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Profesorowi Januszowi Andrzejowi Strzępce – uczonemu,  
nauczycielowi akademickiemu, naszemu mentorowi i przyjacielowi – ofiarujemy tę Księgę.

Pięknym, a zarazem doniosłym zwyczajem akademickim jest wydanie Księgi Jubileuszo-
wej dla uczczenia pamięci wyjątkowych osobistości świata nauki. Wkład w stworzenie ta-
kiego dzieła wnoszą przyjaciele, współpracownicy, uczniowie oraz przedstawiciele środo-
wiska naukowego, którzy przygotowują rozprawy naukowe podejmujące tematykę bliską 
zainteresowaniom Jubilata. Okazję do wydania tej Księgi stanowi 50. rocznica rozpoczę-
cia pracy naukowej przez wybitnego przedstawiciela nauki prawa handlowego – profesora 
 Janusza A. Strzępkę. Celem przyświecającym przygotowaniu tej pracy była chęć wyrażenia 
szacunku i podziwu wobec dokonań Szanownego Jubilata.

***
Profesor Janusz A. Strzępka urodził się 6.7.1946 r. w Łańcucie w rodzinie inteligenckiej, 

pochodzącej ze Lwowa. W latach 1965–1969 odbył studia stacjonarne na Wydziale Prawa 
i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które ukończył z wy-
nikiem bardzo dobrym. Następnie w latach 1969–1976 był zatrudniony na stanowisku asy-
stenta, a następnie starszego asystenta w katedrze Prawa Cywilnego Obrotu Gospodarcze-
go, na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, kierowanej przez profesora S. Buczkowskiego, 
który był wybitnym reprezentantem nauki prawa cywilnego oraz czołowym przedstawicie-
lem nauki prawa autorskiego i wynalazczego. Należał on do ścisłego grona znawców proble-
mów prawnych związanych z funkcjonowaniem modeli gospodarczych oraz roli prawa cy-
wilnego w uspołecznionym układzie gospodarki narodowej. Przyczynił się, będąc członkiem 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, którą kierował A. Wolter w latach 1960–1964, 
do przyjęcia przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym koncepcji cywilnoprawnego charak-
teru stosunków między jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz zasady jedności pra-
wa cywilnego. Profesor J.A. Strzępka w czasie studiów prawniczych oraz po ich zakończeniu 
uczęszczał na seminaria prawa cywilnego materialnego, prowadzone przez znamienitych pol-
skich uczonych, takich jak profesorowie: A. Wolter, S. Buczkowski, J. Ignatowicz i A. Kunicki. 
Wpłynęło to w zasadniczym stopniu na dalszy kierunek rozwoju i zainteresowań młodego 
pracownika naukowo-dydaktycznego, który w 1976 r. obronił pracę doktorską pt. „Umo-
wy przedwstępne w obrocie uspołecznionym” (Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1978), 
nagrodzoną w czerwcu 1978 r. II nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa 
INP PAN w Warszawie na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie. 

W latach 1976–1986 Profesor był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Pra-
wa Cywilnego UMCS, Katedrze Prawa Cywilnego Obrotu Gospodarczego, kierowanej po 
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śmierci prof. S. Buczkowskiego przez prof. M. Sawczuka, będącego jednocześnie Dyrekto-
rem Instytutu. W międzyczasie uczęszczał na aplikację arbitrażową (aplikacja radców praw-
nych) przy Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Lublinie, którą ukończył z wyróżnieniem 
15.11.1977 r., zdając egzamin z wynikiem bardzo dobrym. 

Stopień doktora habilitowanego uzyskał 4.6.1986 r. na UMCS na podstawie rozprawy 
„Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego za nienależyte wykonanie zobowią-
zań w obrocie uspołecznionym” (wydawnictwo UMCS, Lublin 1985), która została wyróż-
niona w Konkursie Państwa i Prawa INP PAN w Warszawie na najlepsze prace habilitacyjne 
i doktorskie.

