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Życiorys naukowy
prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka
Leonard Bolesław Łukaszuk urodził się 29 września 1930 r. na Lubelszczyźnie. Po
ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w gimnazjum, potem w liceum ogólnokształ
cącym, a następnie uczęszczał na kurs pedagogiczny w Centralnym Ośrodku Minister
stwa Oświaty, po czym rozpoczął pracę w średnim szkolnictwie zawodowym. Jedno
cześnie kontynuował studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
i Uniwersytecie Warszawskim, a po ich ukończeniu podjął pracę w obsłudze prawnej
administracji oraz w szkolnictwie wyższym, uzyskując kolejno kwalifikacje radcy praw
nego oraz stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego na Uniwersytecie War
szawskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tytuł naukowy profesora prawa Jubilat uzyskał w 1985 r., będąc kierownikiem
Zakładu Prawa Międzynarodowego i Teorii Stosunków Międzynarodowych w Pol
skim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a nominację na stanowisko profesora
zwyczajnego - w 1994 r., już jako kierownik Katedry Prawa i Bezpieczeństwa Mię
dzynarodowego w Akademii Obrony Narodowej. Od 1994 r. Profesor jest także pra
cownikiem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie wykłada międzynarodowe prawo morza, prawo kosmiczne, prawo własności in
telektualnej, prawo Wspólnot Europejskich i międzynarodowe prawo humanitarne kon
fliktów zbrojnych.
Profesor Leonard Łukaszuk jest współorganizatorem kilku wyższych szkół zawo
dowych, a także członkiem międzyresortowej komisji przygotowującej projekty ustaw
o szkolnictwie wyższym. Brał również udział w pracach komisji i zespołów międzyre
sortowych do spraw porządkowania prawa oraz w pracach legislacyjnych komisji Sej
mu i Rady Państwa, będąc jej członkiem. Uczestniczył w kraju i za granicą w negocjo
waniu ponad 20 umów konsularnych i o obrocie prawnym z zagranicą. Działał także
w zespole Urzędu Rady Ministrów do spraw koordynacji stosunków Polski z zagrani
cą oraz w zespole doradczym przy ministrach sprawiedliwości i spraw zagranicznych
do badania związków prawa krajowego z prawem międzynarodowym. W 1985 r. zo
stał wybrany przez Sejm na sędziego i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Od 1987 r. Profesor współpracuje z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni
i Ośrodkiem Myśli Morskiej Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana" w Szczecinie, bę
dąc współautorem i opiniodawcą programów nauczania, skryptów, podręczników i stu
diów z dziedziny prawa morza oraz aktywnym uczestnikiem konferencji naukowych.
Ponadto prowadził także zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
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wersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Kształcenia Służby Zagranicznej i w Stu
dium Podyplomowym PISM dla kandydatów do pracy w MSZ - z zakresu prawa
dyplomatycznego i konsularnego oraz ekologicznego i morskiego. Wykładał prawo
międzynarodowe w Prywatnej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza,
a obecnie wykłada je także w Prywatnej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Ame
rykanistyki w Warszawie.
Profesor Leonard Łukaszuk był członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN, Rady
Naukowej Instytutu Morskiego w Gdańsku. Obecnie współpracuje z placówkami na
ukowymi w USA, Holandii, Izraelu, Korei Południowej, RFN, Szwecji, Łotwie i Wiel
kiej Brytanii. Od 1987 r. bierze udział w pracach Komisji Prawa Morskiego Oddziału
PAN w Gdańsku, a od 1971 r. jest członkiem Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Na
leży też do polskiej sekcji ILA i American Society oflntemational Law. Współpraco
wał z Komisją Rady Europy ,,Demokracja przez Prawo" oraz dyrektoriatami tejże
rady, mianowicie do spraw Ochrony Praw Człowieka, Ekologii i Władz Lokalnych.
Współpracuje z Institute for Security Studies Unii Zachodnioeuropejskiej w Paryżu.
W swym dorobku naukowym Profesor Łukaszuk ma około 300 pozycji prac wyda
wanych w kraju i za granicą, w tym 12 książek autorskich, 25 współautorskich,
8 podręczników. Zrecenzował około 70 prac, przeważnie autorów zagranicznych. Jako
autor i współautor uczestniczył w kilkunastu państwowych, resortowych, akademic
kich i zagranicznych projektach naukowo-badawczych z zakresu problematyki mor
skiej, a kilkoma z nich także kierował. Wypromował około 50 magistrów, 11 doktorów
oraz uczestniczył jako recenzent dorobku w kilkunastu habilitacjach i wielu innych
postępowaniach kwalifikacyjnych w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych.
W 1997 r. Jubilat uzyskał nagrodę rektora Uniwersytetu Warszawskiego za pod
ręcznik akademicki Międzynarodowe prawo morza. W tymże roku został odznaczony
Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowa
nia. W 1998 r. Akademia Marynarki Wojennej uhonorowała Profesora Leonarda Łu
kaszuka za zasługi dla tej uczelni medalem pamiątkowym i specjalnym wydaniem jej
,,Zeszytów Naukowych".
Jacek Trawczyński

