawa cywilnego�. Ta ostatnia praca opublikowana
w 1983 r. w Wydawnictwie Prawniczym doczeka³a siê licznych recenzji
i omówieñ w prasie fachowej. Zasadniczo swoje zainteresowania skon-
centrowa³ jednak Profesor K. Kruczalak na prawie prywatnym gospodar-
czym, prawie prywatnym miêdzynarodowym oraz prawie morskim. W drugiej
po³owie lat osiemdziesi¹tych ukaza³o siê �Prawo obrotu gospodarczego�,
obejmuj¹ce czê�æ ogóln¹ oraz prawo przedsiêbiorców. Praca ta pomy�lana
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jako podrêcznik akademicki doczeka³a siê w krótkim czasie kilku wydañ.
Jego dorobek z zakresu prawa morskiego w tych latach obrazuje opra-
cowanie pt. �Zagadnienia nowelizacyjne morskiego prawa prywatnego
miêdzynarodowego�. Pó�niejsza twórczo�æ Profesora koncentruje siê wokó³
prawa spó³ek, nowych typów umów oraz aktualnej problematyki prawa
morskiego. Jedn¹ z pierwszych prac omawiaj¹cych ca³o�ciowo rolê spó³ek
w nowej rzeczywisto�ci gospodarczej by³a wydana w 1990 r. monografia
�Spó³ka jako forma organizacyjnoprawna dzia³alno�ci gospodarczej�,
wznawiana nastêpnie w 1991 r. pod tytu³em �Dzia³alno�æ w formie spó³ki
prawa handlowego i cywilnego� oraz w 1998 r. jako �Spó³ki handlowe�.
Szczególne miejsce zajmuje podrêcznik �Prawo handlowe�, który wydany
po raz pierwszy w 1992 r., poczynaj¹c od 1994 r. by³ corocznie wznawiany.
Jego uzupe³nieniem jest opracowanie pt. �Umowy w obrocie handlowym
i miêdzynarodowym. Komentarz. Wzory. Obja�nienia� wydane w 1996 r.
i trzykrotnie wznawiane w nastêpnych latach, a tak¿e �Prawo papierów
warto�ciowych� (1994 r.), które pó�niej wesz³o w sk³ad �Prawa handlo-
wego�. T¹ bogat¹ twórczo�æ z zakresu prawa handlowego uzupe³niaj¹
dwie interesuj¹ce monografie na temat leasingu (1991) i faktoringu (1994),
które równie¿ doczeka³y siê kilku wydañ, oraz opracowany pod redakcj¹
Profesora K. Kruczalaka komentarz do kodeksu handlowego (1998, drugie
wydanie 1999) i komentarz do kodeksu spó³ek handlowych (2001). Je¿eli
do tego dodamy monografie z zakresu prawa morskiego: �Morskie prawo
handlowe� (1992), �Joint ventures w gospodarce morskiej� (1992),
�Przekszta³cenia w³asno�ciowe w gospodarce morskiej� (1996) oraz opra-
cowanie i uaktualnienie podrêcznika autorstwa W. Ludwiczaka �Miêdzy-
narodowe prawo prywatne� (1996), a tak¿e kilkadziesi¹t artyku³ów, recenzji
i glos, widaæ tylko z tego wyliczenia, jak¹ pozycjê zajmowa³ Profesor
w polskim prawie prywatnym. Ta olbrzymia twórczo�æ, która wymaga³a
przecie¿ nie tylko talentu, lecz tak¿e sporego wysi³ku i poch³ania³a wiele
energii, a tak¿e czasu, nie przeszkadza³a Mu byæ zawsze ¿yczliwym dla
ka¿dego, kto zwróci³ siê o pomoc.

Profesor Kazimierz Kruczalak pozostanie we wdziêcznej pamiêci stu-
dentów, wspó³pracowników, kolegów i przyjació³ nie tylko jako wielki
uczony, ale równie¿ jako skromny, ¿yczliwy i oddany temu, co robi³ �
cz³owiek.

Józef Fr¹ckowiak


