
SEMINARIUM „POLSCY MISTRZOWIE PRAWA PRACY 
– PROF. ANTONI WALAS”

Rok 2013, podobnie jak poprzedni, ze względu na przypadające w  nim rocznice śmierci 
wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, był okazją 
do przypomnienia zarówno Osób jak i ich dorobku naukowego i praktycznego. W roku 2012 
oprócz tradycyjnych ogólnopolskich „Seminariów Szubertowskich”, organizowanych corocznie 
przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła 
się w Warszawie konferencja poświęcona pamięci i dziełu Profesora Macieja Święcickiego oraz 
uroczystość prezentacji Księgi Pamiątkowej „Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu” dedy-
kowanej pamięci tragicznie zmarłego Prezydenta RP prof. dr. hab. Lecha Kaczyńskiego – w dru-
gą rocznicę śmierci1. W 2013 roku w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona Profesorowi 
Zbigniewowi Salwie2 oraz kolejne „IV Seminarium Szubertowskie” w Uniwersytecie Łódzkim3.

Seminarium „Polscy mistrzowie prawa pracy” w  zamyśle jego inspiratora, prof. zw. dr. 
hab. Andrzeja Mariana Świątkowskiego, Kierownika Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecz-
nej WPiAdm. Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma stać się, podobnie jak wskazane wcześniej 
„Seminaria Szubertowskie”, imprezą cykliczną poświęconą wybitnym postaciom polskiego 
prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych z różnych ośrodków akademickich w Polsce. 

Pierwsze Seminarium z tego nowego cyklu poświęcone zostało Prof. dr hab. Antoniemu Walaso-
wi, wieloletniemu Kierownikowi Katedry Prawa Pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Seminarium 
to zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ oraz co szczególnie 
należy podkreślić, także Sekcję Prawa Pracy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, najstarszego w Polsce koła naukowego studentów prawa (powołanego w 1851 r.). 
Podjęcie współorganizacji Seminarium przez studentów oraz ich liczny udział w obradach (podob-
nie jak doktorantów Katedry) świadczy o wielkim zainteresowaniu historią polskiego prawa pracy, 
prawa ubezpieczeń społecznych a także Osobą i dziełem Profesora Antoniego Walasa. 

Seminarium zorganizowano w dostojnych murach Collegium Maius Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Sali im. Michała Bobrzyńskiego w dniu 22 listopada 2013 r. W Seminarium, obok 
wspomnianych już studentów i  doktorantów WPiA UJ, wzięli udział pracownicy naukowi 
i doktoranci z innych ośrodków akademickich: warszawskiego, łódzkiego, katowickiego, so-
snowieckiego i rzeszowskiego. Seminarium prowadził dr Marcin Wujczyk (UJ), który rów-
nież dokonał jego otwarcia i podsumowania. 

Wystąpienia poświęcone dorobkowi naukowemu prof. A. Walasa wygłosili prof. zw. dr 
hab. Andrzej Marian Świątkowski (UJ) i doc. dr Halina Wierzbińska (Krakowska Akademia 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Prof. A.M. Świątkowski wygłosił referat Profesora 
Antoniego Walasa koncepcje wypowiedzenia i wypowiedzenia zmieniającego, zaś doc. dr H. 
Wierzbińska zatytułowała swe wystąpienie Profesor Antoni Walas – wspomnienie po latach, 
podejmując w nim problematykę innych instytucji prawnych, będących przedmiotem zainte-
resowań naukowych Profesora. 
1  O wydarzeniach tych pisałem wcześniej w opracowaniu O aktualnych zagadnieniach prawa pracy i polityki socjalnej, [w:] 
B.M. Ćwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (Zbiór studiów), t. II, Sosnowiec 2013, s. 2.
2  Zorganizowana staraniem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa dnia 21 marca 2013 r.
3  Seminarium zorganizowane przez Dziekana WPiA, Katedry: Prawa Pracy oraz Katedrę Prawa Ubezpieczeń 
Społecznych i Polityki Społecznej oraz Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy, zatytułowane „Współcze-
sne problemy prawa emerytalnego”, Łódź 6 grudnia 2013 r. 
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Oboje referenci podkreślali, iż Profesor Antoni Walas podstawowe pozycje w swoim dorobku 
opracowywał w okresie poprzedzającym kody�kację polskiego prawa pracy, gdy stosowano w nim 
„wprost” przepisy ustawodawstwa pracy, prawa cywilnego czy prawa administracyjnego. Wiele 
koncepcji zawartych w Jego pracach wpłynęło na kształt skody�kowanego prawa pracy, zarówno 
na treść uchwalonych przez ustawodawcę przepisów, jak i praktykę ich stosowania. Część z nich 
może też być przydatna dla przyszłej rekody�kacji prawa pracy. Ramy niniejszego sprawozdania 
nie pozwalają na szersze omówienie tych zagadnień, przeto pozostaje w tym miejscu odesłać do 
opracowania poświęconego dorobkowi naukowemu i dydaktycznemu Profesora4. 

Kolejne dwa wystąpienia: prof. dr. Marka Pliszkiewicza (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach) oraz inspektora Tadeusza Nycza (Państwowa Inspekcja Pracy o. Kraków) przypomniały Osobę 
Profesora jako wymagającego, ale bardzo życzliwego dla studentów wykładowcy, egzaminatora i pro-
motora prac dyplomowych, także spolegliwego opiekuna młodszych stażem kolegów. 

Wątek ten kontynuowany był także w toku dyskusji. Wypowiadali się tu między innymi 
prof. zw. dr hab. A. M. Świątkowski, doc. dr H. Wierzbińska, prof. dr hab. M. Włodarczyk 
(WPiA UŁ), który jako młody asystent odbywał staż krajowy w Katedrze kierowanej przez 
Prof. A. Walasa, jak również referenci: prof. dr M. Pliszkiewicz i inspektor T. Nycz. Oprócz 
wątku wspomnieniowego w dyskusji wskazywano również na aktualność dorobku naukowego 
Profesora (oprócz wskazanych na początku referentów, którzy brali również udział w dyskusji, 
między innymi dr M. Wujczyk i dr D. Książek – obaj z Katedry Prawa Pracy i Polityki Spo-
łecznej UJ). 

Seminarium zakończono lunchem dla uczestników w podziemiach Collegium Maius. Stał 
się on okazją do dalszych wspomnień i wymiany poglądów. 

Bolesław Maciej Ćwiertniak 

4  Por. szerzej A.M. Świątkowski, Mój Mistrz Profesor Antoni Walas, [w:] A.M. Świątkowski (red.), Studia z zakresu 
prawa pracy i polityki społecznej, Rocznik 2013, Kraków 2013, s. 14-53. 


