
Szanowny Panie bardzo prosimy o udzielenie odpowiedź na poniższe pytania oraz przekazanie 
następujących danych: 

1. Dane osobowe (imię i nazwisko, rok urodzenia, stan cywilny, nazwa i adres miejsca 
pracy/wykonywania zawodu). 

Andrzej Stanisław Jakubecki 

ur. 22 lutego 1958 r. w Przemyślu 

żonaty 

Zatrudnienie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  

adres:  Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 

 

2. Wykształcenie (z podaniem nazw szkół, które Pan ukończył, posiadanych stopni naukowych, 
ukończonych kursów, szkoleń, aplikacji itp.). 

1976 – 1980 – studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie 
ukończone z wyróżnieniem (magister prawa 1980 r.) 

1980 – 1982 – aplikacja sądowa 

1982 egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym 

1989 r. – doktor nauk prawnych (doktorat z postępowania cywilnego na temat „Restitutio in 
integrum w sądowym postępowaniu cywilnym”) 

2001 r. – doktor habilitowany (habilitacja z postępowania cywilnego nt. „Postępowanie 
zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej”) 

2003 r. – stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS 

2013 – tytuł profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta RP 

2014 – stanowisko profesora zwyczajnego UMCS 

 

3. Przebieg kariery zawodowej (w tym m.in. miejsca zatrudnienia i okresy pozostawania na 
danym stanowisku; prowadzenie własnej działalności gospodarczej; zajmowane stanowiska 
we władzach spółek, przedsiębiorstw państwowych, fundacji, spółdzielni itp.), ze 
szczególnym uwzględnieniem wykonywania pracy w instytucjach — szeroko pojętego — 
sądowego wymiaru sprawiedliwości, działających w oparciu o procedury prawne — Kodeks 
postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania 
administracyjnego (np. sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy arbitrażowe). 

  



Przebieg kariery zawodowej: 

od 1980  Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS w 
Lublinie (kolejno na stanowiskach asystenta, starszego asystenta, adiunkta, profesora 
nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego); 

1992 - 1998      Bank Depozytowo-Kredytowy SA w Lublinie kolejno na  stanowiskach:  główny 
specjalista w departamencie kredytów trudnych oraz  departamencie restrukturyzacji 
zastępca przewodniczącego komisji d/s opracowania prospektu emisyjnego, a następnie 
doradca Prezesa Banku;    

od 1999   (nadal)   Bank Pekao SA na stanowisku eksperta 

2001  - 2006    Lubelskie Zakłady Energetyczne „LUBZEL” SA (doradca       
Zarządu) 

od 2002   (nadal)    Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna   im J.    Zamoyskiego w 
Zamościu (profesor);  

Inna działalność prawnicza: 

 1999-2002  członek Zespołu Problemowego Postępowania Upadłościowego Komisji 
Kodyfikacyjnej RP przy Ministrze Sprawiedliwości; 

od 2002 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości 
(obecnie czwarta kadencja) 

1988 członek Grupy Ekspertów Zespołu d/s Odbiurokratyzowania Gospodarki przy Prezesie 
Rady Ministrów, w tym udział w pracach zespołów roboczych d/s prywatyzacji oraz d/s 
koncesji i zezwoleń; 

od 2002 (nadal) kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa 
Handlowego UMCS w Lublinie 

2005 - 2012  prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS ds. Współpracy 
Międzynarodowej (2 kadencje) 

2008 - 2009  przewodniczący Komisji Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadzającej 
egzamin na licencję syndyka 

dwukrotnie  przedstawiciel Polski w pracach grupy roboczej prawa upadłościowego komisji 
ONZ UNCITRAL w Nowym Yorku  

 

Inna aktywność zawodowa: 

udział w procesach prywatyzacyjnych licznych przedsiębiorstw państwowych i komunalnych 
(m.in. „Instal” Lublin, „Herbapol” Lublin, „Supon” Lublin, „Permedia” Lublin, „Faelbud” 
Lublin) jako przewodniczący komisji negocjacyjnych Skarbu Państwa i Gminy lub członek 
zespołów konsultantów; 