W latach 1980–1981 działał w NSZZ „Solidarność”, m.in. jako ekspert Krajowej Ko-
misji Geodezji i Kartografii NSZZ „Solidarność”, uczestnicząc w spotkaniach w Warszawie, 
Poznaniu i w Łodzi z przedstawicielami Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu-
dowlanych oraz w pracach nad nowymi układami zbiorowymi pracy i uregulowaniami w re-
sorcie budownictwa.

W latach 1987–1988 był zatrudniony na stanowisku docenta w Instytucie Prawa Cy-
wilnego (Katedra Prawa Cywilnego Obrotu Gospodarczego), kierowanym przez ówczesną 
doc. dr hab. M. Poźniak-Niedzielską, później znaną profesor prawa prywatnego, a w szczegól-
ności prawa na dobrach materialnych (zwłaszcza prawa autorskiego).

Profesor J.A. Strzępka w październiku 1988 r. przeniósł się na Wydział Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie został zatrudniony na etacie docen-
ta i mianowany przez Jego Magnificencję Rektora Kierownikiem Katedry Prawa Gospo-
darczego, której nazwę zmienił w 1990 r. na Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego. 
20.6.1994 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta RP 
L. Wałęsę, a 1.1.2004 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego przez Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu, K. Łybacką. Funkcję Kierownika Katedry Prawa Gospo-
darczego i Handlowego pełnił nieprzerwanie do 30.9.2016 r.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przez wiele lat wykładał pra-
wo gospodarcze i handlowe ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa umów 
handlowych, prawa upadłościowego i układowego. Prowadził liczne seminaria magisterskie 
poświęcone szczegółowej problematyce prawa spółek, prawa zobowiązań, prawa umów bu-
dowlanych. W latach 1997–2018 był kierownikiem Studium Podyplomowego Prawa Go-
spodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego. Jego wykłady na studiach podyplomo-
wych w Katowicach dotyczyły specjalistycznych zagadnień prawa spółek handlowych, prawa 
umów handlowych, prawa fundacyjnego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 
Na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie prowadził wykłady 
z prawa handlowego, a w szczególności z prawa budowlanego i prawa umów budowlanych. 

Na Uniwersytecie Śląskim wypromował 2 osoby na stanowiska profesorów nauk praw-
nych, 8 osób pod jego kierunkiem uzyskało stopień doktora nauk prawnych. Ich prace 
w większości były wyróżnione i opublikowane przez wydawnictwo C.H. Beck. Jako recen-
zent wziął udział w licznych przewodach doktorskich na Uniwersytetach w Warszawie, Wro-
cławiu, Krakowie, Lublinie (UMCS i KUL), Poznaniu, Katowicach oraz w przewodach habi-
litacyjnych w Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Krakowie. W charakterze recenzenta wystąpił 
w kilku postępowaniach o nadanie tytułu profesora.



XIII

Słowo wstępne

Profesor J.A. Strzępka od 1988 r. aktywnie współpracował ze środowiskami społeczno-go-
spodarczymi Śląska, uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach gospodarczych, pełniąc różno-
rodne funkcje w Instytucjach i spółkach Skarbu Państwa, przez wiele lat był zaangażowany 
we współpracę ze spółkami z branży górnictwa węgla kamiennego.

4.11.1991 r. uchwałą Zarządu Górnośląskiej Izby Gospodarczej w Katowicach został po-
wołany na arbitra Sądu Polubownego. Od kilkunastu lat ponadto jest arbitrem Sądu Gospo-
darczego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W 1989 r. został wybrany na 4-letnią V kadencję (od grudnia 1989 r.) przedstawiciela 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w Radzie Ubezpieczeniowej PZU w Warsza-
wie (pismo Prezesa PZU z 16.3.1990 r.). Uczestniczył w kursie ubezpieczenia (Asekuracja 
i Reasekuracja) od 11.5.1993 r. do 11.6.1993 r. w Paryżu [(Non proportional reinsurance). Di-
rection des ressources Mumaines SCOR Campus. Certyfikat Paris 1993].

