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Od redakcji

Pierwszy tom Studiów z zakresu prawa pracy i polityki społecznej ukazał się w paź-
dzierniku 1994 r., na rozpoczęcie roku akademickiego 1994/1995 Podyplomowego Stu-
dium Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia z zakresu prawa pracy i polityki 
społecznej bowiem są w całości finansowane z przychodów osiąganych przez Podyplo-
mowe Studium Prawa Pracy UJ. Autorami artykułów i rozpraw publikowanych w pierw-
szym tomie Studiów byli niemal wyłącznie pracownicy Katedry Prawa Pracy i Polityki 
Społecznej UJ. W obecnym tomie Studiów prace publikują głównie doktoranci uczestni-
czący w seminariach naukowych organizowanych przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki 
Społecznej UJ, prowadzonych przez redaktora Studiów. Obecnie, kiedy redakcje facho-
wych czasopism prawniczych drukują artykuły i glosy studentów prawa, a wydawnictwa 
prawnicze publikują prace magisterskie jako monografie, może się wydawać, że formuła 
Studiów straciła na aktualności. Jednakże 29 opracowań opublikowanych w bieżącym 
2011 roczniku Studiów pokazuje, iż nadal istnieje zapotrzebowanie na prace teoretyczne 
na temat różnych aspektów materialnego prawa pracy (indywidualnego i zbiorowego), 
procesowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Pro-
cesy komercjalizacji, które również dotykają nauczycieli akademickich, zobowiązanych 
do prowadzenia badań teoretycznych w dziedzinie prawa pracy i prawa zabezpieczenia 
społecznego, zachęcają do koncentrowania się nad pracami „poradnikowo-komenta-
rzowymi”. Współcześnie zbyt często ogólniejsze refleksje, nie mające bezpośredniego 
odniesienia do praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa 
pracy, nad teoretycznymi aspektami są zastępowane powierzchownymi opracowaniami 
praktycznymi. Ambicją redaktora Studiów jest, aby w ramach studiów nad różnymi in-
stytucjami prawa pracy w trakcie seminariów doktoranckich oraz badań indywidualnych 
podejmowanych nad opracowaniami monograficznymi przygotowywanymi w celach 
uzyskania kolejnych stopni i tytułów naukowych, dr habilitowanego, profesora tytular-
nego, stanowiska profesora zwyczajnego powstawały poważne prace teoretyczne. Bez 
względu na pomysły władz państwowych i administracyjnych, zmierzające do złagodze-
nia lub podniesienia wymagań dla uzyskania stopni i tytułów naukowych, w środowisku 
naukowym związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim przeważają opinie, że prawnik 
aspirujący do uzyskania najwyższych godności akademickich powinien opublikować 
przynajmniej dwie poważne, teoretyczne rozprawy akademickie: monografię habilitacyj-
ną i profesorską. Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej powinny zachęcać 
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młodych, ambitnych prawników zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych nad 
prawem pracy, prawem zabezpieczenia społecznego i prawnymi aspektami polityki spo-
łecznej do takiego podejścia do badań naukowych. 

Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej są zbiorem różnych prac z zakresu 
polskiego indywidualnego prawa pracy (11 opracowań). Bogaty jest również dział stu-
diów poświęcony zagadnieniom prawa pracy w służbie cywilnej, administracji rządowej 
i samorządowej oraz szkolnictwie (7 opracowań). Cztery artykuły, publikowane w niniej-
szym tomie Studiów poświęcone zostały rozmaitym problemom proceduralnym. Cztery 
prace, w tym jedna opublikowana w języku angielskim, przygotowana przez Panią Pro-
fesor Ingrid Mačernytė Panomariovienė, sekretarz naukową Instytutu Prawa na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu w Wilnie, który w 2011 r. obchodzi 370 rocznicę założenia, poświę-
cone są europejskiemu prawu pracy. Jedno opracowanie autorstwa Dr Pawła Woroniec-
kiego z Katedry Polityki Gospodarczej UJ traktuje o najbardziej aktualnym problemie 
prawa zabezpieczenia społecznego — prawnych zasadach lokowania aktywów OFE. 

Najnowszy tom Studiów otwierają dwie prace: artykuł Dr Krzysztofa Walczaka 
(UW) na temat kierunków koniecznych zmian, które powinny być wprowadzone w Pol-
sce w drugim dziesięcioleciu pierwszej połowy XXI stulecia oraz Piotra Liwosza, ab-
solwenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o formach interwencji 
państwa w rynek pracy. Zdaniem redaktora Studiów, autorzy tych prac zwracają uwagę 
na konieczność zmiany nastawienia władz państwowych i administracyjnych wobec naj-
poważniejszych wyzwań: z jednej strony uelastycznienie przepisów, z drugiej natomiast 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego obywateli. 

W 18. roku ukazywania się Studiów, w Roczniku 2011 r., prace opublikowało 30 
autorów, powiązanych z czterema polskimi uniwersytetami publicznymi (Jagiellońskim, 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, Łódzkim i Warszawskim) i dwoma uczelniami pry-
watnymi (Akademią Krakowską Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wyższą Szkołą 
Humanitas w Sosnowcu). 
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