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XXXIX

Słowo wstępne

W 2021 r. upłynęło pięćdziesiąt lat od rozpoczęcia przez Profesora Ryszarda Skubisza pra-
cy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
oraz dwadzieścia pięć lat od uzyskania przez Niego tytułu naukowego profesora. Z tej okazji 
grono przyjaciół oraz wychowanków Profesora Ryszarda Skubisza podjęło inicjatywę przy-
gotowania pamiątkowej księgi dedykowanej Jubilatowi. Zaproszenia do autorskiego udzia-
łu w tym przedsięwzięciu spotkały się z życzliwym przyjęciem. Dzięki Autorom nadesłanych 
artykułów powstało obszerne dzieło, które z radością przekazujemy Jubilatowi i Szanownym 
Czytelnikom. 

Układ Księgi i tematyka artykułów odzwierciedla główne kierunki prac badawczych Ju-
bilata. Zakres naukowych zainteresowań Profesora Ryszarda Skubisza jest niezwykle szeroki, 
jednak nie ulega wątpliwości, że pierwszoplanowe miejsce zajmuje wśród nich prawo własno-
ści intelektualnej. Zagadnienia własności intelektualnej na gruncie prawa polskiego Jubilat 
zawsze rozpatrywał i opracowywał w szerokim horyzoncie prawa z uwzględnieniem obcych 
systemów prawnych, doceniając przede wszystkim znaczenie prawa Unii Europejskiej. Takie 
podejście do problematyki badawczej wyraża sformułowanie tytułu Księgi. „In varietate con-
cordia”, dewiza Unii Europejskiej, wydaje się dobrze charakteryzować metodę badawczą Jubi-
lata i sposób prowadzenia przez niego dyskursu naukowego. Profesor Ryszard Skubisz, mimo 
wielokierunkowych badawczych zainteresowań, każdy obszar swoich badań naukowych, 
traktuje niezwykle rzetelnie i wszechstronnie. Sformułowanie własnych tez badawczych po-
przedza wnikliwą analizą prezentowanych w literaturze koncepcji naukowych, zwracając przy 
tym uwagę zarówno na rozbieżność poszczególnych elementów w ich konstrukcji, jak i na 
punkty styczne. Dlatego i z tego punktu widzenia tytuł Księgi wydaje się odpowiedni.

Księga jest dziełem zbiorowym wielu Autorów. Opublikowane w niej artykuły są w ca-
łości, pod względem merytorycznym, oryginalnymi wypowiedziami ich Autorów. Większość 
uwag kierowanych do Autorów w ramach prac redakcyjnych miała na celu nadanie księdze 
spójnego, ujednoliconego kształtu. 

Wszystkim Autorom artykułów dziękujemy za twórczy wkład w powstanie Księgi dedy-
kowanej Profesorowi Ryszardowi Skubiszowi.

Drogiemu Jubilatowi gratulujemy znakomitych dotychczasowych osiągnięć naukowych, 
sukcesów w kształceniu wielu pokoleń prawników i prawniczej kadry naukowej. Serdecznie 
życzymy kolejnych znaczących dokonań w pracy naukowej, dydaktycznej i w praktyce stoso-
wania prawa.

Redaktorzy naukowi
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