Zarządzeniem z 10.1.2005 r. Nr 1/2005 został powołany przez Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Katowicach na stanowisko Przewodniczącego Rady Programowej ds. Szkoleń przy Dy-
rektorze Izby Skarbowej w Katowicach.

W latach 1994–2000 prowadził kursy dla rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, kursy 
dla doradców podatkowych oraz seminaria, konferencje i szkolenia dla zarządów i rad nad-
zorczych spółek Skarbu Państwa. Organizował kursy, seminaria, szkolenia z prawa spółek, 
prawa handlowego, windykacji wierzytelności, prawa upadłościowego i układowego w szcze-
gólności dla górnictwa, w tym dla zarządu KHW S.A. oraz innych członków zarządu dele-
gowanych z kopalń. Sporo kursów odbywało się w centrum szkolenia Adaptacji Zawodowej 
Górnictwa (Bytom i Katowice). Prowadził także szkolenia i egzaminy na syndyków, likwida-
torów oraz kursy z prawa spółek, prawa handlowego i prawa pracy.

W latach 1993–2001 pełnił funkcję członka rady nadzorczej Spółki Polskie Radio S.A. – 
Rozgłośnia w Katowicach. Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołał 
Go na dwie kadencje (pisma z 2.11.1993 r. i 7.5.1997 r.). Od 2.11.1993 r. do 30.6.2001 r. 
pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

W latach 1992–1993 był doradcą prawnym przy zawieraniu układu w Hucie Katowice 
w 1992 r. i w Spółkach Węglowych S.A. (Katowickiej, Gliwickiej, Jastrzębskiej).

W latach 1992–1993 był Kierownikiem Podyplomowego Studium Pracowników NIK 
w Katowicach.

W 1.2.2000 r. został powołany przez Ministra Gospodarki na członka rady nadzorczej 
Bytomskiej Spółki Węglowej S.A., gdzie pełnił tę funkcję przez dwie kolejne kadencje. Od 
1996 r. współpracował z Agencją Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. w Ty-
chach (Inkubator Przedsiębiorczości). Prowadził wykłady dla przedsiębiorców z regionu ślą-
skiego z prawa spółek, prawa upadłościowego i układowego, prawa papierów wartościowych.

W latach 2006–2015 współpracował z Agencją Rozwoju Przemysłu przy Ministerstwie 
Skarbu w Warszawie oraz w Ministerstwie Gospodarki. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 
oraz członka rad nadzorczych następujących spółek: Skarbu Państwa Huta Częstochowa, By-
tomska Spółka Węglowa, Rafamet S.A. w Kuźni Raciborskiej, Euro-Park w Mieleckiej Strefie 
Ekonomicznej, Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. w Katowicach, spółka giełdowa Kopex S.A. 
w Katowicach.
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Brał aktywny udział w procesach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i w zmia-
nach oraz przekształceniach form organizacyjnych i prawnych funkcjonowania podmiotów 
górniczych. Uczestniczył czynnie we wszystkich istotnych przedsięwzięciach podejmowanych 
przez Katowicki Holding Węglowy S.A. oraz przez Bytomską Spółkę Węglową S.A. i Kompa-
nię Węglową S.A. Jest autorem wielu opinii i ekspertyz prawnych dla tych spółek. Organizo-
wał wiele spotkań i kursów dla zarządów tych spółek oraz kadry dyrektorskiej z zakresu prawa 
spółek, prawa cywilnego, handlowego oraz upadłościowego.

W latach 1993–1995 brał udział w postępowaniu układowym w spółkach węglowych.
W latach 1993–2002 współpracował z Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej Gór-

nictwa w Bytomiu. Prowadził wykłady, kursy, szkolenia z prawa cywilnego, handlowego, go-
spodarczego, upadłościowego i układowego.

