Poznań, 21 lutego 2018 roku
Wielce Czcigodny i Drogi Jubilacie!
W dniu Jubileuszu siedemdziesięciolecia składam najserdeczniejsze gratulacje wielu wspaniałych osiągnięć naukowych, a jednocześnie życzę nieustającej
twórczej działalności, rozwijającej najwyższe wartości prawa.
Profesor Leon Kieres jest współtwórcą stosunkowo młodej — ale niezmiernie
ważnej, zwłaszcza w epoce przemian ustrojowych — dziedziny, a mianowicie
publicznego prawa gospodarczego. Jest kierownikiem Zakładu Publicznego Prawa
Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, przodującego w kraju w tej właśnie
sferze prawa.
Twórczość naukowa i życie zawodowe Szanownego Jubilata koncentrowały
się głównie wokół fundamentalnych przemian ustroju gospodarczego i ustroju
terytorialnego. Dążył do teoretycznoprawnego kształtowania wprowadzanych instytucji, budując tym samym podstawy prawne nowego systemu gospodarczego.
Jednocześnie — co miało szczególne znaczenie — rozwijał twórczo problematykę
nowo powstającego samorządu terytorialnego i jego związków z działalnością
gospodarczą.
Warto podkreślić, jak szczególnie cenna była wówczas szybka reakcja i odpowiedź ze strony nauki na tak diametralnie nowe zjawiska, zwłaszcza w epoce
tworzenia podstaw prawnych odbudowującego się ustroju. I ten właśnie walor był
dodatkową wartością twórczości Pana Profesora.
O uznaniu wysokiej pozycji Profesora Leona Kieresa również przez instytucje europejskie świadczy jego współpraca z Komitetem Regionów Rady Europy
w Strasburgu i udział w opracowywaniu Europejskiej karty samorządu regionalnego. Był wiceprzewodniczącym Izby Regionów w Kongresie Władz Lokalnych
i Regionalnych Europy w Strasburgu. Problematykę tę przeniósł do nauki polskiej, publikując artykuł Europejska karta samorządu lokalnego w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego (2015). Dowodem Jego kontaktów naukowych jest
między innymi fakt, że był promotorem doktoratu honoris causa Uniwersytetu
Wrocławskiego ambasadora Izraela w Polsce prof. Szewacha Weissa.
Wśród bardzo wielu publikacji Profesora Kieresa (ponad 300) wymienić należałoby przede wszystkim te, które świadczą o wybitnej pozycji Jubilata w nauce prawa. Jest bowiem redaktorem i współautorem pierwszego, systemowego
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i kompleksowego dzieła obejmującego analizy i teoretyczne ujęcie całości działu
publicznego prawa gospodarczego w ramach wielotomowego Systemu Prawa Administracyjnego (tom 8A i B, 2013).
Szanowny Jubilat jest współautorem wrocławskiego podręcznika publicznego
prawa gospodarczego (wydawanego od 2000 roku), stale wznawianego, uwzględniającego ciągłe zmiany podstaw prawnych. Podręcznik ten jest wielce ceniony,
i to nie tylko w procesie dydaktycznym.
Charakterystyczne dla twórczej aktywności Jubilata jest zajmowanie się równolegle instytucjami prawa gospodarczego, jak też podstawami prawnymi struktury i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Gwoli przykładu spośród licznych
publikacji trzeba przede wszystkim wymienić: Publiczne prawo gospodarcze —
kierunki rozwoju — nowe instytucje (2009) oraz ważny artykuł Konstytucyjne
publiczne prawo gospodarcze (Polska — 25 lat po odzyskania wolności, 2014).
Jednocześnie podejmuje problematykę sprawowania i wykonywania zadań
publicznych przez samorząd terytorialny. Wśród bardzo licznych publikacji tylko przykładowo: Samorząd terytorialny — rozwój ustroju i instytucji prawnych
(2010), Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego (2005).
Piastowanie godności sędziego Trybunału Konstytucyjnego daje Jubilatowi
możliwość szczególnie wnikliwej oceny zgodności ustaw z Konstytucją. Stwarza
to kolejną przestrzeń rozważań — tym razem nad ochroną praw konstytucyjnych.
Profesor wyraził swoje stanowisko między innymi w artykule Prawa podmiotowe
w działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zdolność do skargi konstytucyjnej (2013). Wnioski dotyczą przede wszystkim
zdolności skargowej samorządu terytorialnego.
Nie do przecenienia są stałe kontakty naukowe Zespołu Wrocławskiego na
czele z Panem Profesorem Leonem Kieresem z Poznańską Katedrą Publicznego
Prawa Gospodarczego. Szczególnie wartościową ich formą są cykliczne konferencje poświęcone istotnym i aktualnym, z góry wybranym, problemom publicznego
prawa gospodarczego i jego teoretycznym podstawom. Finalnie znajdują wyraz
w wydaniach książkowych zawierających wszystkie referaty (ostatnio, w wersji
roboczej, Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki, 2016).
Wielce Szanowny i Drogi Jubilacie, raz jeszcze serdecznie gratuluję wielu tak
wielostronnych osiągnięć naukowych oraz troski o stosowanie prawa, jednocześnie
proszę o dalsze zaangażowanie zapewniające stały rozwój nauki, jak też nieustającą współpracę naukową naszych Katedr.
Teresa Rabska
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