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1. Imię i nazwisko:  Joanna Helios 
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 
 
 

18 czerwiec 2001 rok doktor nauk prawnych w zakresie prawa – teoria prawa, Wydział 

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Rozprawa doktorska pt: „Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie 

Trybunału Sprawiedliwości”, promotor: Prof. zw. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk, recenzenci: 

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof. dr hab. Wojciech Patryas. 

 

 

 16 maj 1997 rok magister prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

 
3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych / artystycznych. 

 
 

Od 1. 10. 2001 adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Od 1.10. 2001 roku do 30 czerwca 2011 wykładowca w Instytucie Administracji w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. 
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Od 2007 do 2011 roku prowadzenie zajęć w ramach umowy o dzieło w Wyższej Szkole 

Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, filia we Wrocławiu. 

4. Wskazane osiągnięcia* wynikające z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

nr 65, poz. 595 ze zm.): 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego / artystycznego 

Autorstwo monografii pt.: „Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa”. 

 

b) (autor/ autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa) 

 

J. Helios, Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa, seria Jurysprudencja nr 5, 

Łódź 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

c) Omówienie celu naukowego / artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

Teoria prawa jako pewien dyskurs naukowy próbuje penetrować dziedzinę prawa Unii 

Europejskiej przykładając do niego swoje siatki pojęciowe z punktu widzenia których dychotomia 

prawo publiczne / prawo prywatne jest istotna. Dla niniejszej monografii kluczowa jest relacja 

prawo publiczne / prawo prywatne UE (stanowi ona oś problemową  podjętych  rozważań). Prawo 

publiczne traktuję jako „ścianę” w oparciu o którą można nadać sens prawu prywatnemu. W 

związku z tym głównym celem naukowym mojej  pracy  jest  zbadanie adekwatności 

wypracowanych w teorii prawa koncepcji dychotomii prawo publiczne / prawo prywatne UE  oraz 

czynników, które tę adekwatność ograniczają. Ta teza, w mojej ocenie, posiada cechę oryginalności, 

chociażby z uwagi na fakt, iż do tej pory, przynajmniej na gruncie polskiego piśmiennictwa, brakuje, 

opracowania, które identyfikowałoby i  analizowało w sposób całościowy ów problem. Poruszana w 

pracy problematyka wpisuje się w postulowany, zwłaszcza w ostatnich latach, nurt wewnętrznej 

integracji prawoznawstwa. W ramach tego nurtu podjęłam się próby zbadania koncepcji dogmatyki 

prawa Unii Europejskiej, metod badawczych dotyczących prawa prywatnego Unii Europejskiej z 

punktu widzenia teorii prawa. 

 Na marginesie zasadniczych  rozważań  odniosłam się także do innych  problemów, związanych 

z realizacją  celu głównego, koncentrujących się wokół dyskusji  nad Europejskim Kodeksem 

Cywilnym,  harmonizacją / unifikacją prawa prywatnego, oraz  próbą refleksji nad  rolą prawa 

prywatnego w procesie integracji  społecznej.  

Relacja prawo publiczne / prawo prywatne w kontekście prawa UE generuje następujące tezy / 

pytania: 
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Po pierwsze, adekwatność wyróżniania prawa prywatnego UE jako rodzaju prawa; 

Po drugie, konieczność podziału prawo publiczne / prawo prywatne w UE oraz kwestia jego 

uzasadnienia; 

Po trzecie, modernistyczne uwikłania prawa prywatnego UE.  

W oparciu o powyższe tezy / pytania wyodrębniłam trzy obszary problemowe. Pierwszy obszar to 

ekspozycja rozróżnienia problemu  prawo publiczne / prawo prywatne UE. Przecież procesy integracji 

europejskiej, a także globalizacyjne „narzucają” nowe rozumienie prawa publicznego i prawa 

prywatnego. Znaczna część dotychczasowych kryteriów klasyfikacji oparta została o klasyczną 

formułę Ulpiana, w późniejszym okresie skodyfikowaną przez Justyniana, sprowadzającą się do 

stwierdzenia, że nauka prawa podzielona jest na dwie gałęzie: prawa publicznego i prawa 

prywatnego. Prawo publiczne jest związane z rządem rzymskiego państwa, prawo prywatne dotyczy 

zaś interesów indywidualnych. Owa rzymska dystynkcja stała się fundamentalna dla kontynentalnych 

systemów prawnych. Natomiast Anglia, oparta na systemie prawa precedensowego (common law), 

„unika”, chciałoby się rzec prostego podziału, na prawo publiczne i prawo prywatne. Jednakże UE i 

globalna ekonomia wywierają wpływ na rozumienia i dystynkcje pomiędzy tym co „publiczne”, a tym 

co „prywatne”, przyjęte przez prawników wychowanych w kulturze i tradycji  prawa stanowionego i 

common  law. Ponadto rozwój Europejskiego Modelu Socjalnego spowodował zatarcie prostej 

granicy pomiędzy prawem  publicznym a prawem  prywatnym. U progu nowej ery pojawiają się nowe 

koncepcje zarządzania, które nie mieszczą się ani w kategoriach prawa publicznego ani prywatnego. 

W związku z tym można zastanawiać się, czy dotychczasowe (tradycyjne) kryteria rozdziału na 

prawo publiczne / prawo prywatne są odpowiednie  na gruncie prawa UE. Zagadnienie to wiąże się 

ściśle ze zjawiskami: publicyzacji prawa prywatnego, prywatyzacji prawa publicznego oraz 

multicentryzmem. Zjawiska te powodują, iż istnieje potrzeba nowego spojrzenia na prawo publiczne i 

prawo prywatne. 

W części I omawiam dotychczasowe twierdzenia na temat podziału prawo publiczne / prawo 

prywatne charakterystyczne dla teorii prawa i dogmatyki prawa. Punktem wyjścia uczyniłam 

pokazanie wpływu prawa rzymskiego na współczesne rozumienie prawa publicznego i prawa 

prywatnego. Następnie za literaturą przytoczyłam poglądy na temat rozumienia prawa publicznego i 

prawa prywatnego, starając się odnieść owe poglądy na grunt prawa UE. Uwzględniłam różnice w 

pojmowaniu podziału publiczne / prywatne w systemie prawa stanowionego i common law. 