W latach 1994–2002 współpracował z Państwową Agencją Restrukturyzacji Górnictwa 
w Katowicach.

W latach 2000–2004 współpracował z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach. 
Przygotował wiele opinii prawnych dotyczących kluczowych kwestii związanych z założeniem 
i funkcjonowaniem funkcjonującej od 2000 r. Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.

W latach 1993–2015 współpracował z Zarządem Katowickiego Holdingu Węglowe-
go S.A. Brał czynny udział w konferencjach organizowanych przez KHW S.A. oraz AGH 
w Krakowie, szkoleniach członków zarządów spółek zależnych oraz KHW S.A., prowa-
dził kursy z zakresu prawa spółek i prawa upadłościowego i układowego, a także brał udział 
w procesach restrukturyzacyjnych KHW S.A. Za wieloletnią współpracę i zasługi dla górnic-
twa węgla kamiennego otrzymał Honorową Szpadę Górniczą, nadaną 21.11.2005 r. na pod-
stawie art. 14 ustawy z 14.2.2003 r. o stopniach górniczych i mundurach górniczych (Dz.U. 
Nr 52, poz. 449) w uznaniu zasług dla górnictwa.

Na uwagę zasługuje Jego aktywność w praktyce orzeczniczej oraz współpraca z Sądem Ar-
bitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest członkiem Rady Naukowej 
Zeszytów Naukowych Radca Prawny.

W 2008 r. w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego współpracował przy re-
gulacji umów o wykonawstwo budowlane w przyszłym Kodeksie Cywilnym (J.A. Strzępka, 
Zagadnienia legislacyjne umów inwestycyjnych w Kodeksie cywilnym, MoP 2008, Nr 21, 
s. 1127–1138).

Pracę naukową przez wiele lat godził z zawodem radcy prawnego.
Osiągnięcia naukowe i badawcze profesora J.A. Strzępki z zakresu prawa prywatnego mają 

istotne znaczenie zarówno teoretyczne, jak i posiadają walor praktycznej przydatności dla 
obrotu handlowego i judykatury. Profesor jest autorem i redaktorem wielu znaczących i ce-
nionych pozycji naukowych, z zakresu prawa zobowiązań, prawa umów handlowych, prawa 
umów budowlanych prawa przedsiębiorstw, prawa spółek, prawa fundacyjnego, prawa han-
dlowego, prawa upadłościowego i układowego oraz europejskiego prawa porównawczego. 
Jego dorobek stanowią różnorodne tematycznie publikacje o wysokich walorach teoretycz-
nych i dużym znaczeniu dla podmiotów stosujących prawo oraz dla orzecznictwa sądowego. 
Dorobek naukowy Profesora obejmuje udział w Systemie Prawa Prywatnego i w Systemie 
Prawa Handlowego oraz w Komentarzu do Kodeksu Handlowego. Ponadto Profesor jest au-
torem oraz współautorem monografii naukowych, autorem licznych artykułów, które opu-
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blikowane zostały zarówno w czasopismach krajowych jak i zagranicznych. Większość publi-
kacji wydał w języku polskim. Część jest prac została opublikowana w języku niemieckim. 

Dzięki tak różnym formom wymienione publikacje mogły trafić do różnych kręgów 
czytelników zainteresowanych zarówno ich teoretycznym ujęciem, jak i ich znaczeniem dla 
praktyki gospodarczej i orzeczniczej. Pozycję naukową w polskiej nauce prawa dokumentuje 
wykaz dotychczasowych jego publikacji, który został zamieszczony w Księdze. Należy pod-
kreślić nowatorski charakter Jego prac i ich tematyki. Istotne znaczenie mają studia prawno-
porównawcze, zwłaszcza w zakresie prawa umów budowlanych. Proponowane rozwiązania 
i konstrukcje prawne służą potrzebom praktyki stosowania prawa oraz judykaturze.

