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W dniach 13–15 maja 2015 roku Zakład Prawa Międzynarodowego i Pra-
wa Europejskiego Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Rzeszow-
skiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Prawa Międzynarodowego (ILA) Gru-
pa Polska zorganizował ogólnopolską konferencję naukową na temat relacji 
zachodzących między prawem Unii Europejskiej a prawem międzynarodo-
wym. Zarówno konferencja, jak i zjazd katedr, połączone były z 40-leciem 
pracy naukowej i  dydaktycznej dr hab. Elżbiety Dyni, prof. Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, kierownika Zakładu Prawa Międzynarodowego i Prawa Eu-
ropejskiego. W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi zajmujący się 
dyscypliną prawa międzynarodowego zarówno publicznego, jak i prywatnego 
oraz prawa europejskiego, a także doktoranci przygotowujący rozprawy dok-
torskie w tejże dziedzinie.

Uroczystego otwarcia oraz rozpoczęcia konferencji dokonała dr hab. Elż-
bieta Dynia, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, witając znakomitych gości 
oraz dziękując za tak liczne uczestnictwo. 

Program konferencji obejmował trzy dni. Każdy z nich został podzielony 
na kilka sesji naukowych kończących się licznymi pytaniami do prelegen-
tów oraz zagorzałą dyskusją. Referenci zwracali uwagę zarówno na kwestie 
ogólne związane z prawem Unii Europejskiej, wdrożeniem prawa unijnego 
do prawa polskiego, jak i  na kwestie szczegółowe, analizując wybrane dy-
rektywy UE. Podnoszono zarówno problemy o  charakterze teoretycznym, 
jak i  praktycznym. Pierwszy panel otworzył prof. dr hab. Andrzej Wróbel 
z referatem Procedury prejudycjalne a dialog sędziowski (w perspektywie akcesji 
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UE do Konwencji). Panel ten zawierał niezwykle rozbudowaną problematy-
kę zarówno z zakresu prawa międzynarodowego, jak i prawa europejskiego. 
Mówiono o Unii Europejskiej w aspekcie międzynarodowego prawa konsu-
larnego (dr hab. Paweł Czubik, prof. UJ i UEK,), a także zwracano uwagę na 
relację między europejskim systemem praw człowieka (Karta Praw Podstawo-
wych) a Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
(mgr Krystyna Warylewska, Uniwersytet Gdański) czy wzajemnych relacji 
dwóch trybunałów (dr Agnieszka Grzelak, SGH). O  konstytucjonalizmie 
europejskim w obliczu kryzysu wspominali w swoim referacie dr hab. Da-
nuta Kabat-Rudnicka (UEK) i prof. dr hab. Zbigniew Rudnicki (Uniwersy-
tet Pedagogiczny w Krakowie). Przedstawiono także problematykę pomocy 
humanitarnej w perspektywie działalności i  funkcjonowania Unii Europej-
skiej (dr hab. prof. nadzw. SGH Anastazja Gajda) oraz analizę orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w zakresie zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (dr Mo-
nika Domańska, PAN). Dr Paweł Filipek (UJ) odniósł się do Rady Europy, 
a właściwie jej konwencji zawierających klauzule rozłączności UE.

Pierwszy dzień obrad zakończył się uroczystą kolacją, na której uczestnicy, 
w związku z 40-leciem pracy naukowo-dydaktycznej dr hab. Elżbiety Dyni, 
prof. UR, pragnęli złożyć serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę 
oraz życzenia dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywat-
nym. Swoją obecnością zaszczycił również Rektor Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, prof. dr hab. Aleksander Bobko, wspominając wspaniałe lata pracy 
z Jubilatką oraz dziękując za tak ogromny wkład zarówno naukowy, jak i dy-
daktyczny w rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W drugim dniu obrad rozważano między innymi kwestię umów stowa-
rzyszeniowych UE z Państwami Partnerstwa Wschodniego czy relacje między 
Ukrainą a UE (dr Magdalena Słok-Wódkowska [UW], mgr Ivanna Kolisnyk 
[Akademia L.  Koźmińskiego w  Warszawie], dr Adrianna Kalicka-Mikołaj-
czyk [UWr]). Problemem nowych państw członkowskich w systemie bezpie-
czeństwa UE zajął się prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Głowna Handlowa 
w Warszawie). O polskiej perspektywie na Rozporządzenia Dublin II i Du-
blin III wspomniała dr hab. prof. Uniwersytetu w Białymstoku Mieczysława 
Zdanowicz. Dr Edyta Lis (UMCS) zajęła się kwestią współpracy UE z ONZ 
w dziedzinie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Z kolei o bezpieczeństwie 
ekologicznym w świetle zasad prawa międzynarodowego i postanowień UE 
i OBWE napisał i zaprezentował dr Marian Banach (Krakowska Akademia 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). W tym dniu swoje wystąpienia mieli 
również dr Joanna Ryszka (UO) z referatem nt. partnerów społecznych i ich 
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roli w realizacji swobód rynku wewnętrznego UE oraz dr Marcin Sokołow-
ski (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu), przedstawiający problematykę 
obywatelstwa UE na tle strategii Europa 2020. O wielości roszczeń do władzy 
konstytucyjnej, czyli o stosunku prawa UE do międzynarodowego porządku 
prawnego wspominał dr hab. Robert Grzeszczak, prof. nadzw. UW, a o wpły-
wie Unii Europejskiej na podmiotowość w prawie międzynarodowym dr hab. 
prof. nadzw, UwB Maciej Perkowski. Prawo UE jako self-contained regime 
prawa międzynarodowego to ciekawa problematyka poruszona przez dr Mi-
chała Stępnia (UEWr). 

