
Mirosław Karpiuk

"Problemy polskiego prawa i
administracji publicznej w piątym
roku członkostwa Polski w Unii
Europejskiej" : Ogólnopolska
Konferencja Naukowa, Warszawa, 22
kwietnia 2009 r.
Studia Iuridica Lublinensia 14, 277-281

2010



277Sprawozdania z konferencji

ochrony prawa człowieka i obywatela przez ombudsmanów europejskich), mgr E. Mi-
tręga (Teoria konwergencji marketingu usług prawniczych), dr hab. Marek Stefaniuk 
(Ekonomizacja a konwergencja prawa antymonopolowego) oraz dr Jacek Janowski 
(Konwergencja współczesnych kultur prawnych w cyberprzestrzeni).

Drugiego dnia, paralelnie do czterech wspomnianych sesji, odbyły się też 
Warsztaty Sekcji Młodych IVR przeznaczone dla „początkujących” adeptów 
teorii prawa.

Ponadto w ramach Zjazdu odbyło się:
 • zebranie kierowników Katedr Teorii i Filozofii Prawa;
 • zebranie Polskiej Sekcji IVR5 oraz wybór nowych władz (w tym przewod-
niczącego, którym został dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski).

XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, zorganizowany przez Katedrę 
Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego, w sposób zasługujący na najwyższą ocenę, umożliwił wymianę po-
glądów na problemy konwergencji i dywergencji kultur i systemów prawnych. 
Było to również wyjątkowo udane wydarzenie o charakterze towarzyskim, przy-
czyniające się do integracji środowiska teoretyków i filozofów prawa.

Anna Kalisz, Małgorzata Stefaniuk

Problemy polskiego prawa i administracji publicznej 
w piątym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Warszawa, 22 kwietnia 2009 r.

Z inicjatywy Zakładu Prawa Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 22 kwietnia 2009 r. została zorganizo-

wana Ogólnopolska Konferencja Naukowa, która nosiła tytuł Problemy polskiego 
prawa i administracji publicznej w piątym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 
która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Obrady otworzył prof. dr hab. Andrzej Kojder (moderator), który podzię-
kował za przybycie wszystkim obecnym, władzom uczelni, prelegentom oraz 
studentom.

5 Więcej na temat organizacji zob.: http://www.ivr.wpia.uw.edu.pl/text.php?cat=34.
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Jako pierwszy, referat pt. Ograniczenia skuteczności prawa wygłosił sam mode-
rator, przedstawiciel Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Andrzej Kojder. 
Zagadnienia związane ze skutecznością działania, jak podkreślił prelegent, na-
leżą do prakseologii. Progiem skuteczności działania staje się nie tylko zakres 
jego intensywności, lecz również zgodność z normami aksjologicznymi, których 
należy przestrzegać. Podobnie jak skuteczność działania mieści się w  sferze 
prakseologii, tak problem skuteczności prawa należy do zagadnień polityki pra-
wa, której podstawą jest poznanie przyczynowego działania różnych dziedzin 
prawa. Jeżeli skuteczność prawa zdefiniuje się jako wywołanie przez prawo 
przewidywanych, zamierzonych skutków i niewywoływanie skutków niezamie-
rzonych i negatywnych, to – według prelegenta – polskiego prawa nie można 
uznać za skuteczne. 

Na ogólne zagadnienie skuteczności prawa składają się następujące elemen-
ty: skuteczność stanowienia prawa i ogłaszania prawa, skuteczność stosowania 
prawa oraz obowiązywania prawa. W zakresie stanowienia prawa spowodowa-
nie braku skuteczności, bądź ograniczenia skuteczności prawa, następuje po-
przez: nieadekwatność aksjologii prawotwórczej do społecznego poczucia spra-
wiedliwości, błędy techniki legislacyjnej oraz błędy techniki kodyfikacyjnej. 
Na skuteczność prawa wpływa również szereg czynników pozaprawnych, do 
których należy zaliczyć m.in.: stosunek społeczeństwa do ustroju polityczno-
-gospodarczego, kulturę prawną społeczeństwa, społeczny autorytet (prestiż) 
prawa, zbieżność prawa pozytywnego ze społecznym poczuciem sprawiedli-
wości, przeświadczenie społeczne, że podmiot naruszający prawo nie uniknie 
odpowiedzialności. 

Prelegent wskazał także, jak przy niskiej efektywności prawa w Polsce 
zwiększyć jego skuteczność. Zaproponował w zakresie trybu stanowienia prawa 
w celu poprawy jego skuteczności następujące rozwiązania: powinno się dążyć 
do wprowadzenia nowej procedury prawodawczej, ograniczającej woluntaryzm 
legislacyjny i polityzację prawa; ograniczenie prawotwórczych kompetencji 
Sejmu i eliminacja wadliwej procedury tworzenia prawa podniosą jego jakość 
i wyeliminują zjawisko bubli prawnych; projekty ustaw powinni przygotowywać 
i redagować niezależni eksperci w utworzonym Narodowym Centrum Legisla-
cyjnym; Sejm powinien przede wszystkim określać wytyczne, kierunki i ogólne 
założenia prac legislacyjnych i ich kalendarz oraz uchwalać ustawy, niemniej 
jednak ich treść powinna być ustalana przez apolitycznych ekspertów – legi-
slatorów; zadaniem Sejmu powinno być również przyjmowanie lub odrzucanie 
ustaw w całości oraz sygnalizowanie o zakresie wprowadzanych niezbędnych 
zmian w projektowanych przepisach; obligatoryjnie w procesie prawotwórczym 
powinny uczestniczyć instytucje naukowe – uniwersyteckie wydziały prawa, 
korporacje prawnicze oraz towarzystwa naukowe.

