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rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej. Zawiera ona w swej treści biblio-
grafię prac Profesora, Jego biografię, rozmowę-wywiad przeprowadzoną z Jubila-
tem oraz artykuły naukowe z zakresu prawa rzymskiego, przygotowane przez 
Jego uczniów (doktorów), doktorantów i współpracowników na UMCS, KUL, 
Uniwersytecie Rzeszowskim i Akademii Leona Koźmińskiego.  

Następnie zabrali kolejno głos: dzie-
kan Wydziału Prawa i Administracji 
UMCS prof. Antoni Pieniążek oraz 
kierownik Katedry Historii Państwa 
i Prawa UMCS prof. Wojciech Witkow-
ski, składając prof. Markowi Kuryło-
wiczowi gratulacje z okazji wspaniałe-
go jubileuszu oraz najserdeczniejsze 
życzenia. 

Uroczystość zakończyło spotkanie 
towarzyskie uczestników konferencji. 

Andrzej Chmiel 

Ochrona praw człowieka w świetle przepisów 
prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 
XVII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego 
Kraków, 7–9 maja 2009 

 
 dniach 7–9 maja 2008 r. w Krakowie z okazji XVII Zjazdu Katedr i Za-
kładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego odbyła się Konferen-

cja Naukowa pt. Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i za-
bezpieczenia społecznego. Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Pracy 
i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Uroczyste powitanie uczestników zjazdu, które uświetnił koncert Andrzeja 
Sikorowskiego, odbyło się w Collegium Novum. W pierwszym dniu konferencji 
uczestników zaproszono do udziału w sesji plenarnej w Sali Audytoryjnej w Pa-
łacu Larischa. Inauguracji konferencji dokonał gospodarz zjazdu prof. dr hab. 
Andrzej Marian Świątkowski. Zwrócił uwagę na dobór tematu konferencji, do-
niosłość znaczenia praw człowieka i ich realizacji w świetle przepisów prawa 
pracy. 

W 

Jubilat w kręgu uczniów, współpracowników
i przyjaciół prawa rzymskiego
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Pierwszej sesji plenarnej przewodniczył prof. dr hab. Michał Seweryński. Re-

feraty wygłosili: prof. Andrzej Marian Świątkowski Ochrona praw człowieka 
w świetle przepisów prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego, Regis Brillat 
Labour rights as human rights oraz prof. Angelika Nussberger Social security as 
human right. Prelegenci przedstawili rozważania na temat praw pracowniczych 
w obliczu przemian związanych z globalizacją. Prof. A. M. Świątkowski zwrócił 
uwagę na tzw. pozytywną harmonizację jako metodę koordynacji i systematyza-
cji prawa pracy, zaś R. Brillat – na szczególnie doniosłą rolę Europejskiej Karty 
Społecznej w realizacji praw człowieka. W drugim referacie zaakcentowana zo-
stała rola Europejskiego Komitetu Praw Społecznych przy ocenie respektowania 
postanowień międzynarodowych aktów dotyczących praw człowieka. 

W dyskusji jako pierwszemu udzielono głosu prof. Goździewiczowi, który 
uznał prawo pracowników do informacji oraz prawo do rokowań jako podsta-
wowe prawa pracownika. Dysputanci poruszyli wiele interesujących wątków, 
m.in. prof. M. Włodarczyk stwierdził, że zagadnienia dotyczące praw należy 
postrzegać w kontekście modelu życia pracownika, a prof. M. Seweryński dodał, 
że prawa wynikające z EKS są w świetle polskiego prawa w pełni wymagalne. 
Ponadto prof. Z. Hajn zwrócił uwagę na problem osób wykonujących pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych. Stwierdził, że zasadne byłoby rozszerzenie 
praw pracowniczych również na te osoby.  

Na drugą część konferencji tego dnia złożyły się obrady w dwóch sekcjach. 
Pierwsza sekcja dotyczyła problemu ochrony godności i prywatności pracowni-
ków, druga – elastyczności zatrudnienia i stabilności socjalnej. Obradom w pierw-
szej sekcji przewodniczył prof. J. Wratny, a prelegentami byli prof. B. Gawlik 
(Dyskryminowanie w zatrudnieniu a naruszenie godności pracownika) i prof. 
M. Gersdorf (Organizacja pracy przez pracodawcę a ochrona dóbr osobistych). 
W ramach dyskusji pojawiły się m.in. zagadnienia związane z mobbingiem i pro-
cedurami antymobbingowymi. 