W dorobku naukowym profesora J.A. Strzępki najwięcej miejsca zajmuje prywatno-
prawna problematyka procesów budowlanych w kraju i na tle prawnoporównawczym (pra-
wo niemieckie, francuskie, anglosaskie, jugosłowiańskie – obecnie chorwackie, słoweńskie 
oraz rosyjskie i czeskie). Należy zaznaczyć, że jest to problematyka szczególnie trudna, ce-
chująca się wyraźną specyfiką i koniecznością uwzględnienia przy jej analizie również zagad-
nień o charakterze administracyjnoprawnym i organizacyjnym, wyznaczających ramy, w któ-
rych się mieści oraz zagadnień ekonomicznych i systemowych wpływających na jej funkcje. 
Szczególnie wartościowe opracowania naukowe Autora o charakterze systemowym dotyczą 
umów w zakresie inwestycji budowlanych zamieszczone w kolejnych wydaniach Systemu 
Prawa Handlowego (J.A. Strzępka, Umowy w zakresie inwestycji budowlanych, w: System 
PrHandl, t. V, 2017, s. 1275–1647). Opracowanie to obejmuje kompleksowo problematy-
kę cywilnoprawną umów w dziedzinie budownictwa: umowy o prace geologiczne; geotech-
niczne; geodezyjno-kartograficzne; umowy o prace projektowe; umowy o wykonawstwa bu-
dowlane; umowy deweloperskie; umowy o zastępstwo inwestycyjne (umowy powiernicze); 
umowy o wykonanie remontu budynków lub budowli (art. 658 KC); umowy konsorcjum 
budowlanego; problematykę umów o roboty budowlane, konstrukcyjne, inżynieryjne, pro-
jektowe, EPC „Pod Klucz”; umowy o obsługę budowy na gruncie międzynarodowych, stan-
dardowych warunków kontraktowych FIDIC. Uwzględniona została w nich także problema-
tyka administracyjnoprawna oraz wszelkie zmiany legislacyjne i kierunki judykatury, a także 
poglądy nauki; – umów o roboty budowlane opublikowane w kolejnych wydaniach Systemu 
Prawa Prywatnego (J.A. Strzępka, Umowa o roboty budowlane, w: System PrPryw, t. VII, 
2018, s. 481–617). Problematyka opracowana przez Autora stanowi pogłębione zestawienie 
zagadnień cywilnoprawnych dotyczących umowy o roboty budowlane. Obejmuje ona cało-
kształt zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z systemem wykonawstwa robót 
budowlanych, tj. systemem generalnej realizacji inwestycji (umów „pod klucz”); systemem 
generalnego wykonawstwa, wykonawstwa częściowego i podwykonawstwa; zamówienia 
o wykonanie robót remontowo-budowlanych i montażowych oraz unormowań konsorcjów 
budowlanych. Obszernie przedstawiono przedmiotowo istotne składniki umów o roboty bu-
dowlane, zagadnienia rękojmi za wady, odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wy-
konanie zobowiązań, problemy współodpowiedzialności uczestników procesu budowlanego 
(w pierwszym wydaniu z 2001 r. przedstawiono niemieckie regulacje odnoszące się do umo-
wy o roboty budowlane: BGB Bauvertrag i VOB/B). Uwzględnione zostały wyczerpująco 
poglądy nauki oraz cały dorobek orzecznictwa sądowego.

Profesor J.A. Strzępka jest redaktorem i autorem przeważającej części znaczących po-
zycji naukowych dotyczących inwestycji budowlanych pt. Prawo umów budowlanych 
(red. J.A. Strzępka), Wyd. III. C.H. Beck, Warszawa 2012 (współautorzy B. Sagan, E. Zie-
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lińska, J.A. Strzępka). Pierwsze wydanie tej monografii pochodzi z 1997 r., natomiast drugie 
z 2001 r. (red. J.A. Strzępka, współautorzy: B. Sagan, E. Zielińska), Wyd. C.H. Beck, Warsza-
wa 1997 oraz Warszawa 2001. 