Drugi obszar, to próba uporządkowania argumentów w debacie o prawie prywatnym UE. Dyskusje 

wokół prawa prywatnego w zasadniczej części dotyczą Europejskiego Kodeksu Cywilnego. Ten ostatni 

traktuję jako „mit” wokół którego snute są rozważania dotyczące kultury, tożsamości, kodyfikacji, 

państwa i imperium. Większość z przywoływanych argumentów wskazuje na wpływ myślenia 

modernistycznego na prawo prywatne UE. W moim odczuciu te dyskusje przypominają spory 
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prowadzone w doktrynie nad Konstytucją Europejską (można doszukiwać się na tym tle pewnych 

analogii). 

Prowadząc rozważania nad prawem prywatnym UE należy pamiętać, iż prawo prywatne UE to nie 

tylko EKC, którego przecież fizycznie nie ma. Warto mieć na uwadze, że przez ponad ostatnich 

dziesięć lat Komisja Europejska podejmowała starania zmierzające do przyjęcia instrumentu 

prawnego usprawniającego funkcjonowanie rynku wewnętrznego, zwłaszcza w  odniesieniu do 

umów transgranicznych zawieranych przez konsumentów. 

Na prawo prywatne UE składa się wiele aktów unijnych o charakterze wiążącym i niewiążącym. 

Oczywiście zdaje sobie sprawę, że znacząca część dyrektyw zaliczanych do sfery prawa prywatnego 

UE trudno traktować jako klasyczne prawo prywatne albowiem dyrektywy te w większości dotyczą 

obrotu konsumenckiego, są wdrażane za pomocą procedur  administracyjnoprawnych,  co  stanowi  

pogwałcenie założeń prawa prywatnego. Do prawa prywatnego UE trzeba także zaliczyć prawo 

międzynarodowe prywatne. Ustawodawstwo UE w sferze prawa prywatnego międzynarodowego 

doznało znaczącego rozwoju. Unia Europejska stała się członkiem Haskiej Konferencji Prywatnego 

Międzynarodowego Prawa. Następuje harmonizacja prawa prywatnego międzynarodowego na 

unijnym poziomie. Wewnątrz Tytułu V Traktatu o Funkcjonowaniu UE znajduje się zobowiązanie do 

współpracy w sprawach cywilnych. Do prawa prywatnego UE zaliczam także prawo prywatne państw 

członkowskich, które podlega europeizacji. Pamiętając, iż pojęcie prawa prywatnego obejmuje sobą 

zarówno prawo materialne, prawo procedury cywilnej, jak i prawo kolizyjne (prywatne 

międzynarodowe), zaznaczam, iż swoje rozważania sytuuję wokół szeroko rozumianego prawa 

cywilnego materialnego,  natomiast problematyka harmonizacji  prawa  postępowania  cywilnego  

oraz  prawa  prywatnego  międzynarodowego pozostaje poza obszarem moich zainteresowań. 

W części II analizuje argumenty ogólne „za” i „przeciw” EKC, uwzględniając genezę, tradycje prawa 

cywilnego w  Europie, prawo konsumenckie w prawie prywatnym UE, harmonizację, a także 

wielopoziomowy system  prawa. Za pomocą tego ostatniego pokazuje, iż prawo prywatne UE 

występuje w relacjach wertykalnych i horyzontalnych. Z kolei argumenty szczegółowe skupiają się na 

kulturze, państwie i imperium. Są one ze sobą ściśle powiązane, gdyż kodeks cywilny wiązany jest 

ściśle z  państwem  narodowym,  stanowi wyraz  kultury danego państwa, a przecież są także i takie 

wizje, iż przy pomocy kultury Unia Europejska chce stworzyć imperium  na wzór  imperium 

rzymskiego, maskując swoje zamiary za pomocą argumentu soft law. Wizja imperium stanowi 

zagrożenie dla kultury poszczególnych państw członkowskich, zagrożona jest zwłaszcza kultura 

common law.  

Trzeci obszar to refleksja nad prawem prywatnym UE, które może stać się szansą dla społeczności  

unijnej. Wszak w prawie dominuje to co społeczne. To co społeczne to nowa przestrzeń, a przecież 

integracja europejska dokonuje się w przestrzeni społecznej. Wyłonienie się samej dziedziny 
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społecznej wiąże się z narodzinami epoki  nowożytnej. To co społeczne nie jest przecież ani prywatne 

ani publiczne, lecz zawłaszcza obydwie te sfery. Prawo jest zjawiskiem społecznym o złożonej 

strukturze. W ramach prawa  pewien kalejdoskop  wariantów  i odcieni  tworzy prawo  zobowiązań  z 

uwagi na fakt, że umowa  jest zjawiskiem życia  społecznego. 

Samo prawo prywatne ma siłę podskórną, która wynika z cech / wartości prawa prywatnego, różnic 

metody prywatnoprawnej od publicznoprawnej, co może stać się fundamentem  wspólnego  

społeczeństwa  w  UE. Wprawdzie UE od pewnego czasu dotknięta jest kryzysem. Zatem można 

zastanawiać się, czy w obliczu  kryzysu  zasadnym  jest zajmowanie się  problematyką  prawa  

prywatnego UE. Jednakże ów  kryzys  ma  podłoże  ekonomiczne  (gospodarcze).  Zwrot ku prawu  

prywatnemu  i  jego oddziaływaniu w sferze społecznej,  mimo trudności, z którymi boryka się UE, 

wydaje się uzasadniony. Moim zdaniem ten zwrot ku prawu prywatnemu pokazuje, mimo 

problemów związanych z jego wyodrębnieniem, przeprowadzeniem granicy między tym co publiczne, 

a tym co prywatne w UE (część I), pewnych obaw związanych z samym   procesem  harmonizacji, 

ujednolicania, czy wreszcie  próbami  tworzenia EKC (część II),  iż UE poszukuje wspólnej płaszczyzny, 

dąży do „wspólnoty”. Wspólnoty  nie  dało  się zbudować w oparciu o prawo publiczne, mimo że 

metoda  publicznoprawna  stwarza mniej problemów,  powstała  pewna  pustka  i  ową  pustkę  

można wypełnić za pomocą prawa prywatnego. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, iż sama sfera 

publiczna prawa Unii Europejskiej podlega ewolucji, co jest związane z potrzebą zmiany paradygmatu 

prawa. 

W części III prezentuje dwie kwestie. Pierwsza dotyczy sfery społecznej UE i społeczeństwa 

obywatelskiego / cywilnego UE. Druga stanowi pewną propozycję wyjścia z kryzysu, przynajmniej 

tego w sferze społecznej. Panaceum  ma stanowić prawo prywatne UE w oparciu o które można 

budować tożsamość, a następnie stworzyć wspólne ponadnarodowe społeczeństwo cywilne. W 

moim odczuciu godnym rozważenia wydaje się pójście tym tropem i zbadanie, czy rzeczywiście  

prawo prywatne może pomóc UE wyjść z kryzysu, dając podstawy legitymizacji i rozwoju sfery 

społecznej? 

