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Od redakcji

Rocznik „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” wychodzi nieprzerwa-
nie od 1994 r. Pierwsze trzy tomy Rocznika (1994, 1995, 1996) wydawane były co roku. 
Następne cztery tomy (1997/98, 1999/2000, 2001/2002, 2003/2004) ukazywały się dru-
kiem co dwa lata. Od 2005 r. Studia ponownie ukazują się w rocznych interwałach. To 
dowodzi, iż młodzi prawnicy specjalizujący się w prawie pracy, którzy drukują swoje 
pierwsze opracowania naukowe oraz fragmenty rozpraw doktorskich, uczestnicy semi-
nariów doktoranckich są zainteresowani prezentacją swojego dorobku oraz wymianą 
zapatrywań w sprawach z zakresu prawa pracy, głównie polskiego, ale również euro-
pejskiego. Pokaźna liczba artykułów i studiów z dziedziny indywidualnego prawa pracy 
dowodzi, że wymiana poglądów w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 
w prawie pracy, o czym pisze Pani Anna Kamińska, redaktor prowadzący miesięcznika 
„Monitor Prawa Pracy”, ochrony prywatności w stosunkach pracy (artykuł dr Marcina 
Wujczyka, UJ), przeciwdziałaniu i zwalczaniu patologicznego zjawiska stalkingu w pra-
cy w świetle przepisów prawa karnego (artykuł Pauliny Sołtys) budzi zainteresowanie 
prawników zainteresowanych w ukształtowaniu i utrzymaniu na cywilizowanym pozio-
mie relacji między stronami indywidualnych stosunków pracy oraz innymi uczestnikami 
obrotu prawnego regulowanego przepisami indywidualnego prawa pracy. 

Przedwstępna umowa o pracę (artykuł dr Justyny Czerniak- Swędzioł, UJ) oraz re-
gulowane postanowieniami układów zbiorowych pracy podstawy nawiązania i sposoby 
rozwiązania stosunku pracy (artykuł Agnieszki Więcek), umowa o pracę na zastępstwo 
(artykuł dr Małgorzaty Mędrala z Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie), pojęcia i definicje stażu pracy (artykuł Pauliny Walorskiej, aplikantki 
adwokackiej w Okręgowej Izbie Adwokackiej we Wrocławiu) to opracowania poświę-
cone podstawowym zagadnieniom umów o pracę oraz cechom charakterystycznym sto-
sunku pracy.

O podstawowych instytucjach prawa pracy: wynagrodzeniu za pracę w teorii i prak-
tyce pisze Dr Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski, redaktor naczelny miesięcz-
nika „Monitor Prawa Pracy”). Na temat charakteru prawnego świadczeń majątkowych 
– premii i nagród wypłacanych pracownikom pisze Katarzyna Rymkiewicz, doktorantka 
UJ, aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Mecenas 
Daniel Książek przedstawia fragmenty ukończonej rozprawy doktorskiej poświęconej 
zagadnieniom prawnym miejsca pracy. W artykule przedstawionym w niniejszym tomie 
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Rocznika Studiów pisze o miejscu pracy jako elemencie dyferencjacji wynagrodzenia za 
pracę sensu largo. Podróż służbowa oraz charakter prawny urlopu wypoczynkowego to 
kolejne dwa artykuły zamykające najobszerniejszy pierwszą część Studiów poświęco-
nych zagadnieniom prawa stosunku pracy. Autorami tych artykułów są doktoranci UJ: 
P.Liwosz, który pisze o wybranych problemach podróży służbowej oraz Andrzej Bigaj, 
aplikant adwokacki w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie, autor opracowania 
poświęconego charakterowi prawnemu urlopu wypoczynkowego.

