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Jedną z najpiękniejszych tradycji akademickich jest zwyczaj przygotowania Księgi Jubi-
leuszowej dla uhonorowania wybitnych postaci świata nauki, która jest wyrazem szacunku, 
jakim najbliższe środowisko darzy Osobę i życiowy dorobek Uczonego. Taką Księgę piszą 
przyjaciele, współpracownicy z uczelni macierzystej i innych uniwersytetów, a także przedsta-
wiciele instytucji, z którymi związana była lub jest działalność naukowa i organizacyjna Ju-
bilata. Znajdują się w niej zarówno rozprawy naukowe, jak i wypowiedzi osobiste, których 
Autorzy mają na uwadze przede wszystkim człowieka, prywatny wymiar osoby Uczonego.

Nie sposób wyobrazić sobie świetniejszej okazji do przygotowania takiej Księgi niż pięć-
dziesięciolecie pracy naukowej i działalności akademickiej Pana Profesora Jana Wojtyły. Pra-
cownicy Katedry Prawa Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, której Jubilat był wieloletnim kierownikiem, z przyjemnością podjęli się tego 
zaszczytnego zadania.

Zaproszenie do udziału w tomie dedykacyjnym przyjęło znamienite grono Autorów, za-
równo wybitnych znawców tematyki prawa pracy, tak bliskiej Jubilatowi, jak i przedstawi-
cieli innych dziedzin i dyscyplin akademickich. Swoje teksty dedykowali Profesorowi Jano-
wi Wojtyle Autorzy z różnych ośrodków uniwersyteckich w kraju – rektorzy, profesorowie 
i uczniowie Jubilata. Obecni są tu także sędziowie SN i uznani praktycy. Nie mogło, rzecz ja-
sna, zabraknąć tekstów ofiarowanych Profesorowi przez pracowników Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach, których głos rozchodzi się z wielu miejsc: Katedry Prawa i innych 
Katedr Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, jak i pozostałych Wydziałów. Zgodnie z naszym 
zwyczajem Księgę otwiera wypowiedź Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. dr. hab. 
Leszka Żabińskiego.

Zgromadzone teksty reprezentują niezwykle szerokie spektrum tematów, metodologii, 
gatunków, są bowiem rozprawami zakorzenionymi w różnych dziedzinach nauki, esejami, 
osobistym głosem skierowanym do Jubilata. Ta pojemna formuła odzwierciedla szeroki za-
kres działalności i zainteresowań badawczych Profesora, bogactwo Jego kontaktów z oto-
czeniem. Z tego też względu nadanie zgromadzonemu zbiorowi znamion całości nie było 
łatwym zadaniem. Ostatecznie wypowiedzi podzieliliśmy na trzy części, a w ich obrębie za-
chowaliśmy kolejność alfabetyczną, doceniając w równym stopniu starania każdego Autora. 
Struktura ta nawiązuje do tytułu „Kapitał – praca – człowiek”, zdecydowaliśmy się jednak na 
odwrócenie kolejności wymienionych członów.

Najważniejszy jest bowiem człowiek – Profesor Jan Wojtyła. Najpierw więc rozbrzmiewa-
ją głosy skierowane osobiście do Jubilata, opisujące moment spotkania i zawiązywaną w jego 
następstwie współpracę. W tej części zawarte zostały także teksty o eseistycznym charakterze 
i rozprawy nawiązujące do koncepcji ekonomicznej analizy prawa, która jest szczególnie bli-



2

Wstęp

ska Profesorowi, podkreślającemu w każdym aspekcie swej pracy znaczenie podejścia inter-
dyscyplinarnego.

Spośród wielu dyscyplin praca i zabezpieczenie społeczne są Jubilatowi szczególnie bli-
skie. Stąd znacząca część prezentowanych rozpraw odnosi się do tych właśnie zagadnień. 
Współczesne wyzwania prawa pracy i zabezpieczenia społecznego są bowiem tematem nie-
zwykle ważnym, a ocena stanu prawa w Polsce w tym zakresie nie jest najlepsza. Dotyczy to 
zarówno konstrukcji i instytucji prawa, jak i samego procesu legislacyjnego, jego jakości, nie-
stabilności i niskiej przejrzystości prawa. Tym istotniejsze są wszelkie inicjatywy środowiska 
akademickiego i wypowiedzi Autorów – uznanych autorytetów – które mogą dać asumpt do 
korzystnych zmian.

Człowiek i jego praca muszą podlegać szczególnej ochronie w świecie rządzonym przez 
kapitał. W trzeciej części Księgi zgromadziliśmy teksty odnoszące się do innych tematów i za-
gadnień, które, wyrażamy taką nadzieję, będą interesującą lekturą z perspektywy interdyscy-
plinarnej, tak silnie przez Jubilata propagowanej.

Szanowny Panie Profesorze,
w imieniu Pana przyjaciół, współpracowników i kolegów oraz wszystkich Autorów, skła-

damy Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje z okazji tego pięknego Jubileuszu i ży-
czymy dalszej, długiej i owocnej pracy naukowej. Ofiarowaliśmy Panu Profesorowi nasze tek-
sty, wyrastające z przeświadczenia, że spotkania z Panem Profesorem były i pozostaną dla nas 
trwałą wartością. Żywimy skromną nadzieję, że lektura tekstów Księgi Jubileuszowej odsłoni 
przed Panem, choć w cząstce, ogrom naszych serdecznych uczuć.

Przyjaciele, współpracownicy, koledzy