Po zakończeniu tego panelu rozpoczęto zagorzałą dyskusję, w  której 
uczestnicy kierowali swoje uwagi oraz pytania do referentów. Dotyczyły one 
zarówno kwestii teoretycznych, związanych z poruszanymi aktami prawnymi, 
jak i  kwestii praktycznych, mających odniesienie do konkretnych przykła-
dów, które przedstawiali prelegenci.

W tym dniu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zorganizowanej wy-
cieczce do Sandomierza, dzięki której mogli zasięgnąć informacji na temat 
tego miasta oraz jego historii, a  to wszystko dzięki przewodnikowi, który 
starał się odpowiadać na każde z zadawanych pytań. Dzień ten zakończył się 
biesiadą staropolską, dzięki której uczestnicy mogli nawiązać nowe kontakty 
oraz wymieniać wzajemne poglądy na tematy związane nie tylko z problema-
tyką przedstawianą podczas paneli naukowych.

Ostatni dzień konferencji wypełniony był wystąpieniami poświęconymi 
analizie konkretnych dyrektyw UE (dr Ewa Kamarad [UJ] i dr Robert Śli-
wa [UEK]). O Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej jako następczyni prawnej 
Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej wspominał mgr Paweł Szewczyk 
(UO). Nie zabrakło w  konferencji „czynnika dydaktycznego” z  uwagi na 
zjazd katedr i  zakładów. O nauczaniu o Unii Europejskiej mówili dr hab. 
Brygida Kuźniak z UJ (rosyjskie nauczanie) i dr Marcin Marcinko z UJ (ame-
rykańskie nauczanie). Odpowiedzialność pozaumowna agencji zdecentralizo-
wanych UE to temat wystąpienia dra hab. Marka Zielińskiego (UŚ), a do za-
sady skuteczności prawa UE będącej podstawą wytworzenia środka prawnego 
w prawie krajowym nawiązał mgr Łukasz Stępkowski (UWr).

Konferencja zgromadziła zarówno teoretyków, jak i  praktyków prawa 
pochodzących z wszystkich ośrodków akademickich – z Warszawy (Uniwer-
sytet Warszawski, Akademia L. Koźmińskiego, Szkoła Głowna Handlowa), 
Krakowa (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet 
Pedagogiczny, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), 
Lublina (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski), Uniwersytetów z  Wrocławia, Białegostoku, Bydgoszczy, Łodzi, 
Gdańska, Szczecina, Poznania, Katowic i Opola. 
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Podsumowania obrad dokonała dr hab. Elżbieta Dynia, prof. Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, dziękując uczestnikom za tak liczny udział i bogactwo 
merytoryczne prezentowanych referatów.

Z kolei przewodniczący ILA – Grupy Polskiej, pod której patronatem od-
bywała się konferencja, prof. dr hab. Jerzy Menkes zapowiedział, że wszystkie 
referaty zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie w formie Księgi 
Pamiątkowej poświęconej Jubileuszowi 40-lecia pracy naukowej i dydaktycz-
nej pani prof. dr hab. Elżbiety Dyni. Księga ta wręczona została Jubilatce 
uroczyście podczas posiedzenia ILA – Grupy Polskiej w Warszawie.

Frekwencja podczas konferencji utwierdziła organizatorów w przekona-
niu, że tego typu wydarzenia są niezwykle cenną lekcją prawa, a  dyskusja 
po spotkaniu stanowiła inspirację do organizowania w przyszłości kolejnych 
konferencji naukowych, będących niezwykle ważnym elementem w rozwoju 
nauki polskiej.