Monografia stanowi bardzo obszerne, jedyne w zakresie prawa prywatnego, opracowa-
nie całościowe zagadnień dotyczących zobowiązań (umów) występujących w procesie bu-
dowlanym oraz zagadnień administracyjnoprawnych budownictwa w aspekcie prawnopo-
równawczym (rozwiązania prawne w ustawodawstwie niemieckim, francuskim i angielskim). 
Obejmuje całokształt problematyki teoretycznej i praktycznej związanej z funkcjonowaniem 
umów o realizację inwestycji budowlanych, w szczególności związanej z projektowaniem 
i wykonawstwem budowlanym. Zawarte są w niej rozważania dotyczące problematyki współ-
odpowiedzialności w realizacji inwestycji jednostki projektowania (architekta), wykonawcy 
budowlanego i innych uczestników procesu budowlanego (odpowiedzialność solidarna in so-
lidum). Praca została wzbogacona o refleksje prawnoporównawcze, oparte na dorobku litera-
tury i orzecznictwa niemieckiego, francuskiego i anglosaskiego. Praca Autora ma podstawowe 
znaczenie w dziedzinie prywatnego prawa budowlanego i stanowi poważny wkład do nauki 
i ma znaczenie dla kształtowania praktyki budowlanej.

Na uwagę zasługuje również „Rękojmia za wady i współodpowiedzialność w procesie bu-
dowlanym (studium prawnoporównawcze)”, Katowice 1993, Biuro Wydawnictw Prawni-
czych). Praca została opracowana w latach 1990–1991 na Uniwersytecie w Bonn w Institut 
für Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. Jest pogłębionym opracowaniem za-
gadnień odpowiedzialności i współodpowiedzialności za wady i szkody architekta, wykonaw-
cy budowlanego w prawie polskim i niemieckim, w systemie common law i w prawie fran-
cuskim. Była przedmiotem analizy w sejmowej Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej 
i Mieszkaniowej (w kwietniu 1991 r.). Jej recenzent – Minister Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa A.W. Bratkowski w przedmowie napisał: „Zaznajomienie się z opracowaniem 
pozwala mi stwierdzić, że podjęta przez Autora tematyka jest bardzo aktualna, ogromnie in-
teresująca i pouczająca dla potencjalnych nowelistów polskiego prawa budowlanego i nie 
tylko […]. Recenzowane dzieło (530 stron maszynopisu) z pewnością przyda się architek-
tom i inżynierom budowlanym, szczególnie w sytuacji podejmowania działalności zawodo-
wej w kooperacji z firmami zachodnimi bądź na terenie europejskich krajów zachodnich. Ze 
wszech miar byłoby więc celowe udostępnienie tej pozycji ogółowi projektantów i wykonaw-
ców budowlanych. Niezależnie od tego również środowisko prawnicze powinno być zaintere-
sowane studiami autora z punktu widzenia nowego kształtowania doktryny w odniesieniu do 
zasad obrotu dziełami budowlanymi w gospodarce rynkowej”. 

W kręgu zainteresowań naukowych Profesora mieści się także problematyka odpowie-
dzialności za wady uczestników procesu budowlanego, charakteru prawnego umów o prace 
projektowe, nadzoru autorskiego, kontraktów międzynarodowych, stosowania międzynaro-
dowych standardów warunków kontraktowych FIDIC, konsorcjów budowlanych, umów de-
weloperskich, prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej. Tej tematyce zostało poświę-
conych wiele studiów, artykułów, udziałów w opracowaniach zwartych i w monografiach. 
Profesor zajmuje się również prawem zobowiązań. Temu zagadnieniu poświęcił wiele opraco-
wań dotyczących umów przedwstępnych, wykonywania zobowiązań wzajemnych, konstruk-
cji odpowiedzialności solidarnej i in solidum, odpowiedzialności deliktowej, przejmowania 
na własność Skarbu Państwa nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, zby-
cia gospodarstwa rolnego, rękojmi za wady, odpowiedzialności za niewykonanie i nienależy-
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te wykonanie zobowiązań, umów ramowych (ramowych umów definitywnych, ramowych 
umów długoterminowych, ramowych umów przedwstępnych, porozumień gospodarczych, 
porozumień w sprawie warunków umów), a także klauzuli rebus sic stantibus.

