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Przedmowa

Publikacja „Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa” jest kolej-
nym już efektem współpracy naukowej pracowników Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz badaczy z innych polskich i zagranicznych ośrodków 
naukowych. Przedstawiciele nauk społecznych, w szczególności nauk prawnych, ukazali 
w swoich opracowaniach wieloaspektowość wzajemnych relacji podmiotów prawa krajo-
wego, europejskiego i międzynarodowego.

Współczesne przemiany społeczne i gospodarcze generują kolejne wyzwania i pro-
blemy interpretacyjne wynikające z konieczności stworzenia efektywnych ram prawnych 
dla nowych obszarów aktywności obywateli, organów państwa i organizacji międzynaro-
dowych. Autorzy poszczególnych rozdziałów monografii przedstawili pogłębioną anali-
zę wybranych problemów odnoszących się przede wszystkim do stosunków między oby-
watelem a państwem w różnych obszarach jego aktywności. Poszerzająca się świadomość 
prawna obywateli, a także rozwijająca się w demokratycznych państwach prawa aktyw-
ność obywatelska, zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej, ukazuje kolejne płasz-
czyzny, w których istnieje potrzeba działań organów państwa o charakterze regulacyjnym 
oraz ochronnym. 

Podobnym procesom podlega europejski i międzynarodowy system prawny, który 
z jednej strony, musi reagować na nowe zjawiska, takie jak informatyzacja obrotu praw-
nego i gospodarczego, nowa jakość i nowe obszary usług publicznych, a z drugiej strony, 
powinien zapobiegać zagrożeniom wynikającym z dynamicznie rozwijającego się terro-
ryzmu czy też ekspansywnej polityki niektórych państw. Przedstawiana Państwu mono-
grafia jest przykładem interdyscyplinarnego, nowoczesnego spojrzenia na te, jakże ważne 
dla współczesnego życia społecznego i gospodarczego zagadnienia. Spodziewam się za-
tem, że wzbudzi ona zainteresowanie wśród przedstawicieli nauk prawnych, jak też po-
litologicznych.

Na koniec pragnę podkreślić, że nie udałoby się przedstawić wyników badań tak sze-
rokiego grona przedstawicieli nauki, gdyby nie życzliwość tych osób, które wsparły fi-
nansowo wydanie niniejszej publikacji. W tym miejscu podziękowania składam: Pani 
mec. Bożenie Licht i Pani mec. Alicji Przeworskiej oraz Fundacji Między Wierszami 
w Szczecinie, Panu Marcinowi Konarzewskiemu – Dyrektorowi Spółki i Członkowi 
Zarządu „Energopol – Szczecin” Spółka Akcyjna w Szczecinie, Panu Maciejowi Olejnikowi 
– Komornikowi Sądowemu w Stargardzie Szczecińskim, Panu Jerzemu Bogackiemu – 
Partnerowi DDB Auto Bogacka sp. j. w Szczecinie, Panu Jerzemu Siemaszko – Prezesowi 
Zarządu Siemaszko sp. z o.o. w Szczecinie oraz Panu Wojciechowi Ciurusiowi – Prezesowi 
Zarządu PB Ciroko sp. z o.o. w Szczecinie.
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Przedmowa

Żywię przekonanie, że dotychczasowe znakomite współdziałanie przedstawicieli na-
uki i praktyki, pozwoli rozwijać tę współpracę także w przyszłości.

dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US

Dziekan
Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Szczecińskiego
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Preface

The publication „Citizen – state – international community” is yet another result 
of academic collaboration of the staff of the Faculty of Law and Administration at the 
University of Szczecin and researchers from other Polish and foreign research centres. 
Representatives of social sciences, legal sciences in particular, presented in their papers 
the multifaceted nature of the relationships between entities of national, European and 
international law.

Contemporary social and economic transformations generate new challenges and 
problems of interpretation arising from the need to create an effective legal framework 
for new areas of activity of citizens, state bodies and international organizations. The au-
thors of individual chapters of the monograph presented an in-depth analysis of selected 
issues relating primarily to the relationship between the citizen and the state in various 
fields of the former’s activity. Expanding legal awareness of citizens as well as civic acti-
vity developing in democratic rules of law, both in the social and economic sphere, show 
other areas where there is a need for regulatory and protective action of state bodies.

European and international legal systems are undergoing a similar process, which on 
the one hand must respond to new developments, such as computerization of legal and 
economic trading, a new quality and new areas of public services, and on the other hand 
it should prevent risks arising from the dynamically growing terrorism or expansive po-
licies of some countries. The monograph presented to you is an example of an interdisci-
plinary modern look at these issues, how important for contemporary social and econo-
mic life. I expect, therefore, that it will raise interest among representatives of legal as well 
as political science.

Finally, I wish to stress that it would not have been possible to present the results 
of research of such as a wide range of representatives of science, had it not been for the 
kindness of those who supported the issuing of this publication financially. I would like 
to thank here Ms Bożena Licht, attorney at law and Ms Alicja Przeworska, attorney at law 
and the Między Wierszami foundation in Szczecin, Mr Marcin Konarzewski – Company 
Director and Member of the Board of „Energopol – Szczecin” Spółka Akcyjna in 
Szczecin, Mr Maciej Olejnik – Bailiff in Stargard Szczeciński, Mr Jerzy Bogacki– Partner 
of DDB Auto Bogacka sp. j. in Szczecin, Mr Jerzy Siemaszko – Chairman of the Board of 
Siemaszko sp. z o.o. in Szczecin and Mr Wojciech Ciurus – Chairman of the Board of PB 
Ciroko sp. z o.o. in Szczecin.
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Preface

I am convinced that the existing excellent cooperation of representatives of the acade-
mia and practice will allow for this cooperation to develop in the future.

