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OD REDAKCJI

Rocznik 2013 r. przewyższa objętością dotychczasowe, wydawane od 1994 r. tomy 
Studiów z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Zawiera studia, rozprawy i artykuły 
naukowe, z których część została przedstawiona w trakcie konferencji naukowej „Współ-
czesne problemy prawa pracy — kryteria zróżnicowania pracowników” zorganizowanej 
14–15 marca 2012 r. w Krakowie. Konferencja naukowa była poświęcona kryteriom róż-
nicowania sytuacji prawnej pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie. Jedna 
z podstawowych zasad europejskiego i polskiego prawa pracy — równego traktowania 
i zakazu dyskryminacji w stosunkach pracy nie jest utożsamiana z jednakowym trakto-
waniem ludzi różniących się cechami nie uznanymi przez przepisy prawa pracy za praw-
nie zabronione kryteria dyferencjacji. Zgodnie z arystotelesowską zasadą równości, jed-
nakowo powinni być traktowani ludzie znajdujący się w identycznej sytuacji. Równość 
pojmowana jako dyrektywa jednakowego, mechanicznego traktowania ludzi różnych 
oraz osób będących w różnych sytuacjach jest uważana za nieuzasadnioną dyferencjacją, 
mająca charakter dyskryminacji wówczas, gdy decyzje o różnym traktowaniu osób bę-
dących w identycznej lub porównywalnej sytuacji albo o jednakowym traktowaniu osób 
znajdujących się w różnych sytuacjach są podejmowane w oparciu o prawnie zabronione 
kryteria różnicowania. 

Uczestnicy konferencji rozważali kiedy wiek, płeć oraz inne kryteria prawnie zabro-
nionego przez europejskiego i polskiego prawodawcę mogą być uznane za zabronione, 
a w jakiej sytuacji zaakceptowane jako zgodne ze sprawiedliwymi kryteriami różnicowa-
nia pracowników. W trakcie konferencji przedstawione zostały referaty pracowników na-
ukowych, doktorantów i studentów ostatnich lat studiów prawniczych polskich publicz-
nych i prywatnych szkół wyższych. Podejmowały one problemy, których nie mógł sobie 
wyobrazić polski ustawodawca dostosowujący przepisy kodeksu pracy do standardów 
prawa pracy Unii Europejskiej. Uczestnicy konferencji zastanawiali się, czy ustawowy 
katalog prawnie zabronionych kryteriów różnicowania pracowników nie powinien zostać 
zmieniony. 

Konferencja naukowa została zorganizowana przez Towarzystwo Biblioteki Słucha-
czów Prawa UJ, 162-letnie, powołane w 1851 r., najstarsze polskie koło naukowe oraz 
klinikę prawniczą Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Uczestnicy 
konferencji wykorzystali szansę przedstawienia propozycji zmian obecnie obowiązują-
cych regulacji prawnych z zakresu indywidualnego prawa pracy. Ich propozycje są za-
prezentowane w niniejszym Roczniku Studiów. 
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Ponadto w Roczniku 2013 Studiów zostały opublikowane rozprawy i artykuły pra-
cowników naukowych Wydziału Prawa UJ (dr J. Czerniak-Swędzioł, dr M. Sorysz, dr M. 
Malczyk, dr P. M. Woroniecki), Uniwersytetu Papieskiego im Jana Pawła II w Krakowie  
(ks. dr R. Nęcek- zarazem Rzecznik Prasowy Archidiecezji Krakowskiej), Akademii Fry-
cza Modrzewskiego w Krakowie (dr Sebastian Koczur), Uniwersytetu Rzeszowskiego 
(dr M. Bosak, dr P. Majka), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dr P. 
Prusinowski), Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (dr K. Pach-
nik), Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (mgr M. Lekston). W niniejszym tomie 
Studiów opracowania zamieszczają prawnicy — praktycy: dr J. Żołyński, dr D. Książek, 
dr B. Przywora. 

Z zagranicy artykuły do Studiów nadesłali pracownicy naukowi Uniwersytetu Wileń-
skiego (profesor D. Petrolaité, dr S. Kuoras), Uniwersytetu Mykolas Romeris w Wilnie 
(dr T. Bogdanskis, dr P. Sartatavičius), Moskiewskiej Państwowej Akademii Prawniczej 
(dr N. Lyutov). W Studiach wydrukowany został w języku polskim fragment obszerniej-
szego studium porównawczego włoskiego i polskiego prawa pracy napisanego po wło-
sku przez absolwentkę Roma Tre University w Rzymie, Margheritę De Santis. 

Last but not least, pragnę zwrócić szczególną uwagę czytelników na pierwszy arty-
kuł Mój Mistrz — Profesor Antoni Walas z zaplanowanej serii wydawniczej zainicjowa-
nej przez redakcję Studiów pt. Polscy mistrzowie prawa pracy poświęcony pierwszemu 
kierownikowi Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, mojemu Mistrzowi 
— Profesorowi Antoniemu Walasowi. 
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