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OD REDAKCJI

W niniejszym XXI tomie rocznika „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecz-
nej” wydrukowano ponad 40 rozpraw i artykułów, a więc 10% opracowań naukowych 
wydanych drukiem w pierwszym dwudziestoleciu funkcjonowania tego czasopisma. Jest 
to oczywisty dowód wzrostu zainteresowania publikowaniem prac naukowych w rocz-
niku Uniwersytetu Jagiellońskiego przez początkujących, „świeżo upieczonych” dokto-
rów nauk prawnych oraz doświadczonych, zbliżających się do kresu kariery zawodowej 
profesorów prawa pracy. Zamiarem redaktora „Studiów” było opublikowanie wspólnych 
opracowań przygotowanych przez Mistrzów oraz ich uczniów. Powyższe zamierzenie 
udało się zrealizować w 10%. Wspólne prace przedstawili autorzy z Uczelni Łazarskiego 
(prof. W. Masewicz i dr Ł. Kasprowicz), Uniwersytetu Warszawskiego (prof. A. Patulski 
i dr M. Goroszkiewicz), Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. T. Kuczyński i dr A. Gór-
nicz-Mulcahy), Uniwersytetu Opolskiego (prof. K. Antonów i dr Bartosz Suchacki), Uni-
wersytetu Wileńskiego (prof. D. Petrylaitè i A. Bagdonaitè) oraz Uniwersytetu w Walen-
cji (prof. Luis Jimena Quesada, były przewodniczący Europejskiego Komitetu Praw Spo-
łecznych Rady Europy w Strasburgu i dr Mónica Martínez López-Sáez). W „Studiach” 
publikowane są również odrębne prace Mistrzów i ich uczniów (prof.G. Uścińskiej oraz 
dr K. Kijewskiego, prof. A. M. Świątkowskiego oraz dr Ł. Kobroń). Pozostałych kilka-
dziesiąt opracowań z zakresu europejskiego i międzynarodowego prawa pracy, indywi-
dualnych i zbiorowych części polskiego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego 
to opracowania najwybitniejszych międzynarodowych uczonych, specjalizujących się 
w dyscyplinie prawa pracy z USA (prof. J. Bellace, Samuel Blank Professor of Legal 
Studies and Professor of Management, The Wharton School University of Pennsylvania, 
Philadelphia, prof. M. Finkin, Albert J. Harno and Edward W. Cleary Chair In Law of 
the University of Illinois College of Law, General Editor of Comparative Labor and Em-
ployment Law and Policy), Wielkiej Brytanii (prof. K. Ewing, King’s College London), 
Belgii (prof. R. Blainpain, Catholic Univeristy Leuven, University of Tilburg, Honorary 
President of the International Society for Labour Law and Social Security Law), Holandii 
(prof. F. Pennigs, University of Utrecht) oraz młodych adeptów tej gałęzi prawa z Litwy 
(Uniwersytet Wileński), Izraela i Niemiec (Uniwersytet w Heildelbergu). „Studia” są 
również popularne wśród nieco starszych autorów — adiunktów i profesorów uniwer-
syteckich z publicznych i prywatnych uczelni polskich: Uniwersytetu UAM w Poznaniu 
(prof. A. Musiała), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dr J. Czerniak-Swędzioł, 
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dr M. Wujczyk), Uniwersytetu Rzeszowskiego (dr A. Kowalczyk, dr A. Ludera-Ruszel), 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (prof. R. Pacud), Uniwersytetu Wrocław-
skiego (prof. T. Kuczyński), Uniwersytetu Opolskiego (prof. K. Antonów), Uniwersytetu 
Gdańskiego (prof. A. Wypych-Żywicka), Uniwersytetu Warszawskiego (prof. A.Patulski, 
prof. K. Walczak) oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dr. K. Ja-
worska, dr P. Prusinowski).

Jak zwykle, w najnowszym tomie „Studiów” publikują też prawnicy praktycy (radca 
prawny dr J. Żołyński, H. Kristensen, zastępca sekretarza wykonawczego Europejskiego 
Komitetu Praw Społecznych Rady Europy w Strasburgu, Y. Ilany, adwokat w Tel Avivie, 
dr P. Woroniecki), a także z Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
(adw. dr S. Koczur, K. Pawlak). 

W 1993 r. uzyskałem decyzję J.M.Rektora UJ na zrealizowanie pomysłu stworzenia 
rocznika prawa pracy i polityki społecznej jako oficjalnego, profesjonalnego periodyku 
wydawanego przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, którą od lat kierowa-
łem, oraz powołanie na stanowisko redaktora naczelnego Studiów. Po 21 latach dzięku-
ję autorom, członkom Komitetu Naukowego Studiów oraz czytelnikom za współpracę 
w realizacji tego ambitnego i fascynującego przedsięwzięcia naukowego i wydawni-
czego. „Studia” od początku w całości były finansowane z przychodów Studium Pody-
plomowego Prawa Pracy UJ, jednostki dydaktycznej prowadzonej przez Katedrę Prawa 
Pracy i Polityki Społecznej UJ, w której spędziłem całe swoje życie zawodowe. Mojemu 
uczniowi i następcy na stanowiskach kierowniczych w Katedrze i w Studium Podyplo-
mowym prof. zw. dr hab. Krzysztofowi W. Baranowi życzę sukcesów zawodowych we 
wszystkich sprawach zawodowych, w szczególności w zarządzaniu „Studiami”, roczni-
kiem, w którym polscy i zagranicznymi młodzi autorzy będą mogli, w co wierzę, nadal 
publikować swoje pierwsze prace, a autorzy bardziej zaawansowani stażem i wiekiem 
będą drukowali obszerniejsze rozprawy z dziedziny polskiego, zagranicznego, porów-
nawczego, europejskiego i międzynarodowego prawa pracy (indywidualnego, zbioro-
wego, materialnego i procesowego), prawa zabezpieczenia społecznego oraz zagadnień 
prawnych polityki społecznej. 
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