W części drugiej Studiów poświęconej prawnym problemom europejskiego i mię-
dzynarodowego prawa pracy artykuły zamieszczają: Magdalena Głogowska, doktorantka 
UJ, która pisze o zakresie przedmiotowym zakazu dyskryminowania ze względu na płeć 
w sprawach dotyczących wynagrodzenia za pracę; Pani docent dr Halina Wierzbińska 
z Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie zamieszcza tekst opracowa-
ny przez Komisję Europejską „Równość i dyskryminacja w rozszerzonej Unii Europej-
skiej”; dr Maria Bosak z Uniwersytetu w Rzeszowie pisze o ewolucji ochrony młodych 
pracowników w europejskim prawie pracy, a prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, UJ 
przedstawia charakterystyczną cechę eksterytorialnych stosunków pracy – lojalność pra-
cowników organizacji międzynarodowej. Drugą część kończy artykuł pracownika na-
ukowego Uniwersytetu w Wilnie, Daivay Petrylaite, o stosowaniu standardów MOP o 
ochronie przedstawicieli pracowników na Litwie.

Część trzecia Studiów zawiera opracowania poświęcone stosunkom pracy nauczycie-
li akademickich: artykuły Wojciecha Pudełko oraz Mariana Lekstona oraz urzędnikom 
służby cywilnej. Andżelika Leja, doktorantka UJ charakteryzuje terytorialne aspekty 
dwukrotnej negatywnej oceny okresowej urzędników służby cywilnej. 

Czwarta część Studiów traktuje o wybranych zagadnieniach układów zbiorowych 
pracy w Polsce i na Litwie oraz o wolności zrzeszania się pracowników w związkach za-
wodowych i statusie prawnym komitetu strajkowego. Autorem pierwszego opracowania 
traktującego o wyłączeniu pracodawcy z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy 
jest dr Maciej Chakowski z Uniwersytetu Warszawskiego. O sytuacji prawnej układów 
zbiorowych pracy zawieranych przez partnerów społecznych w Litwie pisze profesor 
Uniwersytetu Mykolasa Romerisa w Wilnie Pani Rytis Krasuskas. Zakres podmiotowy 
prawa koalicji przedstawia Pani Grygiel Kaleta. Natomiast dr Janusz Żołyński analizuje 
sytuację prawną komitetu strajkowego.

Przedostatnia, piąta część Studiów to opracowania pracowników naukowo-dydak-
tycznych Zakładu Postępowania Cywilnego UJ doktorów Mariusza Sorysza oraz Rado-
sława Flejszara poświęcone problemom postępowania odrębnego w sprawach z zakresu 
prawa pracy. Artykuł Dr M. Sorysza traktuje o zasadzie koncentracji materiału proceso-
wego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 16.09.2011 r. Natomiast 
Dr R. Flejszar pisze o zasadzie dyspozycyjności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ostatnia, szósta część Studiów zawiera dwa opracowania. Pierwsze - to artykuł Dr 
Pawła Woronieckiego pracownika naukowo dydaktycznego Katedry Polityki Gospodar-
czej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Autor charakteryzuje państwowy organ rentowy 
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako jednostkę sektora publicznego. Drugi – to ar-
tykuł pracownika naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, doktora Ra-
dosława Pacuda omawiający zobowiązania składkowe w ubezpieczeniach społecznych.
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31 prac naukowych zebranych w ciągu roku akademickiego, publikowanych w bie-
żącym Roczniku Studiów to zupełnie zadawalający wynik działalności naukowej. Świad-
czy, że prawnicy, teoretycy i praktycy, są nadal zainteresowani kontynuowaniem pracy 
naukowo-badawczej i publikowaniem wyników swoich badań, a Studia z zakresu prawa 
pracy i polityki społecznej są czasopismem naukowym, które umożliwia prawnikom sku-
pionym wokół Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
osiągnięcie powyższego celu.   

W dziale Kronika zamieszczone zostało sprawozdanie z konferencji, podczas któ-
rej zaprezentowana została Księga Pamiątkowa poświęcona Prezydentowi RP Lechowi 
Kaczyńskiemu „Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu”, przygotowana pod redakcją 
M. Seweryńskiego i J. Steliny.

        AMŚ
Kraków, 2012-04-10




