W SIEDEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN
PROFESORA LEONA KIERESA
Profesor Leon Kieres urodził się w 1948 roku w Kolonii Zielonej, w ówczesnym województwie białostockim. Jego młodzieńcze lata upływały w pomorskim
Koszalinie — tu ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące, a także
szkołę muzyczną w klasie skrzypiec. W 1966 roku Leon Kieres rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
z którym jego losy związały się na stałe przez kolejne pięćdziesiąt dwa lata. Studia ukończył w 1970 roku, po czym rozpoczęła się jego dynamicznie rozwijająca
się kariera naukowa. W 1976 roku został doktorem nauk prawnych, w 1985 roku
uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1996 roku otrzymał tytuł naukowy
profesora, a w 2000 roku został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.
Osiągnięcia naukowe Prof. Leona Kieresa skoncentrowały się w obszarach
publicznego prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego, w szczególności — prawa samorządu terytorialnego. Jest autorem ponad trzystu publikacji,
wydanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, w formie monograﬁi, rozdziałów
w monograﬁach oraz artykułów w czasopismach, w tym najważniejszych polskich
czasopismach prawniczych, jak „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”,
„Państwo i Prawo” czy „Samorząd Terytorialny”. Wśród publikacji tych znajdują
się liczne opracowania w językach obcych — angielskim, niemieckim, rosyjskim
i litewskim.
Prace autorstwa Prof. Leona Kieresa były istotnym i doniosłym elementem
wkładu polskiego środowiska naukowego w kształt przemian ustrojowych i gospodarczych, które rozpoczęły się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jego publikacje naukowe dotyczące ustroju formującego się
w Polsce samorządu terytorialnego, struktury i kompetencji organów jednostek
samorządu terytorialnego, kontroli i nadzoru nad samorządem komunalnym, gospodarki komunalnej wywarły trwały wpływ na zasadnicze kierunki reform samorządowych i treść obowiązujących do dzisiaj rozwiązań prawnych. Wyrazem
uznania dla pionierskiej roli Prof. Leona Kieresa w kształtowaniu naukowych
podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce były kierowane do
niego zaproszenia do udziału w przedsięwzięciach naukowych podejmowanych
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za granicą — w szczególności w Niemczech, we Francji i na Litwie. Ponadto był
on autorem wykładów i wystąpień wygłoszonych na licznych konferencjach naukowych za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Australii, Hiszpanii, na Tajwanie i Słowacji. Wyrazem jego znaczącej roli w środowisku badaczy
aspektów prawnych funkcjonowania samorządu terytorialnego jest pełnienie przez
niego funkcji przewodniczącego kolegium redakcyjnego czasopisma „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” oraz członka rady naukowo-programowej
czasopisma „Samorząd Terytorialny”.
Drugim polem aktywności naukowej, na którym prace Prof. Leona Kieresa wytyczały kierunki ewolucji w przełomowym okresie transformacji, były zagadnienia prawnych instrumentów oddziaływania władzy publicznej na stosunki
gospodarcze. Leon Kieres należał do tych autorów, którzy w obliczu radykalnej
transformacji ustroju gospodarczego Polski kreowali nowe fundamenty teorii
naukowych formowanych na podstawie regulacji normujących funkcjonowanie
życia gospodarczego w państwie. Prace Jego autorstwa wyznaczały zasadnicze
kierunki i tendencje ewolucji działu prawa nazywanego — na gruncie poprzednio obowiązującego systemu gospodarczego — prawem zarządzania gospodarką narodową w prawo administracyjne gospodarcze, a następnie — w publiczne
prawo gospodarcze. Jego działalność naukowa w istotnym stopniu sprawiła, że
wrocławski ośrodek badań nad publicznym prawem gospodarczym stał się jednym
z głównych w skali kraju — wrocławscy uczeni należeli do autorów, którzy przygotowali pierwsze systemowe i kompleksowe opracowanie poświęcone teoretycznej analizie regulacji publicznego prawa gospodarczego, wydane w serii „System
Prawa Administracyjnego”. Świadectwem uznania dla roli Prof. Leona Kieresa
w kształtowaniu się działu prawa o nazwie „publiczne prawo gospodarcze” stało
się powierzenie mu funkcji redaktora tegoż opracowania.
