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Wprowadzenie

Oddajemy do Państwa dyspozycji szczególną pozycję książkową, stanowiącą zbiór 
glos wydanych przez prof. dr. hab.	Andrzeja	M.	Świątkowskiego w trakcie jego długoletniej 
pracy naukowej. Właśnie w 2011 r. mija 40 lat od opublikowania przez Autora – wtedy 
jeszcze absolwenta prawa i socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – pierwszej glosy. 

Glosy te komentowały w szczególności orzeczenia Sądu Najwyższego oraz Naczelne
go Sądu Administracyjnego. Pierwsza z nich pochodzi z 1971 r. i jest to glosa do wyroku 
Sądu Wojewódzkiego m.st. Warszawy z 10.6.1970 r. (II Cr 401/70, OSPiKA 1971, Nr 12, 
s. 542–544). Dotyczy ona problemu tożsamości przyczyny rozwiązania umowy o pracę 
wskazanej pracownikowi z przyczyną wskazaną radzie zakładowej. Z kolei najstarszego 
z komentowanych przez Autora orzeczenia, tj. uchwały z 16.9.1969 r., dotyczyła glosa 
opublikowana w Pracy i Zabezpieczeniu Społecznym (1972, Nr 3, s. 53–59). Uchwała ta 
dotyczy szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy pracowników służby BHP. Z kolei 
najnowsza z zawartych w niniejszym wydawnictwie glos, to glosa do wyroku Sądu Naj
wyższego z 26.2.2003 r. (I PK 139/02, MoPr 2005, Nr 3, poz. 24) i dotyczy – tak, jak gloso
wany wyrok – możliwości wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

Należy nadmienić także, że w 2010 r. Autor obchodził jubileusz 40lecia swojej pracy 
naukowej. 

Prof. dr hab.	Andrzej	M.	Świątkowski jest absolwentem prawa (1966) i socjologii (1969) 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał także magisterium na Wydziale Prawa Uniwersy
tetu Pennsylvania w Filadelfii (1977). Jest członkiem m.in. Międzynarodowego Stowarzy
szenia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wiceprzewodniczącym Komitetu Praw 
Społecznych Rady Europy, a także ekspertem Komisji Unii Europejskiej w zakresie prawa 
pracy. Uczestniczył w Konferencjach Generalnych MOP w latach 2002–2005, wygłaszał 
referaty na konferencjach w Sydney, Helsinkach, Dublinie, Tokio, Oslo, Wilnie, Leuven, 
Brukseli. Prowadził także wykłady na uniwersytetach na całym świecie, m.in. w Sydney, 
Buenos Aires, Nowym Jorku, Bolonii, Sztokholmie, Pradze. Od 1988 r. jest kierownikiem 
Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Niedawny Jubilat jest autorem ponad 400 publikacji, w tym 30 książek: monografii, 
komentarzy i podręczników – z prawa polskiego porównawczego i międzynarodowego 
prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i polityki społecznej. Jest redaktorem wielu serii 
wydawniczych i czasopism, a także promotorem około 500 prac magisterskich z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz 10 prac doktorskich. W ciągu 40 lat pracy 
naukowej prof.	A.M.	Świątkowski opublikował ponad 100 glos, z których 107 udało nam 
się zamieścić w niniejszym zbiorze. 

Autor szczególnie upodobał sobie ten starożytny gatunek dialogu między komenta
torem a judykaturą. Przypomnijmy, że pierwotnie termin „glosa” oznaczał przypis do 



Wprowadzenie

X�III

określonego fragmentu tekstu, dokonany przez czytelnika (kopistę) na marginesie dzieła. 
Współcześnie glosa zawiera zazwyczaj streszczenie sprawy i komentarz glosatora. Może 
być ona aprobująca lub krytyczna (częściowo lub całkowicie). Za glosę krytyczną uznać 
także należy glosę, w której glosator zgadza się co prawda z tezą glosowanego orzecze
nia, lecz nie zgadza się z argumentacją, sposobem dojścia do konkluzji, z uzasadnieniem 
orzeczenia. Większość zamieszczonych w zbiorze glos to glosy krytyczne. W przypad
ku prof. A.M.	Świątkowskiego nie mogło być inaczej. Jego temperament praktycznie nie 
pozwalał mu pisać glosy, gdy podzielał zarówno tezę, jak i uzasadnienie wyroku. Takie 
glosy policzyć można na palcach jednej ręki. Z lektury glosowanych orzeczeń wynika, że 
niedawny Jubilat pragnął w tym „dialogu” doktryny z judykaturą wskazać sądowi przy
najmniej inną drogę dojścia do tego samego rozstrzygnięcia,  gdy zgadzał się z samą tezą, 
a często także wskazać, że całe rozstrzygnięcie powinno być inne.

Publikowane glosy usystematyzowane zostały w tym zbiorze według tradycyjnego po
działu prawa pracy na indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy. Dochodzą 
do tego oczywiście glosy dotyczące orzeczeń z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. 
Najliczniejszą grupę stanowią glosy dotyczące problemów indywidualnego prawa pracy, 
które z kolei ułożone zostały zgodnie z systematyką Kodeksu pracy, mimo że część gloso
wanych orzeczeń dotyczy stanu prawnego jeszcze sprzed wejścia w życie tej ustawy. 

Praktycznie wszystkie glosy zamieszczone w niniejszym zbiorze zachowują swoją ak
tualność do dnia dzisiejszego. Ich lektura dowodzi tego, że mimo zmieniającego się stanu 
prawnego problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pozostają bardzo podobne, 
a argumentacja, jakiej glosator używa w owym „dialogu” z judykaturą, może być wyko
rzystana także dzisiaj. 

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zgodzili się na pow
tórne opublikowanie glos prof. A.M.	 Świątkowskiego w niniejszym zbiorze. Szczególnie 
chciałbym wspomnieć redaktora naczelnego Palestry, śp. adw. Stanisława	Mikkego, który 
z entuzjazmem wyraził zgodę na powtórną publikację glos zamieszczonych pierwotnie 
w Palestrze oraz życzył nam powodzenia w tym dziele. Chciałbym także podziękować 
wszystkim osobom, które brały udział w przygotowaniu tego wydania.

dr	Marek	Wandzel


