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Wstęp
Początek 2020 roku przynosi dwa jubileusze Profesora Andrzeja Szmyta:
w dniu 1 stycznia — czterdziestopięciolecie rozpoczęcia uniwersyteckiej pracy
naukowo-dydaktycznej i w dniu 27 lutego — siedemdziesięciolecie urodzin.
Jest tradycją akademicką, by z takich okazji uczcić osobę i dorobek naukowy
Profesora w sposób zwyczajowo przyjęty — księgą jubileuszową. Gdańska
Szkoła Wyższa, z którą Profesor związał znaczną część swojej pracy zawodowej,
postanowiła uczcić oba jubileusze wydaniem publikacji Profesora. Stanowi to
też nawiązanie do analogicznej księgi sprzed pięciu lat pt. „Stanowienie prawa
w okresie PRL i transformacji ustroju” (Wyd. Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk
2015, ss. 485). Ówczesna księga jubileuszowa zamknięta była przedmiotowo
i chronologicznie w granicach określonych tytułem pracy. Część merytoryczną
księgi poprzedzał syntetyczny szkic do portretu naukowego Profesora oraz
pełen wykaz dorobku czterdziestolecia pracy naukowej Jubilata. Odesłanie do
poprzedniej księgi pozwala na zawężenie niniejszych uwag, ukierunkowanych
głównie na kolejne lata (2014-2019).
Z poprzedniej charakterystyki warto przypomnieć, że Profesor w latach
1996-2002 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego, a od 2002 r. jest kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego
i Instytucji Politycznych na tymże wydziale. W latach 1992-2005 równolegle
zatrudniony był — przez kilka kadencji, z wyboru przez Radę Miasta — jako
samorządowy Rzecznik Obywateli przy Radzie Miasta w Gdyni. Ponadto od
1994 r. (do 2017 r.) zatrudniony był jako ekspert do spraw konstytucyjnych
i parlamentarnych w Kancelarii Sejmu RP. Od 1993 r. (do 2016 r.) był człon
kiem Kolegium Redakcyjnego, w tym sekretarzem naukowym „Przeglądu
Sejmowego”, a od 2002 r. (do 2019 r.) redaktorem naczelnym „Gdańskich Studiów
Prawniczych”. W latach 2002-2006 był prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa
Konstytucyjnego, a od 2012 r. jest członkiem (do 2015 r. — Sekretarzem
Naukowym) Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Do 2013 r.
włącznie był Profesor autorem bardzo wielu (około 350) publikacji naukowych.
W tymże okresie wypromował 7 doktorów nauk prawnych i sporządził 40
recenzji w naukowych (doktorskich, habilitacyjnych) procedurach awansowych.

Od czasu przywołanej księgi jubileuszowej, w latach 2014-2019 Profesor
wypromował kolejnego doktora nauk prawnych i sporządził 21 dalszych
recenzji naukowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich). Jest autorem
także kolejnych (około 250) publikacji naukowych. Wykaz publikacji zawiera
osobna księga jubileuszowa Profesora, wydana przez Uniwersytet Gdański.
W 2014 r. Prezydent RP nadał Jubilatowi tytuł naukowy profesora nauk
prawnych. W 2015 r. Prezydent Republiki Austrii nadał Profesorowi „Austriacki
Krzyż Honorowy Nauki i Sztuki I klasy”. W 2018 r. od Kijowskiego Uni
wersytetu Prawa przy Akademii Nauk Ukrainy otrzymał Profesor zaszczytny
tytuł doktora honoris causa.
Niniejsza księga jubileuszowa obejmuje materie odzwierciedlające
w istotnej mierze zróżnicowanie nurtów badawczych, realizowanych przez
Profesora. W wyrazisty sposób ukazuje aktywność naukową Jubilata, w układzie chronologicznym z pohabilitacyjnego okresu lat 1993-2018. Analizy zawierają poglądy naukowe zachowujące znaczącą wartość dla dalszej refleksji
naukowej, niezależnie od zachodzących przemian ustrojowych. Wieloletnie
badania naukowe dały już Profesorowi pozycję renomowanego znawcy materii
konstytucyjnoprawnej. Jubileuszowe okazje pozwalają jednak życzyć Profesorowi kolejnych osiągnięć, z przywołaniem tradycyjnego „Ad multos annos!”.
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