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Wstęp 

 

Oddajemy w ręce Czytelników pozycję zatytułowaną 

„Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. Tom II”. Stanowi ona 

drugą monografię w serii wydawniczej „Inclusio – Prace z udziałem 

doktorantów i studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku” 

i tak jak jej poprzedniczka – ma na celu przybliżenie zagadnienia 

umiędzynarodowienia krajowego obrotu prawnego, jak również 

przedstawienie uwarunkowań i problemów, jakie się z tym wiążą.  

Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowo-

dydaktyczni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, praktycy 

współpracujący z Wydziałem, a także młodzi przedstawiciele nauki – 

głównie doktoranci, którzy albo rozpoczynają swoją przygodę 

z publikacjami naukowymi, albo doskonalą już nabyte umiejętności. 

Zebrane teksty układają się w walchlarz tematów związanych 

z umiędzynarodowieniem obrotu krajowego w świetle regulacji prawa 

międzynarodowego publicznego oraz prawa Unii Europejskiej. 

Otwierający publikację rozdział poświęcony jest zagadnieniu skutku 

krajowego prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym na 

przykładzie stosowania instrumentów międzynarodowej ochrony praw 

człowieka.  

Kolejne dwa rozdziały to rozdziały autorstwa młodych naukowców 

i praktyków zajmujących się polskim prawem karnym i procedurą karną, 

a dotyczą umowy międzynarodowej jako źródła prawa w prawie karnym 

oraz instytucji ekstradycji.  

Dalsze rozważania przenoszą Czytelnika w obszar regulacji 

szkolnictwa wyższego i jego jakości w świelte umiędzynarodowienia. 

Nie zabrakło w prezentowanym tomie tekstów komparatystycznych 

poświęconych systemom rozstrzygania sporów – w porównawczym 

aspeckcie praw konsumenta w Polsce i USA oraz ogólnych rozważań 

zestawiających rozstrzyganie sporów międzynarodowych 

i umiędzynarodowionych sporów krajowych.  

Ostatnie trzy rozdziały podnoszą kwestię umiędzynarodowienia 

w kontekście prawa Unii Europejskiej – tak zagadenień ogólnych 

dotyczących skutku krajowego prawa Unii Europejskiej, jak szczegółowych 

problemów – istototy publicznoprawnej ochrony konkurencji 

oraz swobodnego przepływu usług detektywistycznych w Unii. 
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Licząc na życzliwe przyjęcie, zapraszamy do podejmowania 

dyskusji – tak w ramach problematyki podjętej w niniejszej publikacji, 

jak pomysłów na kolejne wydania. Tempo i zakres dynamicznych zmian 

wymuszanych przez procesy umiędzynarodowienia krajowego obrotu 

prawnego, zapewniają naukowcom szerokie pole możliwości badawczych 

i szanse na podejmowanie coraz nowszych, istotnych wyzwań. Wyniki 

prowadzonych badań mogą znaleźć odniesienie i zastosowanie 

w rozwiązywaniu praktycznych problemów stojących przed krajowymi 

uczestnikami działań międzynarodowych. 
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