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Wstęp 

 

Prawo od wieków odzwierciedla problemy epoki, w której jest 

stanowione. Jest wyrazem obaw, przekonań i praktyk, do jakich ludzie są 

przyzwyczajeni lub przed którymi chcą się bronić. Ponadto kształtują je 

czynniki o charakterze ekonomicznym, politycznym i historycznym, a także 

transfer wiedzy między poszczególnymi państwami. Podlega ono ciągłej 

ewolucji w podobnym stopniu, w jaki ewoluuje świadomość, wiedza i wola 

społeczeństwa. Jednak w dobie globalizacji zmiany te zachodzą znacznie 

szybciej i są łatwiejsze do zidentyfikowania, jednak nie oznacza to, że nie 

stwarzają one problemów. Widać to szczególnie w prawie krajowym, które 

podlega procesowi umiędzynarodowienia. Sytuacja jest wyzwaniem dla 

tych, którzy prawo interpretują i tych, którzy je stosują, bądź z niego 

korzystają. 

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie zagadnienia 

umiędzynarodowienia krajowego obrotu prawnego, jak również 

przedstawienia uwarunkowań i problemów, jakie się z tym wiążą. 

Monografia jest pierwszą w serii wydawniczej „Inclusio – Prace z udziałem 

doktorantów i studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku”. 

Z tego względu swoimi rozważaniami na temat umiędzynarodowienia 

krajowego obrotu prawnego postanowili podzielić się zarówno 

doświadczeni naukowcy i praktycy, jak również adepci nauki i zawodu, dla 

których publikacja ta stanowi często pierwszy debiut na ich ścieżce 

rozwoju. 

Tom I „Umiędzynarodowienia krajowego obrotu prawnego” 

obejmuje rozdziały dotyczące istoty procesu umiędzynaradawiania 

krajowych porządków prawnych, wpływie komparatystyki prawniczej na 

ten proces, jak też jego wpływu na standardy administracji publicznej. 

Ponadto pojawią się również zagadnienia związane z prawem do nauki 

w świetle prawa międzynarodowego, w tym także problemem 

indywidualnego trybu studiów w Polsce, problemy dotyczące zapewnienia 

prawa do godności osób autystycznych, szczególnie w kontekście prawa 

tych osób do właściwych warunków mieszkaniowych, a także zagadnienie 

obywatelstwa i pozycji multiobywatelstwa w polskim porządku prawnym. 

W monografii ujęto również problematykę wymagań stawianych przed 

podmiotami aspirującymi do państwowości we współczesnym prawie 
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międzynarodowym publicznym, kwestię dotyczącą zapewnienia 

skuteczności unijnych rozporządzeń w prawie krajowym na przykładzie 

polskich regulacji o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej, 

czy też tematy związane z aktywnością polskich jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym w ramach zrzeszeń (Związek Województw 

Rzeczypospolitej Polskiej). 

Prosimy Czytelników, by przyjęli niniejszą publikację (i każde 

kolejne w ramach serii) życzliwie, zachęcając do lektury, jak również do 

podjęcia naukowej polemiki lub przedstawienia innych aspektów 

umiędzynarodowienia krajowego obrotu prawnego na łamach kolejnych 

planowanych tomów. 

Redaktorzy 

 

 