Drugi referat – Konstytucja RP a członkostwo Polski w Unii Europejskiej – wy-
głosił dr Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreślił on, 
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że zarówno idea prawa, jak i przekonanie, że godność prawa jest odzwiercie-
dleniem godności człowieka, w której ma ono swoje źródło, są fundamentem 
Konstytucji RP potwierdzającym jej europejskość, która jest niezależna od kry-
teriów formalnych czy reguł organizacyjnych. Prelegent za Trybunałem Konsty-
tucyjnym przypomniał, że wykładnia przyjazna dla prawa konstytucyjnego ma 
swoje granice i nie może prowadzić do sankcjonowania rezultatów sprzecznych 
z wyraźnym brzmieniem norm konstytucyjnych i niemożliwych do pogodzenia 
z  nimi funkcji gwarancyjnych, realizowanych przez Konstytucję RP. Nie po-
winno uznawać się więc możliwości zakwestionowania normy konstytucyjnej 
przez sam fakt wprowadzenia do systemu prawa europejskiego sprzecznych 
z nią regulacji wspólnotowych. Dr R. Piotrowski podkreślił również, że istot-
ną konsekwencją członkostwa w Unii Europejskiej jest zmiana pozycji ustawy 
w systemie źródeł prawa. Członkostwo to powoduje, iż konstytucyjna hierar-
chia źródeł prawa traci swój gwarancyjny sens, gdyż prawo wspólnotowe ma 
pierwszeństwo przed ustawami stanowiącymi wymierny efekt funkcjonowania 
demokracji przedstawicielskiej.

Prof. dr hab. Edward Warzocha (Politechnika Warszawska) na Konferencji 
wystąpił z referatem Problematyka sprawności postępowania sądowego w sprawach 
cywilnych. W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości Konstytucja RP ustanawia 
monopol sądów, które otrzymały bardzo dużą władzę w dziedzinie rozstrzygania 
sporów prawnych, a ich działalność orzecznicza stanowi podstawowe narzędzie 
zabezpieczenia porządku prawnego w państwie. Prelegent podkreślił praktycz-
ne znaczenie sprawności postępowania cywilnego i wskazał na tego rodzaju 
sprawność jako na jedno z podstawowych założeń procedury cywilnej. Z tego 
też względu sąd jest odpowiedzialny za przewlekłość postępowania. 

Do zasad usprawniających procedurę cywilną prof. dr hab. E. Warzocha za-
liczył: zasadę współodpowiedzialności stron i uczestników postępowania za 
prawidłowe ustalenie okoliczności sprawy (strony i uczestnicy postępowania 
zobowiązani są do przedstawiania sądowi prawdziwych faktów i wskazywania 
dowodów na ich potwierdzenie); zasadę obowiązku udzielania przez sąd stro-
nom i innym uczestnikom postępowania, występującym bez adwokata czy rad-
cy prawnego, pomocy – poprzez wskazywanie znaczenia czynności procesowych 
oraz skutków prawnych czynności, oraz skutków prawnych niedokonania czyn-
ności; zasadę odpowiedzialności sądu za sprawność postępowania (w szczegól-
ności za niedopuszczenie do przewlekłości postępowania); zasadę ugodowego 
załatwienia sprawy (sąd w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczal-
ne, powinien na każdym etapie postępowania dążyć do ugodowego załatwienia 
sporu). 

Z kolei do instytucji procesowych mogących niekorzystnie wpływać na 
sprawność postępowania cywilnego prelegent zaliczył: interwencję główną 
i uboczną; przypozwanie; zmianę powództwa; podmiotowe przekształcenie po-
wództwa; powództwo wzajemne.



280 Sprawozdania z konferencji

Następnie dr Małgorzata Czuryk (Akademia Obrony Narodowej w Warsza-
wie) wygłosiła referat na temat Implementacja norm prawa Unii Europejskiej przez 
polskiego ustawodawcę w aspekcie ochrony praw pracowników w razie przejścia zakładu 
pracy na innego pracodawcę. Prelegentka wskazała na początku, iż ustawą z 2 lu-
tego 1996 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. nr 24, poz. 110) dokonano zmiany brzmienia art. 231 k.p., regulują-
cego zagadnienia związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę. 
W obecnym brzmieniu przepisu przekształcenie odnosi się tylko do zakładu 
pracy w znaczeniu przedmiotowym. 