Profesor J.A. Strzępka jest redaktorem oraz współautorem jednego z większych w kraju 
Komentarzy do Kodeksu spółek handlowych. Dotychczas, co należy podkreślić, ukazało się 
jego siedem wydań (w latach 2001, 2003, 2005, 2009, 2012, 2015). Ostatnie wydanie po-
chodzi z 2015 r. (Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015, 
P. Pinior, W. Popiołek, J.A. Strzępka, E. Zielińska), J.A. Strzępka i E. Zielińska objaśnienia do 
art. 1–5; art. 8–101; art. 151–300. Komentarz stanowi istotną pozycję naukową Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i jest jednocześnie kojarzony ze 
śląskim ośrodkiem akademickim. Cieszy się dużą popularnością w środowisku prawniczym, ze 
względu na wysoki poziom merytoryczny oraz szczególną przydatność praktykom z uwagi na 
zastosowaną metodę prowadzenia wywodu prawniczego na podstawie orzecznictwa sądowego.

Jubilat w wielu artykułach podejmował istotne problemy z zakresu prawa handlowego 
dotyczące spółki z o.o., spółek osobowych, kwestii kadencji i mandatu w spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością, reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, egzeku-
cji przedsiębiorstwa spółki, wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością przez małżonków w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej, podziału 
spółki kapitałowej przez wydzielenie, odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółce z o.o. 
(art. 291–300 KSH), a także struktur holdingowych.

Obok problematyki prawa spółek Profesor zajmował się również prawnymi aspektami 
funkcjonowania fundacji publicznych, prywatnych i kościelnych. Badania dotyczyły pozy-
cji prawnej fundacji, prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje, statutów/aktów 
fundacyjnych oraz likwidacji fundacyjnych osób prawnych. Jako jedną z publikacji traktu-
jącej o tej tematyce należy wskazać komentarz pt. Prawo o fundacjach (red. J.A. Strzępka), 
współautorka B. Sagan, wydawnictwo dr A. Abramskiego, Katowice 1992, s. 200.

W kręgu badawczym Profesora poczesne miejsce zajmują zagadnienia prawa upadłościo-
wego i układowego (obecnie restrukturyzacyjnego). Zainteresowanie tą dziedziną prawa spo-
wodowane było faktem, że Profesor był doradcą prawnym przy zawieraniu układu z wierzy-
cielami w Hucie Katowice w 1992 r. oraz w spółkach węglowych (Katowickiej, Gliwickiej 
i Jastrzębskiej) w latach 1993–1994. W ramach tej problematyki opublikował wiele artyku-
łów i sporządził liczne opinie prawne i ekspertyzy dotyczące wierzytelności w postępowa-
niu układowym, układu a umowy poręczenia, egzekucji przez zarząd przymusowy i sprzedaż 
przedsiębiorstwa, wykonania układu, sprzedaży przedsiębiorstwa w upadłości, sprzedaży zor-
ganizowanej części przedsiębiorstwa w upadłości, egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa, 
odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za niezgłosze-
nie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorgani-
zowanej części w postępowaniu upadłościowym.

Trzeba dodać, że Profesor był autorem obszernej ekspertyzy, która dotyczyła projektu no-
wego prawa upadłościowego i naprawczego (ustawa z 28.2.2003 r.) dla Senatu RP (na zlece-
nie Dyrektora Kancelarii Senatu z 19.12.2002 r., Biuro Dokumentacji i Informacji. Kancela-
ria Senatu, ul. Wiejska 6, Warszawa).

