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Słowo wstępne

Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników drugie wydanie tematyczne 
czasopisma „Folia Iuridica Wratislaviensis”, poświęcone wybranym, aktualnym proble-
mom prawa Unii Europejskiej. Podobnie jak w pierwszym numerze tematycznym publi-
kowane opracowania powstały na kanwie prac magisterskich w ramach seminarium dy-
plomowego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2011/2012 i 2012/2013. 
Wszystkie prace zostały bardzo wysoko ocenione i docenione przez Recenzentów, za-
równo w procedurze dyplomowej, jak i na potrzeby publikacji.

Zebrane opracowania łączy ogólna problematyka badawcza z zakresu prawa UE, 
ale tematy podejmowane przez poszczególnych Autorów cechuje różnorodność i wy-
specjalizowanie. Świadczy to niewątpliwie nie tylko o szerokich zainteresowaniach stu-
dentów WPAiE UWr, ale też o umiejętności stawiania pytań i dociekliwości w poszuki-
waniu rozwiązań i odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnych problemów prawnych. 
Wyrazem tych poszukiwań są badania nad kwestiami o charakterze fundamentalnym dla 
współpracy państw członkowskich w UE, tj. zasadą wzajemnego zaufania jako podsta-
wą budowania Europejskiej przestrzeni karnej (Aleksandra Statkiewicz) czy proble-
matyką deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej (Kamila Mizera). Autorzy po-
dejmują także rozważania nad zagadnieniami z zakresu wspólnego rynku, do których 
należą zasady świadczenia usług w zakresie gier hazardowych w prawie UE (Dariusz 
Barwaśny), patent europejski o jednolitym skutku i jednolity system sądowego roz-
strzygania sporów (Małgorzata Sydor) czy swobody traktatowe a podatki bezpośrednie 
od zysków przedsiębiorstw w prawie UE – harmonizacja negatywna (Krzysztof Jan-
kowski). Pracując w tak zróżnicowanych obszarach, wszyscy Autorzy zdołali wykazać, 
że doskonale potrafią mierzyć się z wyzwaniami badawczymi oraz że posiadają solidny 
i już ukształtowany warsztat naukowy. Opinię tę dodatkowo potwierdzają nagrody przy-
znane Aleksandrze Statkiewicz – w konkursie WPAiE UWr oraz w konkursie MSZ za 
najlepszą pracę magisterską w 2013 r.

Pozostaje wyrazić nadzieję, że przedstawiona publikacja spotka się z zainteresowa-
niem studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych i że stanowić będzie 
nie tylko ciekawą lekturę, ale także źródło inspiracji i zachęty dla adeptów prawa do 
wyboru ścieżki pracy naukowej w przyszłej karierze zawodowej.

Dagmara Kornobis-Romanowska
Redaktor naukowy
Promotor prac magisterskich