Prawo UE wkracza w sferę  prywatną  państw  członkowskich. Jednocześnie w ramach prawa 

unijnego można wskazać przepisy, także akty prawne o charakterze prywatnoprawnym. Pewna 

trudność polega na tym, iż teoria prawa nie ustala w sposób jednoznaczny jak określić odpowiednio 

pojęcia prawo publiczne / prawo prywatne. Najczęściej owego określenia dokonuje się poprzez 

wyliczenie. Nie ma też jednoznacznie ustalonej granicy między prawem publicznym a prawem 

prywatnym. Podawane są różne kryteria. Stąd też problem z jednoznacznym ustosunkowaniem się do 

podziału publiczne / prywatne w prawie UE.  Zgadzam  się z tymi  teoretykami  prawa,  którzy 

twierdzą, że granica między publicznym a prywatnym jest zmienna, a samo jej przeprowadzenie ma 

charakter oceniający. Na gruncie filozofii prawa analogiczny problem występuje z rozgraniczeniem 
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sfery publicznej i sfery prywatnej. W głównych nurtach filozofii prawa / filozofii  prawnopolitycznej  

kwestia  relacji  sfera  publiczna / sfera  prywatna przedstawia się w odmienny sposób.  W UE przez 

długi okres czasu dominował liberalizm, dla którego kategoria publiczny / prywatny jawi się jako 

kluczowa. Jednakże obecnie UE skłania się w kierunku  republikanizmu,  który  w  sposób odmienny 

traktuje kwestie relacji sfery publicznej i sfery prywatnej. Wysiłki mające na celu oddzielenie sfery 

publicznej od sfery prywatnej napotykają trudności. Generalna trudność polega na negocjowaniu 

różnic pomiędzy życiem  prywatnym  a  publicznym. W zależności od tego, czy będziemy przychylać 

się do liberalizmu, komunitaryzmu, republikanizmu, postmodernizmu, czy feminizmu jako filozofii 

prawnopolitycznej, dominującej w UE, to w odmienny sposób będzie przebiegać granica między sferą 

publiczną a sferą prywatną. 

Moim zamierzeniem nie było podzielenie prawa UE na prawo publiczne i prawo prywatne.  Z  uwagi 

na subiektywny charakter kryteriów  oddzielających prawo publiczne / prawo  prywatne,  jestem  

przekonana, że nie da się w sposób jednoznaczny, stanowczy i zadowalający wskazać jednego 

kryterium. Natomiast analizując problemy, jakie wiążą się z  prawem prywatnym, nie można pominąć 

prawa publicznego, albowiem tylko  zderzenie prawa  prywatnego  z  prawem  publicznym,  pozwala  

nadać sens temu  co prywatne. Podział, a w  zasadzie jego kryteria, stanowiły punkt wyjścia do  

zbadania dlaczego od pewnego czasu na  gruncie  dogmatyki  istnieje  problem  z   prawem  

prywatnym  UE.  W moim  przekonaniu ów problem wiąże się z dotychczasowym paradygmatem  

prawa  i  potrzebą  jego  zmiany. Przecież dotychczasowy paradygmat prawa, który w tradycji 

europejskiej, zwłaszcza  zachodniej,  już od czasów Kanta zapewnia prawa wolnościowe, kładąc 

nadmierny  nacisk na samo przestrzeganie prawa  zaowocował wizją europeizacji w wymiarze 

wyłącznie integracji prawnej i instytucjonalnej.  Ta sytuacja doprowadziła do załamania się integracji 

obywatelskiej. Pojawiło się zjawisko „demokratycznego deficytu” czy wręcz „kryzysu legitymizacji 

publicznej” w Unii Europejskiej. Wobec tego zaistniała potrzeba wypracowania nowego paradygmatu 

prawa, który będzie wydatnie uwzględniał dyskutowany obecnie postulat szeroko oraz głęboko (w 

publicznych strukturach instytucjonalnych)  rozumianego  empowerment,  czyli  upodmiotowienia 

obywateli. Sądzę, że można w tym miejscu doszukiwać się pewnych analogii z wizjami rzymskiej 

republiki, w której kluczową pozycję zajmował obywatel. Proponowana zmiana paradygmatu prawa, 

która ujmuje prawo Unii Europejskiej, nadaje nowy, głębszy sens postulatom integrowania systemów  

prawnych  w  ramach  różnych  tradycji  narodowych. Ten nowy paradygmat prawa będzie umożliwiał 

wygenerowanie szeroko obecnie dyskutowanej, lecz wciąż jeszcze niedostrzeganej w rzeczywistości 

Unii Europejskiej, sfery publicznej rozumianej jako value – based community. Tak rozumiana sfera 

publiczna stanowiłaby dopełnienie tak zwanych problem – solving entity – czyli silnej sfery publicznej 

nakierowanej wyłącznie na rozwiązywanie  problemów  w  kategoriach  efektywności  –  głównie  

ekonomicznej – działań oraz tak zwanej rights – based union, czyli sfery publicznej Unii Europejskiej 
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definiowanej przez pryzmat wspólnego prawa.  Sama możliwość wytworzenia się value – based 

community, dzięki zmianie paradygmatu prawa, ma doniosłe znaczenie dla dalszych procesów 

europeizacji, gdyż stanowi warunek sine qua non budowania tożsamości europejskiej i  

zaangażowania  euroobywateli   w  procesy  prawomocnego stanowienia prawa poprzez  procesy  

komunikacyjnej  artykulacji  woli  obywateli. Te zmiany stanowią esencję prac nad harmonizacją 

prawa prywatnego w Unii Europejskiej. 