Profesor J.A. Strzępka przez wiele lat współpracował naukowo z zagranicznymi uniwersy-
tetami i fundacjami.
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W okresie 1978–1979 przebywał w ramach wymiany międzyuniwersyteckiej w Stanach 
Zjednoczonych (Lock Haven State University; Penn State University). W latach 1985–1986 
oraz 1990–1991 i 1994 był stypendystą prestiżowej Fundacji Niemieckiej Humboldta (Ale-
xander von Humboldt Stiftung) na Uniwersytecie w Bonn w Institut für Internationales Pri-
vatrecht und Rechtsvergleichung, kierowanym przez prof. W. Frhr Marschalla von Biebersteina, 
z którym przez kilkanaście lat współpracował. Opublikował kilka dużych studiów prawno-
porównawczych w języku niemieckim i polskim. Powstała także obszerna monografia po-
równawcza – Rękojmia za wady i współodpowiedzialność w procesie budowlanym (1993 r.). 
W dniach 28.9–5.10.1991 r. prof. W. Frhr Marschall von Bieberstein przebywał gościnnie 
w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego w Katowicach. Jubilat aktywnie współpra-
cował z prof. Götzem von Craushaarem – Dyrektorem Instytutu Prawa Cywilnego we Frei-
burgu im Breisgau; prof. Günterem Bergiem – Kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego, 
Technische Hochschule w Lipsku; prof. Günterem Weickiem – Dyrektorem Instytutu Prawa 
Cywilnego w Giessen. Uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych na temat pra-
wa cywilnego i handlowego. Jako koordynator brał udział w badaniach prawnoporównaw-
czych dotyczących problematyki cywilnoprawnej regulacji jakości produkcji, prowadzonej 
z Katedrą Prawa Cywilnego Państwowego Uniwersytetu w Erywaniu. W 1987 r. przebywał 
na Uniwersytecie w Erywaniu i prowadził tam wykłady oraz seminaria z zakresu prawa cywil-
nego i gospodarczego.

W latach 1989–1990 współpracował z Uniwersytetem Tadżyckim w Duszanbe, w ra-
mach umowy zawartej przez Uniwersytet Śląski. Podczas pobytu prowadził wykłady i semi-
naria z prawa cywilnego i gospodarczego dla studentów oraz dla pracowników Ministerstwa 
Sprawiedliwości w Duszanbe.

W ostatnich latach największy znaczenie w dorobku Profesora ma problematyka umów 
budowlanych oraz prawa spółek handlowych. Uczestniczył w wielu konferencjach, będąc Au-
torem licznych wygłoszonych referatów i wystąpień. Dorobek naukowy Profesora J.A. Strzęp-
ki oraz jego inne osiągnięcia naukowe stawiają Go w gronie liczących się przedstawicieli na-
uki prawa w kraju i zasługują na szacunek i uznanie. Za pełną poświęcenia i zaangażowania 
pracę naukowo-dydaktyczną profesor J.A. Strzępka otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (w 1993 r.) 
oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (w 1996 r.).

Księga zostaje ofiarowana Profesorowi przez współpracowników, uczniów, kolegów i przy-
jaciół. Jest wyrazem wdzięczności i uznania dla Jego wieloletniej pracy naukowej oraz licz-
nych dokonań i osiągnięć w dziedzinie prawa prywatnego. 

Szanowny Panie Profesorze,
składamy najserdeczniejsze gratulacje z okazji tak pięknego Jubileuszu i życzymy dalszych 
znakomitych osiągnięć w pracy naukowej. Tę Księgę oddajemy do rąk Pana Profesora w po-
dziękowaniu za wszystko, czego mogliśmy się od Pana nauczyć. Wierzymy, że każdy z po-
święconych tekstów stanowi należyty wyraz szacunku i uznania dla pracy naukowej oraz do-
konań Pana Profesora. 
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