W drugiej sekcji zaprezentowane zostały referaty prof. W. Sanetry (O pojmo-
waniu i uwarunkowaniach elastyczności zatrudnienia) oraz prof. K. Rączki (Ela-
styczny czas pracy a bezpieczeństwo socjalne), obradom przewodniczył prof. 
H. Szurgacz. W ramach wykładów podniesiono problemy dotyczące tzw. flexicu-
rity oraz przestrzennej alokacji i kont czasu pracy. Obrady zwieńczyła uroczysta 
kolacja w restauracji „Wierzynek”, gdzie kontynuowano rozpoczęte w trakcie 
obrad dyskusje. 

Trzeciego dnia zjazdu część merytoryczna konferencji realizowana była po-
dobnie jak dnia poprzedniego w dwóch sekcjach. W ramach pierwszej sekcji pró-
bowano odpowiedzieć na pytanie: Równość czy równowaga w zbiorowych stosun-
kach pracy? Druga natomiast dotykała kwestii prawa zabezpieczenia społecznego. 
Zaprezentowano referaty: Pozycja stron sporu zbiorowego pracy (prof. B. Cud-
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nowski), Pozycja prawna podmiotów w zbiorowym prawie pracy (prof. G. Goź-
dziewicz), obrady w tej sekcji prowadził prof. L. Florek. W drugiej sekcji prele-
gentami były: prof. I. Jędrasik-Jankowska, która zaprezentowała referat pt. Zróż-
nicowanie prawa do emerytury w polskim prawie ubezpieczenia społecznego oraz 
prof. A. Wypych-Żywicka z wykładem pt. Zmiana systemu emerytalno-rentowe-
go – konsekwencje dla renty rodzinnej. Tradycyjnie po wygłoszeniu referatów 
odbyły się dyskusje, w czasie których próbowano rozstrzygnąć wątpliwości doty-
czące ważkich problemów podejmowanych w głoszonych przez prelegentów 
tezach.  

Na zakończenie konferencji, w celu przeprowadzenia dyskusji panelowej, 
uczestnicy zgromadzili się w sali amfiteatralnej Pałacu Larischa. Zebrane gre-
mium, po wprowadzeniu prof. M. Seweryńskiego, dyskutowało na temat stanu 
i perspektyw rozwoju nauki i dydaktyki prawa pracy i zabezpieczenia społeczne-
go w Polsce. W ramach dyskusji pojawiło się wiele postulatów de lege ferenda 
dotyczących niemalże wszystkich kwestii poruszonych w trakcie obrad.  

Nadesłane referaty i wystąpienia zostały zebrane i wydane w publikacji Wy-
dawnictwa C. H. Beck Każdy ma prawo do…, pod redakcją A. M. Świątkowskiego. 

Anna Daniluk, Iwona Anna Wieleba 

Prof. G. L. Seidler – życie i dzieło 
Konferencja Naukowa upamiętniająca piątą rocznicę śmierci 
prof. Grzegorza Leopolda Seidlera 
Rzeszów, 25 listopada 2009 

 
 dniu 25 listopada 2009 r. odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Rzeszowskiego Konferencja Naukowa upamiętniająca piątą 

rocznicę śmierci prof. Grzegorza Leopolda Seidlera pt. Prof. G. L. Seidler – życie 
i dzieło. Organizatorami konferencji byli: Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydział Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Otwarcia konferencji dokonał prezes Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie 
prof. dr hab. M. Koziorowski, podkreślając zasługi prof. L. G. Seidlera dla pow-
stania Uniwersytetu w Rzeszowie. Uczestników powitała również prorektor ds. 
studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. E. Dynia, która podkreś-
liła, iż jest to dla niej wielki zaszczyt uczestniczyć w takim spotkanku, gdyż jest 
jedną z pierwszych absolwentek filii UMCS w Rzeszowie. Zaakcentowała rów-
nież, że ideę powstania filii UMCS w Rzeszowie zawdzięcza się działalności prof. 

W 