Dokonania Prof. Kieresa na niwie pracy dydaktycznej także Go wyróżniają.
Jest on cenionym wykładowcą oraz opiekunem prac licencjackich, magisterskich
i doktorskich, pełnił funkcję promotora w dziesięciu przewodach doktorskich
zakończonych obroną pracy doktorskiej i nadaniem jego podopiecznym stopnia
doktora nauk prawnych. Jego wychowankowie uzyskali tytuły naukowe profesora,
osiągając znaczącą pozycję w środowisku badaczy zajmujących się problematyką publicznego prawa gospodarczego. Profesor Leon Kieres był również współautorem i redaktorem wielokrotnie wznawianych podręczników akademickich
Administracyjne prawo gospodarcze, Prawo administracyjne, Prawo zamówień
publicznych, honorowanych nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nie mniej znacząco prezentuje się działalność organizacyjna Prof. Leona
Kieresa. Przez dziewiętnaście lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego, ponadto przez wiele lat zajmował stanowisko przewodniczącego Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia. Realizowane
z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem przedsięwzięcia Zespołu w znacznym
stopniu przyczyniały się do ulepszania jakości kształcenia na Wydziale Prawa,
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Administracji i Ekonomii. Profesor Leon Kieres współtworzył cieszące się dobrą
opinią i popularnością wśród słuchaczy Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej. Ponadto należał do pierwszych pracowników
Wydziału pełniących funkcję kierownika grantu przyznanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyczyniając się do wzrostu zainteresowania
projektami grantowymi.
Charakterystyka osiągnięć Prof. Leona Kieresa nie byłaby zupełna bez informacji o Jego aktywności społecznej oraz piastowanych przez Niego wysokich
urzędach i funkcjach publicznych, podczas których pełnienia nieodmiennie był
godną wizytówką Uniwersytetu Wrocławskiego i wrocławskiego środowiska naukowego w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej. W 1980 roku zakładał koło
„Solidarności” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
zostając również ekspertem Zarządu Regionu Dolny Śląsk, a później — doradcą
delegacji regionu na pierwszym Zjeździe „Solidarności” w 1981 roku i ekspertem
konspiracyjnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” w czasie
stanu wojennego. Po zmianie ustroju sprawował liczne funkcje publiczne, między
innymi: radny Rady Miejskiej Wrocławia, przewodniczący Prezydium Sejmiku
Samorządowego we Wrocławiu, przewodniczący i radny Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, członek Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, prezes Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, senator RP, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wiceprzewodniczący Izby Regionów w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy
w Strasburgu.
W związku z licznymi zasługami w życiu naukowym i publicznym Prof. Kieres był wielokrotnie honorowany — został nagrodzony między innymi Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w działalności na
rzecz rozwoju samorządu lokalnego oraz zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej,
nagrodą Złoty Paragraf, tytułem Prawnik Roku 2003 przyznanym przez „Gazetę
Prawną”, tytułem Honorowego Obywatela Dolnego Śląska, papieskim Orderem
św. Sylwestra oraz Medalem św. Jerzego przyznanym przez redakcję „Tygodnika
Powszechnego”. W 2004 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki
Gdańskiej.
Profesorowi Leonowi Kieresowi w roku obchodów jubileuszu siedemdziesięciolecia składamy wyrazy uznania i uszanowania dla Jego osiągnięć, których
doniosłość będą wciąż odczuwać kolejne pokolenia pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, wrocławian, Dolnoślązaków i Polaków. Leonie, dobrze
przysłużyłeś się Uniwersytetowi Wrocławskiemu, nauce i społeczeństwu. Niech
Twoja aktywność naukowa i społeczna trwa nadal.
Karol Kiczka
Tadeusz Kocowski
Witold Małecki
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