XXX-LECIE KOMISJI PRAWA MORSKIEGO
Działająca w Oddziale Gdańskim Polskiej Akademii Nauk Komisja Prawa
Morskiego należy do najstarszych i najliczniejszych komisji tego oddziału. Od
30 lat prowadzi ona regularną działalność naukową i wydawniczą1. Jest to gremium naukowe skupiające niemal wszystkich polskich prawników, posiadających
co najmniej stopień doktora nauk prawnych, zajmujących się szeroko rozumianym prawem morskim i prawem morza. Badania w ramach Komisji prowadzą
zarówno specjaliści w zakresie prawa prywatnego, jak i publicznego, co odpowiada współczesnym potrzebom tej kompleksowej dyscypliny naukowej.
W okresie działania Komisji odbyło się kilkadziesiąt sesji plenarnych, konferencji naukowych oraz innych spotkań członków Komisji i zaproszonych gości.
Na forum Komisji wygłoszono ponad 170 referatów naukowych i przeprowadzono wiele dyskusji. W pracach podejmowano tematy ważne nie tylko z punktu
widzenia teorii prawa, ale także mające znaczenie praktyczne, w tym stanowiące
podstawy do prac legislacyjnych.
Znaczącym osiągnięciem Komisji Prawa Morskiego jest wydawanie jedynego w Polsce czasopisma z zakresu prawa morskiego i prawa morza, jakim jest
rocznik ,,Prawo Morskie". Dotychczas ukazało się dwadzieścia siedem tomów
tego czasopisma2 i dodatkowo trzy tomy materiałów3. Jak się wydaje, nasze
czasopismo zyskało stałych czytelników, co pozwala na popularyzację problematyki prawnej związanej z użytkowaniem morza.
Komisja Prawa Morskiego jest ośrodkiem naukowym, dającym możliwość
wymiany poglądów, inspirującym badania nie tylko znanych prawników, o ugruntowanej pozycji naukowej, ale tworzącym szansę dla młodych adeptów prawa
morskiego.
Działalność naukowa w zakresie prawa morskiego w Polsce jest coraz
bardziej ograniczona. Regularne wykłady z prawa morskiego i prawa morza
odbywają się zaledwie w kilku ośrodkach akademickich. Natomiast rozwój
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morskiego prawa administracyjnego, cywilnego, a nawet karnego jest bardzo
wyraźny. Obecnie do legislacji międzynarodowej dołączyła obszerna legislacja
unijna. Zmian wymaga polska administracja morska, izby morskie, trwają prace
nad nowym kodeksem morskim. Nie sposób pozostawić tej skomplikowanej
materii prawnej wyłącznie w gestii urzędników. Morska problematyka prawna
wymaga stałej i pogłębionej refleksji teoretycznej. Wszystko to skłania do
wniosku, że istnienie Komisji Prawa Morskiego jest niezbędne.
Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim członkom i współpracownikom za ich wkład w prace Komisji. Od 30 lat Komisja Prawa Morskiego
istnieje bowiem wyłącznie dzięki zaangażowaniu swoich członków i ich społecznej pracy. Wypada wyrazić nadzieję, że wkład Komisji w rozwój nauk
prawnych zostanie doceniony i zostaną stworzone warunki do dalszej jej działalności.
Przewodniczący Komisji
Mirosław H. Koziński

Członkowie Komisji Prawa Morskiego po wyborach nowego prezydium 2010

Sesja jubileuszowa Komisji Prawa Morskiego 2011