Kolejna nowelizacja miała miejsce 14 listopada 2003 r. i odnosiła się do ochro-
ny praw pracowników na wypadek przejęcia zakładu pracy przez innego praco-
dawcę (Dz. U. nr 213, poz. 2081). Powyższa zmiana weszła w życie 1 stycznia 
2004 r. i miała na celu dostosowanie prawa polskiego do regulacji obowiązu-
jących w Unii Europejskiej, a zwłaszcza dokonanie implementacji Dyrektywy 
Rady Unii Europejskiej z 12 marca 2003 r. (Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 
12 marca 2001 r.) w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich, 
odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przed-
siębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (Dz. U. UE L 
z dnia 22 marca 2001 r.). Spowodowała ona zmiany w § 3 i 4 oraz dodanie § 6 
art. 231 k.p. Likwidacja pracodawcy prowadząca do wykorzystania jego zorga-
nizowanego mienia w dalszej działalności w ramach nowej struktury organiza-
cyjnej, jak podkreśliła dr M. Czuryk, nie jest likwidacją, o której mówi art. 411 
k.p., lecz jest przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, 
czego skutki określa art. 231 k.p. 

Wyodrębnienie takiej sytuacji i prawidłowa ocena stanu faktycznego w da-
nej sprawie są istotne zwłaszcza z punktu widzenia praw pracowników. Należy 
bowiem zauważyć, że likwidacja pracodawcy nie powoduje wygaśnięcia umo-
wy o pracę, lecz wymaga jej rozwiązania zgodnie z przepisami prawa. Umożli-
wia ona skrócenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia zgodnie z treścią 
art. 361 k.p., a pracodawca zwolniony jest z obowiązku powiadomienia zakłado-
wej organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z pracowni-
kiem. Wyłączone jest także w razie likwidacji pracodawcy stosowanie przepisów 
ochronnych, odnoszących się do zakazu wypowiadania przez pracodawcę umo-
wy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym oraz wypowiadanie umo-
wy o pracę w trakcie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności (art. 39 
i 41 k.p.). Przejęcie w trybie art. 231 k.p. gwarantuje pracownikowi w § 6, że nie 
może ono stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę 
stosunku pracy.

Ostatni referat na Konferencji wygłosił dr Mirosław Karpiuk (Akademia 
Obrony Narodowej w Warszawie). Temat tego wystąpienia brzmiał: Udzielanie 
pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu należności pie-
niężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prelegent już na wstępie pod-
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niósł, iż konieczność dostosowania prawa polskiego do wspólnotowego systemu 
prawnego i obowiązujących w nim standardów była podyktowana uruchomie-
niem procesu integracyjnego z Unią Europejską, gdzie z punktu widzenia egze-
kucyjnego postępowania administracyjnego pierwszoplanowe znaczenie miała 
implementacja pomocy obcego państwa i pomocy obcemu państwu w  spra-
wie dochodzenia należności pieniężnych. Dalej prelegent wskazał, iż prawo 
wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w związku z jej członkostwem w Unii 
Europejskiej musiało być zharmonizowane ze standardami wspólnotowymi, 
który to proces nie ominął również postępowania egzekucyjnego w administra-
cji. W zakresie administracyjnej procedury egzekucyjnej konieczne stało się 
więc dostosowanie jej rozwiązań do prawa Unii Europejskiej, w tym wdrożenie 
stosownych dyrektyw Wspólnot Europejskich (Dyrektywa 2001/44/WE z dnia 
15 czerwca 2001 r. zmieniającą Dyrektywę 76/308/EWG w sprawie wzajemnej 
pomocy przy windykacji roszczeń wynikających z czynności stanowiących część 
systemu finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
oraz opłat rolnych i ceł oraz w odniesieniu do podatku od wartości dodanej i po-
datków akcyzowych, Dz. U. WE L 175 z 28.06.2001, Dyrektywa 2002/94/WE 
z dnia 9 grudnia 2002 r. ustalającą szczegółowe zasady wykonania niektórych 
przepisów Dyrektywy 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windy-
kacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków, 
Dz.Urz. WE L 337 z 13.12.2002), jak też ujednolicenie rozwiązań w zakresie 
dochodzenia należności pieniężnych objętych zagranicznym tytułem wykonaw-
czym (ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz. U. nr 133, 
poz. 935), czy uwzględnienie zapisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego w za-
kresie zobowiązań dotyczących długów celnych (art. 201 ust. 1, a także art. 209 
ust. 1 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r., 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. U. WE L 302 z 19.10.1002), 
jeżeli wynikają one ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego. 

Na koniec dr M. Karpiuk jeszcze raz podkreślił, że integracja RP z Unią 
Europejską wymusiła na polskim ustawodawcy wprowadzenie mechanizmów 
zgodnych ze wspólnotowymi standardami dotyczącymi administracyjnego po-
stępowania egzekucyjnego, w celu ujednolicenia procedur, przede wszystkim 
w związku ze świadczeniem pomocy prawnej w ramach Unii.

Po obradach podjęto dyskusję, w czasie której prelegenci oraz inni uczest-
nicy Konferencji zastanawiali się nad wpływem integracji z Unią Europejską na 
wewnętrzny (krajowy) system prawny oraz na funkcjonowanie i jakość działania 
administracji publicznej.

Mirosław Karpiuk