Dyskusje nad Traktatem Konstytucyjnym  (akt o charakterze historycznym), a obecnie Europejskim 

Kodeksem Cywilnym, stanowią wycinek znacznie szerszych sporów o istotę Unii Europejskiej jako 

wspólnoty państw, a zarazem wzajemne relacje między ludźmi ukształtowanymi w mniejszych 

zbiorowościach i we własnych kręgach kulturowych. Prace nad redakcją Konstytucji dla UE, a także 

prace nad Europejskim Kodeksem Cywilnym pokazały wspólne problemy,  które  oscylują  między  

innymi  wokół sfery społecznej. Projekt konstytucji nie zyskał aprobaty społecznej, EKC na dzień 

dzisiejszy nie ma, ale prawo prywatne  może  dać  pewne  nowe  możliwości  rozwoju  sfery  

społecznej,  choć związane są z nim też pewne problemy. Wiemy już, że przez ponad 200 lat prawo 

prywatne było wiązane ściśle z państwem narodowym. Prawu prywatnemu były stawiane pewne 

wymagania. Te wymagania z przeszłości  muszą podlegać ewolucji zgodnie z wymaganiami 

społeczeństwa postnarodowego. Pierwszym takim warunkiem jest przewidywalność i przystępność  

prawa  prywatnego.  Można  w  tym  miejscu  nawiązać  do  teorii źródeł prawa. W krajach civil law 

przewidywalność i przystępność zapewnia kodeks cywilny,  z kolei w krajach common law wyroki 

sądów najwyższych wydawanych w sprawach cywilnych. Obecnie mamy do czynienia z  pluralizmem  

źródeł  prawa,  wraz z rozwojem procesów integracyjnych i globalizacyjnych ta wielość źródeł prawa 

będzie stopniowo wzrastać. Istnienie  pluralizmu  prowadzi  d o zmian dla  tradycyjnego  myślenia o 

prawie prywatnym, stąd też wspólna wartość/ wartości są konieczne nie tylko dla dalszego rozwoju  

prawa  prywatnego,  ale  dla budowy  wspólnego  społeczeństwa. Trzeba wziąć także  pod  uwagę,  że  

prawo  UE  pierwotnie było mniej dostrzegane w stosunkach prawnych  życia  codziennego,  

widoczne  było  jego  oddziaływanie  bardziej  na płaszczyźnie  państwa,  choć  ta perspektywa  uległa 

przeobrażeniom. Pojawia się też  problem  identyfikacji  UE  jako  wspólnoty,  jest  on  inny  niż  

narodu. W tym ostatnim jawi się największy problem. Przedstawiona w pracy wizja wspólnego 

społeczeństwa w oparciu o EKC może z pozoru wydawać się utopijna,  jednak  jest  to  tylko pewna 

propozycja,  która  może  inspirować do poszukiwania rozwiązań w prawie prywatnym UE. 

Historia tworzenia prawa publicznego i prawa prywatnego UE wykazuje różnice w zakresie historii, 

logiki, warsztatu. Prawo publiczne UE, wyrosłe z gospodarczej tradycji, odniosło sukces. Złożyło się na 

ten stan rzeczy wiele czynników.  Na  planie pierwszym rysuje się czynnik ekonomiczny. Następnie 

pojawiła się perspektywa stworzenia społeczeństwa  nowoczesnego – budowanie  technologicznego  
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prawa.  Technologiczna  wizja jest właściwa dla prawa publicznego. Z czasem zaczęła pojawiać się 

wizja europejskiego cywilnego społeczeństwa, szukającego oparcia w prawie prywatnym. 

W  kontekście rozważań na temat prawa publicznego i prawa prywatnego UE należałoby zderzyć te 

rozważania z tradycją nowego średniowiecza. Dla prawa publicznego i prawa prywatnego UE wspólne 

są problemy dotyczące tożsamości (tożsamość kulturowa państw, znaczenie kultury prawnej w sferze 

publicznej i sferze prywatnej, szacowanie ważności różnic w kulturze prawnej UE). 

  Problemy wiążące się z wyodrębnieniem sfery prawa prywatnego UE są w zasadzie 

analogiczne z problemami występującymi w sferze prawa publicznego (np. kultura, tożsamość, 

legitymizacja).  W prawie prywatnym poszukiwane są warunki  konieczne dla rozwoju  komunikacji  i 

osiągania  porozumienia. Prawo publiczne również może stać się płaszczyzną  komunikacji. Unia 

Europejska wciąż poszukuje podstaw osiągnięcia konsensusu, a problemy tak jak już zaznaczyłam, w 

sferze prawa publicznego i w sferze prawa prywatnego są podobne.  

Prawnicy przywykli do badania prawa prywatnego  w  kategoriach  modernistycznych, 

podkreślających silny związek z państwem. Te  intuicje  modernistyczne  zostały  przeniesione na 

grunt prawa UE i prawo prywatne UE jest rozpatrywane w kategoriach modernistycznych. Musimy 

jednak mieć na uwadze, że UE nie jest państwem, w związku z tym  siatka  pojęciowa  

charakterystyczna  dla  modernizmu  nie jest adekwatna dla prawa UE. Badając prawo prywatne UE 

trzeba wyjść poza stare schematy i przyzwyczajenia, odrywając się od kategorii państwa, kodyfikacji, 

a skupiając na wartościach prawa prywatnego, próbując osadzić te wartości w kulturze europejskiej. 

Oczywiście, odpowiedź na pytanie, czy uda się wypracować porozumienie w sprawie opcjonalnego 

instrumentu – EKC – oraz  w  jakim kierunku pójdzie rozwój prawa prywatnego UE,  pokazać  może  

czas.  

Reasumując: współcześnie  zaciera  się  różnica  między sferą prawa publicznego i sferą prawa 

prywatnego UE. Sfera  publiczna  prawa  UE  była pierwsza, sfera prywatna tego prawa tworzy się z  

konieczności  i  będzie  podporządkowana  tej  pierwszej.  

Książkę kieruję do teoretyków i filozofów prawa, a także dogmatyków prawa międzynarodowego i 

europejskiego, cywilistów, komparatystów i historyków  prawa.  Krąg  adresatów  na  pierwszy rzut  

oka może wydawać się szeroki i nieco zróżnicowany,  jednakże wspólnym łącznikiem  ma być 

zainteresowanie prawem  prywatnym, rozpatrywanym  w  różnych aspektach,  które może stać się 

szansą dla rozbudowy i umocnienia wspólnoty między mieszkańcami Unii Europejskiej. 

O doniosłości, także aktualności poruszanej w rozprawie problematyki, stanowią prace nad 

stworzeniem Europejskiego Kodeksu Cywilnego. W kategoriach historycznych można wskazać na spór 

toczący się w ramach tych prac pomiędzy przedstawicielami tzw. grupy z Pavii oraz grupy Christiana 

von Bahra. Należy zauważyć, iż niezwykle mocna jest krytyka działalności ustawodawczej Unii 
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Europejskiej w obrębie prawa prywatnego oraz wyrażanie sprzeciwu wobec idei stworzenia 

europejskiego kodeksu prawa prywatnego. 

Praca ma charakter interdyscyplinarny. Obok historycznego czy modelowego opisu badanego 

zjawiska na gruncie społecznym czy normatywnym, analiza przeprowadzona w pracy jest 

wielowymiarowa. 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych (artystycznych). 

