In memoriam
Profesor ZBIGNIEW GODECKI
(1936–2015)

Dnia 17 lipca 2015 r. zmarł dr hab. Zbigniew Godecki, długoletni członek
Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk.
Profesor Zbigniew Godecki urodził się w 1936 r. w Małopolsce. Był związany z morzem nie tylko poprzez pracę naukową, ale także poprzez służbę
wojskową. W 1959 r. ukończył Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej w Gdyni,
a w 1969 r. – studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Do 1967 r. był
oficerem na okręcie Marynarki Wojennej.
Życie zawodowe profesora Godeckiego było związane z Trójmiastem. Pracował kolejno w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, w przedsiębiorstwie Żegluga Gdańska, w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz Urzędzie Miejskim
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w Gdańsku. Jako wysokiej klasy specjalista prowadził także doradztwo gospodarcze dla spółek pilotowych w Gdańsku i Gdyni. Przez ostatnie lata pełnił
funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
W 1974 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza, obroniwszy rozprawę
pt. Przywileje i zastawy na statkach morskich. Pracę naukową kontynuował
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, gdzie pełnił także funkcję kierownika
Zakładu Prawa Morskiego i prodziekana Wydziału Nawigacyjnego, oraz
w Katedrze Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego. W późniejszym okresie prowadził zajęcia dydaktyczne w Ateneum
Szkole Wyższej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.
Jego wieloletnie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej
pozwoliło na szeroką i pogłębioną analizę funkcjonowania administracji morskiej w praktyce. Wokół wspomnianej tematyki koncentrowały się główne badania naukowe i liczne publikacje prof. Godeckiego. W 2011 r. uzyskał On
stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego, nadany na podstawie całego dorobku naukowego,
w tym monografii pt. Legislacja morska miejscowa. Krytycznie o ustawodawcy
i administracji morskiej.
Zbigniew Godecki aktywnie wspierał swoją wiedzą i doświadczeniem Komisję Prawa Morskiego PAN Oddział w Gdańsku. Ostatni referat na forum tej
Komisji wygłosił w maju br., a ostatni Jego artykuł zamieszczono na łamach
tego numeru „Prawa Morskiego”.
Był lubianym dydaktykiem, cenionym naukowcem, życzliwym słuchaczem.
Dbał także o wychowanie nowego pokolenia młodych prawników morskich.
Długo pozostanie w naszej pamięci.
Justyna Nawrot

