
WPROW ADZENIE

W kontaktach Wydziału Prawa i Administraq'i Uniwersytetu Łódzkiego, 
jak również poszczególnych katedr z odpowiednimi jednostkami innych 
uniwersytetów, szczególnie zagranicznych, istotną rolę pełnią wspólne badania 
i publikacje. Mam nadzieję, iż w nurcie tym mieści się prezentowany tom, 
zawierający studia pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Pavla Jozefa Safärika w Koszycach i Wydziału Prawa i Adminis-
tracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Impulsem naszego działania była współpraca między Katedrą Prawa 
Państwowego i Administracji z Katedrą Prawa Państwowego UŁ. Katedra 
nasza wzięła na siebie obowiązek ustalenia zakresu przedmiotowego po-
szczególnych artykułów oraz wszystkie techniczne sprawy związane z przygo-
towaniem tomu do druku. Na marginesie uwaga dotycząca tej kwestii: 
początkowo zamiarem naszym było opublikowanie artykułów słowackich 
kolegów w języku polskim, naszych autorów w języku słowackim. Okazało się 
jednak, wbrew pozorom, że nie jest to sprawa łatwa i ostatecznie prace 
drukowane są w rodzimych językach autorów. Mam nadzieję, że wyjątkowa 
bliskość obydwu języków słowiańskich ułatwi właściwe zrozumienie treści 
publikaq'i. Mając na uwadze szersze zainteresowanie tematem, artykuły 
streszczone są w języku angielskim.

Ze zrozumiałych względów nie referuję treści publikaq'i, a tym bardziej nie 
wprowadzam jakichkolwiek elementów oceny merytorycznej. Jedynie z obo-
wiązku redaktora widzę potrzebę przedstawienia klucza, którym posłużyłem 
się zestawiając wewnętrzną systematykę tomu. Odstępując od mechanicznego 
grupowania artykułów jednojęzycznych lub zastosowania kolejności alfa-
betycznej, dałem pierwszeństwo ujęciu tematycznemu. Na początku znalazły 
się prace o charakterze teoretycznym, w dalszej zaś kolejności umieściłem 
rozprawy poświęcone organom przedstawicielskim, administracji państwowej, 
kontroli i prawa pracy.

Prezentowana publikacja mogła powstać dzięki istniejącej od wielu lat



współpracy między zaprzyjaźnionymi uniwersytetami, wydziałami i poszczegó-
lnymi katedrami. Nie trzeba szerzej dowodzić, jak wiele zawdzięczamy 
osobistym kontaktom pracowników naukowych, bezpośredniej wymianie 
poglądów i publikacji. Należy żywić nadzieję, że także dzięki tej książce nasze 
środowiska jeszcze bardziej zbliżą się, a zachodzące zmiany społeczne i gos-
podarcze w obydwu państwach zdwoją wysiłki badaczy do pełniejszego 
poznawania się i zacieśniania zarówno kontaktów naukowych, jak i osobis-
tych.
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