 

Główne osiągnięcia naukowo – badawcze koncentrowały się przede wszystkim wokół zagadnień 

teorii prawa Unii Europejskiej. W ramach tego nurtu badawczego wyróżniono cztery grupy 

problemów: 

1. Proceduralizacja prawa Unii Europejskiej. 

W opracowaniach z tego zakresu wskazałam, iż postępująca proceduralizacja porządków 

prawnych dotknęła również unijny („wspólnotowy”) porządek prawny. Ten fakt wymagał ode mnie 

rozpatrzenia na gruncie nauki prawa Unii Europejskiej ewolucji od modelu subsumcyjnego do 

argumentacyjnego, a także ewolucji od klasycznej do postklasycznej koncepcji procesu, gdzie 

procedury są wykorzystywane jako samoistny, a niekiedy nawet niezależny od materialnego 

instrument podejmowania decyzji i rozstrzygania sporów, co skłoniło mnie do zbadania tezy 

dotyczącej autonomiczności prawa proceduralnego UE. 

W opracowaniach poświęconych proceduralizacji prawa UE skupiłam się na czterech grupach 

zagadnień: 

Po pierwsze, rozumieniu prawa procesowego jako rodzaju regulacji prawnej przeciwstawnej w 

stosunku do prawa materialnego. 

Po drugie, czterech kategoriach norm: materialnych, ustrojowych, kompetencyjnych i 

procesowych. 

Po trzecie, stanowiska w kwestii relacji:  

a) prymatu prawa materialnego, z którego wynika, że prawo procesowe pełni funkcję 

instrumentalną w stosunku do prawa materialnego;  

b) autonomii prawa procesowego w stosunku do prawa materialnego, opartej na: 

- koncepcji postklasycznej procesu, 

- autonomicznych procedurach, 

- teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, 

- pojęciu proceduralizacji prawa. 

Po czwarte, autonomii proceduralnej państw członkowskich. 
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Osobne miejsce poświęciłam kwestiom zasad proceduralnych prawa Unii Europejskiej, aksjologii 

procedur Unii Europejskiej, a także legitymizacji proceduralnej Unii Europejskiej. 

W opracowaniach z zakresu proceduralizacji prawa Unii Europejskiej podkreśliłam, iż stosowanie 

prawa Unii Europejskiej wymaga znajomości zasad proceduralnych. Na gruncie nauki prawa 

polskiego, wśród procesualistów, nie ma jednoznacznego określenia pojęcia „zasada procesowa”/ 

„zasada proceduralna”. Wśród dogmatyków prawa Unii Europejskiej dominuje twierdzenie, że prawo 

UE ma charakter materialny, natomiast jego stosowanie odbywa się w oparciu o procedury krajowe. 

Ten pogląd nie do końca został przeze mnie podzielony w opracowaniach z przedmiotowego zakresu, 

między innymi dlatego, iż w prawie Unii Europejskiej występuje wiele rozmaitych procedur, np. 

dotyczących relacji pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej. Szczegółowa analiza „zasady” autonomii 

proceduralnej uświadomiła mi, iż stosowanie prawa Unii Europejskiej odbywa się na dwóch 

poziomach: unijnym (którego nie można marginalizować) i narodowym (krajowym). Proces decyzyjny 

w Unii Europejskiej stanowi jeden z głównych elementów sprawiedliwości proceduralnej. Wpływ na 

ocenę procesu decyzyjnego ma poszanowanie zasad demokracji. Wyrazem tego jest ciągłe dążenie 

do wzmacniania roli Parlamentu Europejskiego. Jak podkreśliłam w przedmiotowych artykułach 

wzmocnienie demokracji jest tylko jednym elementem legitymizacji Unii Europejskiej. Innymi 

elementami są procedury – jasne, przejrzyste, bliższe obywatelowi (legitymizacja proceduralna). Z 

problematyką proceduralizacji / legitymizacji proceduralnej związane jest ściśle zagadnienie 

sprawiedliwości proceduralnej. Przejawem sprawiedliwości proceduralnej jest także działalność Sądu 

luksemburskiego, a także nagły rozwój alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). 

W innym nieco filozoficznym ujęciu, potraktowałam procedurę unijną jako dyskurs, w ramach 

którego odbywa się wymiana argumentów w celu osiągnięcia wspólnego porozumienia między 

państwami członkowskimi. Procedury, zwłaszcza polityczne, w UE są niezmiernie skomplikowane, 

dlatego nie można w prosty sposób przedstawić jednej formalnej, standardowej procedury, czy też 

zwyczajowo przyjętego trybu postępowania. Spowodowane jest to udziałem w każdym z procesów 

ogromnej liczby uczestników, którzy formalnie oraz zakulisowo na siebie oddziałują. Zatem w 

opracowaniach z tego zakresu stawiałam pytanie, czy ta wielość i różnorodność procedur nie 

przeszkadza uczestnikom dyskursu we wzajemnym dialogu? Starając się odpowiedzieć na postawione 

w ten sposób pytanie, próbowałam przenieść założenia teorii komunikacyjnej J. Habermasa na grunt 

prawa Unii Europejskiej. Uczestnicy dialogu muszą zaakceptować wspólną płaszczyznę wymiany 

myśli, określoną przez Habermasa jako warunki racjonalności komunikacyjnej. Jednakże uczestnicy 

dyskursu na gruncie procedur unijnych napotykają wiele trudności, które wynikają głównie z faktu, iż 

każde państwo członkowskie ma nieco odmienne interesy, które chce realizować. Ponadto 

kompetencje poszczególnych organów Unii Europejskiej często się „zazębiają”, wydłużając 

procedury, w związku z tym obywatel Unii Europejskiej nie jest wstanie samodzielnie przypisać 
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politycznej odpowiedzialności jednej z nich. Pomiędzy unijnymi instytucjami, często dochodziło do 

nieporozumień, którym nadawano szeroki rozgłos. W mojej ocenie, mimo kolejnych zmian 

traktatowych, włączając Traktat lizboński, istnieje potrzeba kompromisu będącego podstawową 

cechą polityki Unii Europejskiej. Dla prawa Unii Europejskiej charakterystyczna jest pewna zależność: 

im więcej pojawia się procedur politycznych, im bardziej są one złożone, tym bardziej konieczna staje 

się współpraca. 

W opracowaniach z zakresu proceduralizacji prawa UE podkreśliłam szczególne miejsce prawa 

proceduralnego UE we „wspólnotowym” porządku prawnym. 

