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Profesordrhab.MaksymilianPazdanuhonorowanytytu³em
Doktora Honoris Causa Uniwersytetu �l¹skiego

�Ogl¹d dorobku i dokonañ Dostojnego Doktoranta, opinie znakomi-
tych uczonych i prawników, Jego uczniów i studentów; wreszcie ca³a
konstrukcjaakademickiej i ¿yciowejdrogiuzasadniaj¹konkluzjê, ¿ew osobie
Pana ProfesoraMaksymiliana Pazdana honorujemy dostojeñstwoUniwer-
sytetu�. Tymi s³owami Profesor Janusz Janeczek, rektor Uniwersytetu
�l¹skiego w latach 2002-2008, zakoñczy³ laudacjê, przedstawiaj¹c osobê
Profesora dr. hab. Maksymiliana Pazdana, który w dniu 18 pa�dziernika
2011 roku zosta³ uhonorowany tytu³em doktora honoris causa Uniwer-
sytetu �l¹skiego w Katowicach.
Profesor dr hab. Maksymilian Pazdan jest jednym z najwybitniejszych

polskich przedstawicieli nauki prawa cywilnego, prawa kolizyjnego i miê-
dzynarodowego arbitra¿u, twórc¹ uznanej w Europie �katowickiej szko³y
prawa prywatnego miêdzynarodowego�. Jest profesorem honorowym
Uniwersytetu �l¹skiego oraz profesorem zwyczajnym wAkademii Leona
Ko�miñskiego w Warszawie. W 1995 roku Uniwersytet w Rostowie nad
Donem nada³ mu godno�æ doktora honoris causa.
Z Uniwersytetem �l¹skim Profesor dr hab. Maksymilian Pazdan

zwi¹zany jest od chwili jego powstania, tj. od 1968 roku, pe³ni¹c ró¿ne
funkcje, m.in. prodziekana i dziekana Wydzia³u Prawa i Administracji,
prorektora, a w latach 1990-1996 rektora tej uczelni. Przez d³ugi czas
by³ tak¿e kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego
Miêdzynarodowego.
Profesor dr hab. Maksymilian Pazdan wchodzi³ w sk³ad Rady Nauko-

wej Instytutu Badania Prawa S¹dowego przy Ministrze Sprawiedliwo�ci
oraz Rady Miêdzyuczelnianego Instytutu Wynalazczo�ci i Ochrony
W³asno�ci Intelektualnej w Krakowie. Od 1990 roku jest cz³onkiem Rady
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Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie, natomiast
cz³onkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN by³ w latach 1984-1989 oraz
w latach 1997-2006.WalneZgromadzenie PolskiejAkademiiUmiejêtno�ci
w 2001 roku wybra³o go na cz³onka korespondenta PAU, z kolei w 2003
roku na cz³onka korespondenta wybra³a go Miêdzynarodowa Akademia
Prawa Porównawczego (Academie Internationale de Droit Comparé)
w Pary¿u.
Profesor dr hab. Maksymilian Pazdan wspó³pracuje z wieloma o�rod-

kami naukowymiwkraju i za granic¹. Odwielu lat bierze udzia³w pracach
legislacyjnych, ostatnio jako cz³onek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Cywilnego. W ramach prac Komisji przygotowa³ m.in. projekt nowej
ustawy o prawie prywatnym miêdzynarodowym, która po konsultacjach
ze �rodowiskami prawniczymi zosta³a uchwalona przez Sejm i wesz³a
w ¿ycie w 2011 roku.
W swojej d³ugoletniej dzia³alno�ci naukowej Profesor dr hab. Mak-

symilian Pazdan og³osi³ ponad dwie�cie prac, w tym monografii, glos
i artyku³ów, które publikowa³ w najlepszych czasopismach prawniczych.
Od wielu lat wspó³pracuje tak¿e z �Rejentem�, wchodz¹c w sk³ad rady
programowej.
Oceny dorobku naukowego i zawodowego w postêpowaniu o nadanie

Profesorowi dr. hab. Maksymilianowi Pazdanowi tytu³u doktora honoris
causa Uniwersytetu �l¹skiego dokonali: Profesor dr hab. Ewa £êtowska
z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, pierwszy w Polsce
Rzecznik PrawObywatelskich, sêdziaNaczelnego S¹duAdministracyjnego
i Trybuna³u Konstytucyjnego, autorka licznych prac naukowych z zakresu
prawa prywatnego oraz prawa konstytucyjnego, Profesor dr hab. Zbigniew
Radwañski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, najwy-
bitniejszy przedstawiciel poznañskiej szko³y prawa cywilnego,wspó³twórca
wspó³czesnej polskiej cywilistyki, by³y przewodnicz¹cy Komisji Kodyfi-
kacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwo�ci, Profesor dr
hab. Jerzy Rajski z Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z najwybitniej-
szych wspó³czesnych przedstawicieli nurtu charakteryzuj¹cego siê funk-
cjonalnym podej�ciem do komparatystycznych badañ nad prawem pry-
watnymoraz Profesor dr hab.Wojciech Popio³ek zUniwersytetu �l¹skiego
w Katowicach, do�wiadczony arbiter krajowych i zagranicznych s¹dów
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arbitra¿owych, znany i ceniony autor publikacji z zakresu prawa cywil-
nego i handlowego, a tak¿e prawa prywatnego miêdzynarodowego.
W swoich opiniach recenzenci podkre�lali istotny wk³ad Profesora

dr. hab. Maksymiliana Pazdana do polskiej nauki i praktyki prawa, Jego
zaanga¿owanie na polu legislacyjnym, a jednocze�nie wielki szacunek
i sympatiê, jak¹ wzbudza w�ród osób, z którymi wspó³pracuje.

Dr Witold Kurowski


