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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 
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 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 
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G. L. Seidlera. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr M. Niemczyk wy-
raził ogromne zadowolenie z tego, że taka konferencja odbywa się właśnie w Rze-
szowie. 

Konferencję podzielono na dwie części, pierwszą prowadziła dr A. Habrat. Au-
torem pierwszego referatu pt. Profesor Grzegorz Leopold Seidler był prof. dr hab. 
A. Pieniążek. Autor przedstawił w nim biografię prof. G. L. Seidlera i jego liczne 
zasługi dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz najważniej-
sze osiągnięcia naukowe. 

Drugi referat nosił tytuł Ewolucja metodologii historii doktryn polityczno-praw-
nych w ujęciu Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera i był autorstwa prof. dr. hab. 
L. Dubela i dr. J. Kostrubca z UMCS w Lublinie. Ideą prelekcji były słowa prof. 
dr. hab. G. L. Seidlera: „Nie sankcje, lecz idee prawa są wartościami, które niosą 
życie lub śmierć systemom prawnym”. Referenci przedstawili w nim problemy 
metodologiczne dyscypliny, jaką jest historia doktryn polityczno-prawnych. Pod-
kreślili, że poglądy prof. Seidlera w początkowym okresie pozostawały pod wpły-
wem myśli komunistycznej, szczególnie jeśli chodzi o klasowość istoty doktryn. 
W szeregu publikacji Profesor zajmował się tematyką ewolucji metodologii, np. 
w pracy pt. Studia z historii doktryn. Myśl polityczna starożytności. Według prof. 
Seidlera przedmiot historii doktryn to: „historycznie uwarunkowane […] mnie-
mania i poglądy na stosunki społeczne, a zwłaszcza na państwo i prawo”. Auto-
rzy referatu zajęli się również systematyką doktryn wg prof. Seidlera, który po-
dzielił je na postępowe i reakcyjne. Ponadto Profesor uznał za jedną z podsta-
wowych form systematyzacji doktryn periodyzację. Oprócz chronologii pojawiło 
się w Jego rozważaniach również kryterium dominacji idei człowieka w danej 
epoce, co podnieśli w referacie jego autorzy. Nadto przedstawili definicję historii 
doktryn m.in. wg A. Sylwestrzaka, J. Justyńskiego czy prof. L. Dubela. Zwrócili 
uwagę, iż wiele tych definicji zawiera elementy przyjmowane przez prof. G. L. 
Seidlera.  

Następną prelegentką była mgr D. Minich. Jej wystąpienie nosiło tytuł G. L. 
Seidlera poszukiwanie idei ustrojowej. Filozoficzne i polityczne konteksty prawa 
i konstytucjonalizmu. Poruszyła w nim kwestie dotyczące poszukiwania idei przez 
prof. Seidlera, czemu poświęcił on prawie całe swoje życie. Autorka zajęła się 
także relacją społeczeństwa do państwa. Według Profesora właśnie ona przesą-
dza o formie ustrojowej danego państwa. W swoim referacie mgr D. Minich 
poświęciła wiele uwagi indywidualizmowi i uniwersalizmowi w rozważaniach 
prof. Seidlera. Poruszyła również problem odpowiedzi na pytanie, czym jest spo-
łeczeństwo i w związku z tym omówiony został nominalizm i realizm socjolo-
giczny. 

Autorka podkreśliła oryginalność koncepcji J. Lipca, dotyczących postaw 
społeczeństwa, na którego byt składają się trzy warstwy: ludzie, podłoże mate-
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rialne oraz kultura. W dalszej części autorka starała się odpowiedzieć na pytanie, 
czym jest państwo. W swoich rozważaniach odwołała się m.in. do poglądów 
M. Sobolewskiego i M. Webera. Wskazała, że państwo było następstwem po-
wstania społeczeństwa. Prelegentka stwierdziła, iż wpływ na zmiany w koncepcji 
ustrojowej prof. G. L. Seidlera mieli: J. Jaworski, L. Petrażycki, M. Weber, I. Ber-
lin. Ponadto mgr D. Minich zajęła się koncepcją ustrojową prof. Seidlera, zwra-
cając uwagę, że widział on trudności w realizacji koncepcji ustrojowej społeczeń-
stwa pluralistycznego, opartego jedynie na tolerancji i dobrowolności. Rozwiązy-
wanie konfliktów powstających w społeczeństwie przy pomocy instytucji pań-
stwa demokratycznego, które są kruche, uznawał za trudne. Po nakreśleniu kon-
cepcji ustrojowej Profesora autorka zajęła się rekonstrukcją założeń, na jakich 
oparł swoje rozważania prof. Seidler. Podkreśliła, iż stworzył on nową koncepcję 
państwa, która winna stworzyć ramy organizacyjne dla społeczeństwa plurali-
stycznego. 

Po wygłoszeniu ostatniego referatu nastąpiła dyskusja, w której głos zabrał 
m.in. prezes Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie prof. dr hab. M. Koziorow-
ski, poruszając problem naukowego charakteru poglądów humanistów. Dr J. Ko-
strubiec zwrócił uwagę, że u humanistów ważną role odgrywa aparat pojęciowy, 
aby można było postawić jakąś tezę. Nadto głos w dyskusji na temat życia prof. 
Seidlera zabrali m.in.: mgr J. Minich, T. Niesiorowicz, dr M. Niemczyk oraz inni 
studenci profesora uczestniczący w konferencji.  

Po przerwie na kawę rozpoczęła się druga część konferencji (prowadził ją 
mgr J. Minich.), na której odbyła się promocja książki autorstwa I. Wlazłowskiej 
pt: Prof. G. L. Seidlera poplątany żywot. Autorka opowiadała o swoich spot-
kaniach z prof. Seidlerem, jego opowieściach, ale również o trudnych chwilach, 
które przeżywał, gdy był chory. Później nastąpiła dyskusja na temat działalności 
Profesora i jego zasług dla powstania filii UMCS w Rzeszowie, aby następnie 
mógł powstać Uniwersytet Rzeszowski. Konferencja zakończyła się pożegnaniem 
wszystkich uczestników z nadzieją, że w niedługim czasie twórczość prof. Seidle-
ra pozwoli znowu im się spotkać. 

Agata Grudzińska 