Na mój dorobek w zakresie proceduralizacji prawa składają się w szczególności następujące 

artykuły: Miejsce prawa europejskiego proceduralnego we wspólnotowym porządku prawnym, {w:} Z 

zagadnień teorii i filozofii prawa. Teoria prawa europejskiego, (red.) J. Kaczor, Wrocław 2005, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; „Tradycyjne” i „nowoczesne” sposoby pojmowania 

procedury, Przegląd Prawa i Administracji LXXIV, AUW No 0000, Wrocław 2006; Aspekt systemowy i 

aksjologiczny „procedur”, Przegląd Prawa i Administracji LXXVII, AUW No3052, Wrocław 2008; 

Modele legitymizacji prawa europejskiego, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Legnicy nr 3 / 2009; Prawo materialne a prawo procesowe w kontekście relacji pomiędzy UE a 

państwami członkowskimi, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy nr 5/ 

2009; rozdział IV Zasady proceduralne w prawie Unii Europejskiej, {w:} Zasady stosowania prawa Unii 

Europejskiej, (red.) J. Helios, W. Jedlecka, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2013. Szczegółowy wykaz 

publikacji został zamieszczony w załączniku nr 4. 

2. Zasady wykładni i stosowania prawa Unii Europejskiej. 

Znaczna część mojego dorobku dotyczy zasad wykładni i stosowania prawa Unii Europejskiej. W 

ramach tego obszaru badawczego analizowałam zakres i sytuację wykładni prawa Unii Europejskiej.  

Starałam się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy orzeczenie prejudycjalne (interpretacyjne) ma 

charakter precedensu de iure? Wskazałam, iż orzeczenia interpretacyjne Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej mają charakter precedensu de facto (abstrakcyjnego). Dokonałam klasyfikacji 

wykładni prawa Unii Europejskiej na podstawie kryteriów przyjętych w teorii prawa, z 

uwzględnieniem ideologii wykładni. Na szczególne wyróżnienie w tym zakresie zasługuje 

opublikowana w 2002 roku praca pt: Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie 

Trybunału Sprawiedliwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca została zauważona i 

wysoko oceniona w środowisku teoretyków prawa. 

 W obrębie tematyki zasad wykładni i stosowania prawa Unii Europejskiej istotne miejsce 

zajmuje problematyka wykładni autonomicznej. Zauważyłam, iż na gruncie prawa Unii Europejskiej, 

wykładnia autonomiczna dokonywana jest przy użyciu dyrektyw celowościowo – funkcjonalnych, a 

także w pewnym sensie dyrektyw systemowych. Z zasadą wykładni autonomicznej ściśle związana 
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jest zasada wykładni jednolitej, która polega na tym, iż przepisy prawa unijnego powinny być 

interpretowane i stosowane w ten sam sposób (jednolicie) we wszystkich państwach członkowskich. 

Orzeczenia prejudycjalne stanowią cenną pomoc / wskazówkę między innymi dla procesualistów, w 

zakresie dokonywania wykładni postanowień europejskiego prawa procesowego cywilnego 

(Autonomia orzeczeń prejudycjalnych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, {w:} Z zagadnień 

teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa, (red.) W. Gromski, Wrocław 2001; Wykładnia 

autonomiczna europejskiego prawa procesowego cywilnego w orzeczeniach ETS, {w:} Wokół 

problematyki orzeczeń, (red.) Ł. Błaszczak, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2007). 

 W artykułach poświęconych problematyce zasad wykładni i stosowania prawa UE zwracam 

uwagę na fakt, iż zasady prawa Unii Europejskiej odnoszące się do jego stosowania, można podzielić 

na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje zasady bezpośrednio wyrażone w Traktatach. Natomiast 

grupa druga, w moim przekonaniu ciekawsza, to zasady wykreowane przez Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej w praktyce interpretacyjnej w ramach postępowania prejudycjalnego. Zasady 

ogólne prawa unijnego, tworzone przez orzecznictwo Sądu luksemburskiego, stanowią przedmiot 

kontrowersji. Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej posądzani są o nadmierny 

aktywizm („sędziokracja”), stąd też w moim odczuciu zasadnym jest stawianie pytań o precedensowy 

charakter orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (Rozdział III Zasady prawa w orzecznictwie Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, {w:} Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej, (red.) J. Helios, W. 

Jedlecka, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2013). 

 W ogólności można rzec, iż dzięki zasadom ogólnym Unii Europejskiej istnieje możliwość 

wypełniania luk w istniejących porządkach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 Pisząc o zasadach wykładni i stosowania prawa Unii Europejskiej nie pozostałam obojętna 

wobec problematyki podziału kompetencji pomiędzy UE a państwami członkowskimi. Podział ów jest 

istotny, chociażby z punktu widzenia relacji (podziału kompetencji) pomiędzy Trybunałem 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądami krajowymi (Kwestia podziału kompetencji w perspektywie 

stosunku Unii Europejskiej do państw członkowskich, {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. 

Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa, (red.) W. Jedlecka, Wrocław 2004, Acta 

Universitatis Wratislaviensis No2627). 

W ramach wyodrębnionego pola badawczego szczegółowo analizowałam zjawisko 

multicentryzmu. W dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych prawnicy, teoretycy, jak i 

praktycy, muszą zdawać sobie sprawę z pluralizmu źródeł prawa, wielości centrów decyzyjnych. 

Badając zjawisko multicentryzmu przypisuje szczególne znaczenie zasadzie pierwszeństwa Unii 

Europejskiej, którą traktuję jako regułę kolizyjną oraz zasadzie wykładni przyjaznej 

(prowspólnotowej) (Zasada pierwszeństwa europejskiego prawa wspólnotowego a multicentryczność 
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w porządku prawnym Unii Europejskiej, {w:} Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa 

europejskiego, (red.) Z. Pulka, seria wydawnicza PWSZ  w Legnicy, Legnica 2009). 

Szczegółowy wykaz publikacji został zamieszczony w załączniku nr 4. 