1989 - 1990   ekspert i doradca przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Lublinie; 



w przeszłości członek rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym LUBZEL SA 
oraz PGE SA)  

w latach 1990-tych udziałowiec oraz członek zarządu spółki z o.o. „Meritum” Usługi 
organizacyjno-prawne 

obecnie członek rady nadzorczej Kancelaria EMPE Spóła z o.o. w Lublinie 

      

4. Okres faktycznego (praktycznego) wykonywania zawodu prawnika bądź prowadzenia 
działalności dydaktycznej (z zaznaczeniem okresów „przerw” w wykonywaniu zawodu). 

Od 1980 r. ciągle prowadzę dydaktykę akademicką z zakresu postępowania cywilnego, 
kolejno jako asystent, adiunkt, a od 2003 r. -  jako profesor . 

5. Dziedzina (gałąź) prawa, w której uznaje się Pan za specjalistę (kandydat musi być „osobą 
wyróżniającą się wiedzą prawniczą” — art. 194 ust. 1 Konstytucji). 

postępowanie cywilne, prawo upadłościowe 

6. Informacje potwierdzające Pana status zawodowy lub naukowy, jako specjalisty (znawcy) 
danej dziedziny prawa (wskazanie monografii, artykułów naukowych, komentarzy do 
aktów normatywnych, opisanie aktywności zawodowej odnoszącej się do danej dziedziny 
prawa itp.). 

Jestem autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego, prawa 
upadłościowego i prawa handlowego, w tym miedzy innymi: komentarza do prawa 
upadłościowego oraz 2 komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego (redaktor i 
współautor), a także monografii naukowych z zakresu postępowania cywilnego (Restitutio in 
integrum w sądowym postępowaniu cywilnym; Postępowanie zabezpieczające w sprawach z 
zakresu prawa własności intelektualnej) oraz podręcznika prawa spółek. Ponadto jestem 
współautorem Komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Systemu Prawa 
Prywatnego (tom Prawo Własności Przemysłowej) oraz monografii Prawne zabezpieczenie 
wierzytelności. 

7. Wszystkie Pana publikacje dotyczące problematyki prawnej (tytuł, adres publikacyjny). 

Wykaz publikacji w załączniku 

8. Czy kiedykolwiek opracowywał Pan na piśmie opinie lub ekspertyzy prawne, których 
przedmiotem byłaby analiza prawna Konstytucji lub analiza prawna przepisów prawnych, 
w świetle norm, zasad lub wartości konstytucyjnych? Czy występował Pan w jakiejkolwiek 
roli przed Trybunałem Konstytucyjnym? Czy prowadził Pan sprawy, w których była doniosła 
problematyka konstytucyjna? 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego było przedmiotem moich prac naukowych. 

Prowadzę wykład akademicki z zakresu ustroju organów ochrony prawnej obejmujący miedzy 
innymi konstytucyjną problematykę wymiaru sprawiedliwości. 

Nigdy nie występowałem przed TK. 



9. Czy kiedykolwiek opracowywał Pan na piśmie opinie lub ekspertyzy prawne, których 
przedmiotem byłaby analiza prawna przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów 
międzynarodowych z zakresu ochrony praw i wolności człowieka i obywatela? 

Nie 

10. Znajomość procedur sądowych, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego, który 
stosuje się odpowiednio przy kontroli konstytucyjności prawa przez Trybunał 
Konstytucyjny (okoliczności, w jakich kandydat stosował lub miał innego rodzaju kontakt z 
k.p.c.). 

Od 1980 r. prowadzę zajęcia akademickie z zakresu postępowania cywilnego (k.p.c.). Jest to 
moja główna specjalizacja naukowa.  

11. Znajomość języków obcych (prosimy określić stopień znajomości języka). 

Język angielski (biegle),  

12. Sprawowane przez Pana — w przeszłości — funkcje publiczne (funkcje publiczne w 
rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego). 