 

 

3. Prawo europejskie jako rodzaj prawa. 

W obrębie nurtu badawczego teorii prawa Unii Europejskiej wyróżniam problematykę dotyczącą 

prawa Unii Europejskiej jako rodzaju prawa. Wskazałam, iż prawo Unii Europejskiej stanowi 

specyficzny porządek prawny, który mimo wielu powiązań jest jednak niezależny, autonomiczny, 

zarówno wobec prawa międzynarodowego, jak i prawa wewnętrznego. W mojej ocenie w okresie 

ostatnich dziesięcioleci ukształtował się jeszcze jeden rodzaj prawa, którego nie zalicza się ani do 

prawa wewnątrzkrajowego, ani do prawa międzynarodowego publicznego. Prawo Unii Europejskiej 

można potraktować jako sui generis, specyficzną gałąź prawa. Starałam się określić za pomocą 

pewnych eliminacji i porównań, cechy tego rodzaju prawa. Skupiłam się na wydobyciu aspektów 

teoretycznych i filozoficznych prawa Unii Europejskiej. Stwierdziłam, że prawo Unii Europejskiej nie 

może być rozumiane jako prawo w znaczeniu pozytywizmu prawniczego, ani też nie jest to rodzaj 

prawa charakterystyczny dla koncepcji prawnonaturalnych. 

Ponadto biorąc za punkt wyjścia rozróżnienie na prawo stanowione, precedensowe i zwyczajowe, 

prawo Unii Europejskiej sytuuję jako rodzaj prawa, z jednej strony odrębnego od kultury prawa 

stanowionego i kultury common law; z drugiej strony łączącego w sobie cechy prawa stanowionego, 

common law i zwyczaju. 

W tym obszarze zwracam uwagę na problematykę kultury, kultury prawnej, kultury politycznej i 

ich roli w procesie rozwoju i kształtowania prawa Unii Europejskiej jako rodzaju prawa. 

Dla niniejszego obszaru kluczowy jest artykuł Prawo europejskie jako rodzaj prawa, {w:} Z 

zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa, (red.) J. 

Helios, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, a także artykuły i referaty, które 

traktuję jako poboczne (pisane samodzielnie lub we współautorstwie), wymienione w sposób 

szczegółowy w załączniku nr 4. 

4. Teoria prawa prywatnego Unii Europejskiej. 

Pozostałe osiągnięcia naukowo badawcze w ramach szeroko rozumianej teorii prawa Unii 

Europejskiej dotyczą prawa prywatnego UE. Na dorobek ten składa się, obok wskazanej w punkcie 4 

autoreferatu monografii pt: Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa, kilka 

innych pozycji opublikowanych w formie artykułów lub rozdziału książki oraz referatów 

prezentowanych na konferencjach naukowych. W artykułach / referatach pokazano, iż 

dotychczasowe kryteria rozdziału na prawo publiczne / prawo prywatne są nieadekwatne na gruncie 
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prawa Unii Europejskiej. Istnieje potrzeba nowego zdefiniowania samych pojęć „prawo publiczne” / 

„prawo prywatne” oraz zadanie pytania, czy podział publiczne / prywatne w prawie UE jest 

konieczny, a jeśli tak, to czym go można uzasadnić? Podział publiczny / prywatny w Unii Europejskiej 

jest konieczny z uwagi na rozwój prawa Unii Europejskiej i wkraczanie tego prawa w sferę prywatną 

państw członkowskich UE. Prawo Unii Europejskiej musi adaptować się do współczesnych wyzwań. Z 

drugiej strony pewne dogmaty, takie np. jak „kodeks”, „suwerenność”, „państwo narodowe”, można 

potraktować jako przestarzałe. Regulacje Unii Europejskiej prowadzą do zmiany dotychczasowych, 

tradycyjnych poglądów z zakresu teorii i filozofii prawa, między innymi w odniesieniu do kryteriów 

rozdziału prawa na publiczne i prywatne. 

Na mój dorobek w tym zakresie składają się następujące artykuły: Europejskie prawo publiczne i 

prawo prywatne wobec państwa {narodowego}, AUW No 3367, Przegląd Prawa i Administracji 

LXXXVI, Wrocław 2011; Sprawiedliwość jako wartość prawa prywatnego UE. W stronę wspólnego 

społeczeństwa?, AUW No 3458, Przegląd Prawa i Administracji XC, Wrocław 2012; Publicyzacja prawa 

prywatnego – prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim, 

AUW No3502Przegląd Prawa i Administracji XCII, Wrocław 2013; Podział publiczne / prywatne w 

prawie Unii Europejskiej, {w:} Stare dogmaty – nowe wyzwania w prawie i ekonomii, (red.) U. Kalina – 

Prasznic, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, rozdział 14. Szczegółowy wykaz 

publikacji zamieszczony został w załączniku numer 4. 

 

Część opracowań z zakresu teorii prawa Unii Europejskiej, podanych w załączniku numer 4, 

została napisana we współautorstwie z Wiolettą Jedlecką. Wynika to z faktu, iż jako nieliczne osoby w 

Polsce wśród teoretyków i filozofów prawa, zajmujemy się analizą dogmatyki prawa Unii Europejskiej 

z punktu widzenia teorii i filozofii prawa. Jestem jedną z prekursorek w polskiej literaturze 

problematyki teoretycznej i filozoficznej nakierowanej na analizę prawa Unii Europejskiej. Moja 

dotychczasowa działalność naukowa wpisuje się mocno w postulowany, szczególnie w ostatnich 

latach, nurt wewnętrznej integracji prawoznawstwa, który prowadzi do przełamywania tradycyjnych 

barier dyscyplinowanych, krępujących wcześniej nauki prawne. Dowodem wagi takiego podejścia jest 

temat ostatniego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa (XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii 

Prawa, 6-9 wrzesień 2012, Łódź, „Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa”). 

 

Łącznikiem pomiędzy omówionymi czterema grupami problemów z zakresu teorii prawa Unii 

Europejskiej  są artykuły / referaty/ monografia, które poruszają kwestie dotyczące integracji, 

suwerenności, globalizacji, sporów międzypaństwowych. Przykładowo wskazuję: Legalność 

nielegalność Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Zeszyty Naukowe PWSZ nr 1 w 

Legnicy, Wydawnictwo Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka, Legnica 2007; Solidarność i dobro 
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wspólne – kilka uwag w kontekście rozważań o metodach rozwiązywania sporów 

międzypaństwowych na przykładzie Unii Europejskiej, Przegląd Prawa i Administracji XCIV, Wrocław 

2013. Szczegółowy wykaz publikacji został zamieszczony w załączniku nr 4. 

 

Kolejną część mojego dorobku naukowego, obok omówionej powyżej części zasadniczej teorii 

prawa Unii Europejskiej, stanowią opracowania z zakresu aspektów praktycznych prawa Unii  

Europejskiej. Dogmatyka prawa Unii Europejskiej jest niezmiernie inspirująca i płodna badawczo dla 

teoretyka prawa. Możliwość opisywania, badania / analizowania konkretnych przepisów prawa 

unijnego, procedur i orzecznictwa stanowi inspirację do poszukiwania problemów istotnych z punktu 

widzenia teorii i filozofii prawa. Opracowania z zakresu praktycznych aspektów prawa Unii 

Europejskiej dotyczą zarówno zagadnień instytucjonalnych, jak i materialnych (Przepływ siły roboczej 

w procesie integracji na przykładzie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Radca 

prawny 5/2003, wrzesień – październik; Europejski Kodeks Dobrej Administracji – analiza 

postanowień a polski system prawny, część I, INFOR, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce, 

wrzesień 9 (45)/2005; Europejski Kodeks Dobrej Administracji – analiza postanowień a polski system 

prawny, część IV, INFOR, Prawo i podatki Unii Europejskiej w praktyce, grudzień 12(48) / 2005; 

Przeciwdziałanie dumpingowi w Unii Europejskiej, część II, INFOR, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w 

praktyce, 7-8 / 2006, lipiec – sierpień). Szczegółowy wykaz publikacji został zamieszczony w załączniku 

nr 4. 

Zainteresowanie aspektami praktycznymi prawa Unii Europejskiej jest związane z działalnością 

dydaktyczną. W latach 2001 – 2011 prowadziłam wykłady i ćwiczenia z prawa Unii Europejskiej i 

prawa międzynarodowego publicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w  Legnicy na 

kierunkach administracja i politologia. W semestrze letnim 2014 / 2015 w ramach współpracy 

Katedry Teorii i Filozofii Prawa i Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego będę prowadzić zajęcia z prawa Unii 

Europejskiej. Na studiach LLB prowadzę w języku angielskim wykład do wyboru pt: Culture and 

European Private Law. Na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego prowadziłam wykłady / konwersatoria pt: Stosowanie prawa 

europejskiego, Wykładnia prawa europejskiego gospodarczego. 

 

Odrębną część dorobku stanowią opracowania dotyczące etycznych problemów prawa / praw 

człowieka. W szczególności interesują mnie problemy związane z aborcją, sztuczną prokreacją, 

klonowaniem, inżynierią genetyczną, samobójstwem. Wspólnym mianownikiem powyżej wskazanych 

problemów są standardy ochrony praw człowieka (unijne i międzynarodowe). Dzisiejsza nauka 

rozwija się niezwykle intensywnie. Dlatego też, w mojej ocenie, należy patrzeć refleksyjnie i 
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prowadzić dyskusję nad zgodnością / niezgodnością z prawami człowieka stosowania najnowszych 

wynalazków z różnych dziedzin nauki (biologia, inżynieria genetyczna, medycyna). Sztuczna 

prokreacja, klonowanie, inżynieria genetyczna generuje wiele problemów o charakterze etycznym. 

Współczesne osiągnięcia z dziedziny biologii, inżynierii genetycznej, medycyny są szczególnie 

intrygujące i często kłopotliwe pod względem oceny. Ogólnie rzecz biorąc, nauka dostarcza coraz 

więcej metod umożliwiających manipulowanie organizmami żywymi. Do niedawna te metody były 

uważane za niemożliwe do wykonania. Pojawiły się nowe specjalizacje medyczne, budzące społeczne 

zainteresowanie i zarazem trudne do jednoznacznego rozstrzygnięcia w kontekście praw człowieka i 

związanej z nimi etyki. 

Aborcja, sztuczna prokreacja, samobójstwo, klonowanie i inżynieria genetyczna to zasadnicze 

problemy moralne współczesności. Dyskusje na te tematy ciągną się w nieskończoność, 

najprawdopodobniej z powodu braku racjonalnego rozwiązania. Problemy te są wielowymiarowe i 

wieloaspektowe. Mają wymiar demograficzny, moralny, prawny, zdrowotny i religijny. W spory 

wynikające z aborcji czy klonowania zaangażowane są prawie wszystkie podmioty życia społecznego: 

politycy, lekarze, prawnicy, naukowcy, różne organizacje, Kościół. Jednakże wszystkie wymienione 

płaszczyzny sporu uwikłane są w kontekst etyczny.  

Na mój dorobek w zakresie etycznych problemów prawa / praw człowieka składają się 

następujące artykuły: Poszanowanie praw człowieka i podstawowe wolności w orzecznictwie 

prejudycjalnym Trybunału Sprawiedliwości, {w:} Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspektywy 

teorii i filozofii prawa, Gdańskie Studia Prawnicze Tom IX / 2002; Etyczne aspekty przerywania ciąży i 

sztucznej prokreacji, Przegląd Prawa i Administracji LXIIVI, AUW No 2748, Wrocław 2005; Prawa 

człowieka wobec zastosowań współczesnej biologii i medycyny – uwagi w kontekście problematyki 

klonowania, {w:} Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, (red.) B. Banaszak, 

M. Jabłoński, M. Maciejewski, E – monografie, Wrocław 2013; Prawo do śmierci – uwagi na kanwie 

rozważań o samobójstwie, Wrocławskie Studia ERASMIANA WRATISLAWIENSIA, zeszyt VII/2013. 

W powołanych artykułach rozważam kwestie początku i końca ludzkiego życia, prawa do życia i 

prawa do śmierci. 

W dalszej pracy badawczej zamierzam kontynuować / rozwijać zagadnienia oscylujące wokół 

etycznych problemów prawa, a także neuronauki. Ta ostatnia jest dla mnie niezmiernie inspirująca z 

dwóch powodów: 

Po pierwsze, jako konsultant naukowy NSLT (Narodowa Sieć Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i 

Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży) spotykam się z praktycznymi możliwościami 

wykorzystywania osiągnięć neuronauki wobec dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia regulacji 

emocji związane z trauma i PTSD; 
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Po drugie, neuronauka łączy różne dziedziny, takie jak biologia, medycyna, prawo i etyka, co 

pozwala mi kontynuować i rozwijać zainteresowania związane z etycznymi problemami prawa. 

Do obszaru neuronauki zaliczam dwa artykuły, których jestem współautorem: Dziecko 

dysocjujące jako casus maximus w systemie prawa. Prawo kontra neurobiologia, {współautor: W. 

Jedlecka}, Annals of Diagnostic Paediatric Pathology 2013, Volume 17, nr 3-4; Dysocjacja jako hard 

cases w systemie prawa karnego materialnego, {współautor: W. Jedlecka}, Przegląd Prawa 

Administracji nr 96, Wrocław 2014. 

Efekty badań przedstawiłam również w formie referatów na konferencjach tematycznych 

międzynarodowych i krajowych. Pełna lista wystąpień konferencyjnych przedstawiona została w 

załączniku nr 4. 

 

 