Brak 

13. Funkcje publiczne, które pełni Pan w momencie ubiegania się o stanowisko sędziego TK. 

Brak 

14. Funkcje publiczne obejmowane w wyborach powszechnych, o które — bez skutku — 
ubiegał Pan w przeszłości (Sejm, Senat, organy jednostek samorządu terytorialnego). 

Nie 

15. Czy — w przeszłości — ubiegał się Pan już o stanowisko sędziego TK (jeżeli tak, to kiedy i 
kto wskazał Pana kandydaturę)? 

NIe 

16. Lista organów państwa i innych instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych np. 
spółek prawa handlowego, którym doradzał Pan, na których rzecz sporządzał Pan 
ekspertyzy lub opinie. 

W swej działalności prawniczej (ponad 25 lat) sporządziłem  ok. 150 opinii prawnych i 
ekspertyz, w tym między innymi dla Sejmu RP, Senatu RP, jednostek samorządu 
terytorialnego, a także spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i innych.   

17. Przynależność do partii politycznych, związków zawodowych lub organizacji pracodawców 
(okres przynależności i sprawowana funkcja). 

od 1980 r. jestem członkiem NSZZ Solidarność 

Do żadnych partii politycznych i organizacji pracodawców nie należę i nigdy nie należałem. 



18. Lista partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji 
społecznych (np. fundacji, stowarzyszeń), którym doradzał Pan, na których rzecz sporządzał 
Pan ekspertyzy lub opinie, albo które reprezentował Pan. 

Brak 

19. Praca w „podmiotach wykonujących działalność lobbingową”, w rozumieniu ustawy o 
działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa (okres pracy i sprawowana funkcja 
lub stanowisko), a także lista „podmiotów wykonujących działalność lobbingową”, którym 
doradzał Pan, na których rzecz sporządzał Pan ekspertyzy lub opinie, albo które 
reprezentował Pan. 

Brak 

20. Czy brał Pan udział w procedurach tworzenia prawa mogącego być przedmiotem kontroli 
przed Trybunałem Konstytucyjnym, np. jako ekspert, członek organu prawodawczego, 
lobbysta, w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa 
(jeżeli tak, to kiedy i w jakiej roli)? 

Od 2002 r. jestem członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze 
Sprawiedliwości, która opracowuje projekty aktów prawnych z zakresu prawa cywilnego 
materialnego i procesowego. 

21. Działalność społeczna lub inny rodzaj Pana aktywności w sferze publicznej. W tym 
członkostwo w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych (okres 
przynależności i sprawowana funkcja). 

Brak 

22. Odznaczenia, tytuły honorowe, członkostwo w krajowych lub międzynarodowych 
stowarzyszeniach naukowych lub zawodowych. 

Prezes Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie; 

2011 r. Medal Złoty za Długoletnią Służbę; 

2011 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej; 

1991 r. wyróżnienie w konkursie „Państwa i Prawa” za pracę doktorską; 

1994 r. nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za monografię „Restitutio in 
integrum  w sądowym postępowaniu cywilnym”; 

2002 r. II nagroda w konkursie „Państwa i Prawa” za pracę habilitacyjną; 

2003 r. nagroda Bona Lex „Gazety Prawnej” za udział w opracowaniu ustawy Prawo 
upadłościowe i naprawcze. 

 

23. Zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 5 ustawy o Sądzie Najwyższym (znajdującej zastosowanie w 
przypadku wyboru sędziów do TK) do pełnienia urzędu może być powołany ten, kto ma 



„zdolność, ze względu na stan zdrowia do pełnienia, obowiązków sędziego”. Prosimy o 
informacje/oświadczenie o spełnianiu tej przesłanki.  

Mój stan zdrowia jest adekwatny do wieku i umożliwia pełnienie obowiązków sędziego TK 

24. Czy toczą się przeciwko Panu postępowania prokuratorskie, karno–administracyjne, 
dyscyplinarne lub sądowe (jeżeli tak to jakie i co jest ich przedmiotem)? 

Nie 

25. Czy był Pan skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu (ewentualnie ostateczną decyzją 
sądu dyscyplinarnego) w jakiejkolwiek sprawie (jeżeli tak, to za co i jaka była sankcja)? 

Nie 

 