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, 
professor of the University of Szczecin

Dean
of the Faculty of Law and Administration 

of the University of Szczecin 
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Od Redaktorów

Nauka prawa jako jedna z nauk społecznych nie może pozostawać obojętna na rela-
cje zachodzące pomiędzy jednostkami, państwami a społecznością międzynarodową. Ich 
złożoność i stopień skomplikowania, mające swe źródło – w obszarze prawnym w działa-
niach prawodawcy (tak krajowego jak i międzynarodowego), zaś w obszarze faktycznym 
w kształtowaniu się procesów społecznych i politycznych, wymagają pogłębionej reflek-
sji naukowej. 

Założenie to legło u podstaw przygotowania niniejszej monografii – w zamyśle re-
daktorów mającej ukazać, poprzez szeroki dobór problematyk – wielowymiarowość rela-
cji: jednostka – państwo – społeczność międzynarodowa. 

Opracowania przedłożone przez Koleżanki i Kolegów z wielu krajowych i zagranicz-
nych ośrodków akademickich potwierdziły ową wielowymiarowość ukazując zarazem 
swoiste bogactwo problemów w wyznaczonym tematem zakresie. Zwłaszcza, gdy uwzględ-
nimy specyficzne uwarunkowania nauki prawa administracyjnego, cywilnego, gospodar-
czego, karnego, czy międzynarodowego – to one bowiem wyznaczyły ramy analiz.

Nieprzypadkowo zasadniczy akcent rozważań, składających się na przedkładaną na 
ręce Czytelników monografię, postawiony został na relację obywatel–państwo. W statusie 
jednostki (człowieka, obywatela), a zwłaszcza w sposobie traktowania go przez państwo, 
jak w soczewce uwidacznia się cała głębia i złożoność fundamentów współczesnego pań-
stwa demokratycznego. 

Jednak relacje obywatel–państwo to tylko część całościowego obrazu statusu jednost-
ki. Współczesność przynosi również nowe wyzwania państwom jako członkom organi-
zacji międzynarodowych, zwłaszcza gdy uwzględnimy procesy intensyfikacji współpracy 
i związanej z nią konwergencji rozwiązań prawnych. Przekazywanie na rzecz organiza-
cji międzynarodowych kompetencji władz państwowych – dokonywane w ramach krajo-
wych systemów prawnych – samo owe systemy modyfikuje, często tworząc istotne pro-
blemy interpretacyjne. 

Stąd też dwie ostatnie części monografii poświęcone zostały relacjom charakteryzują-
cym obywatela i państwo w europejskiej i międzynarodowej przestrzeni prawnej. 

Mamy nadzieję, że bogactwo składających się na niniejszą monografię opracowań 
pokaże Czytelnikowi, jak wiele jest problemów, wymagających wspólnego zaangażowa-
nia prawodawców, organów stosujących prawo, przedstawicieli doktryny, ale również 
obywateli, których świadomość prawna odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu standar-
dów demokratycznego państwa prawa. 

Szczecin, grudzień 2014 r.                  Redaktorzy
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From the editors

As one of social sciences, the science of law cannot remain indifferent to the relation-
ships between individuals, states and the international community. Their comprehensi-
veness and level of complexity, having roots in the actions of the legislature (both national 
and international) in the legal area, while in the actual area – in the shaping of social and 
political processes, require in-depth scientific reflection.

This assumption underlies the preparation of this monograph aiming to show, as 
the intention of editors, the multidimensionality of the individual – state – international 
community relations through a wide selection of issues.

The studies submitted by colleagues from numerous national and international aca-
demic centres confirmed this multidimensionality while demonstrating a certain wealth 
of problems within the scope outlined by the subject area. Especially when we take into 
account the specific conditions of the science of administrative, civil, commercial, crimi-
nal, or international law – as it is them that set the framework for analysis.

It is no coincidence then that significant emphasis of the considerations which make 
up the monograph being placed at the hands of readers was put on the citizen – state rela-
tionship. It is in the status of the individual (man, citizen), and especially in the treatment 
of him by the state, that, as in a lens, the whole depth and complexity of foundations of 
the modern democratic state are revealed.

However, the citizen – state relationship forms only a part of an overall picture of the 
status of the individual. The present also brings new challenges to states as members of 
international organizations, especially when we take into account the processes of inten-
sification of cooperation and the related convergence of legal solutions. Passing the com-
petence of state authorities onto international organizations – performed within national 
legal systems - itself modifies these systems, often creating significant problems of inter-
pretation.

This is why the last two parts of the monograph are devoted to relations characteri-
zing the citizen and the state in the European and international legal space.

We hope that the wealth of papers that make up this monograph will show the Reader 
how many problems there are that require joint commitment of legislators, law enforce-
ment organs, representatives of the doctrine, but also citizens whose legal awareness plays 
a key role in shaping standards of the democratic rule of law.

Szczecin, December 2014.                               Editors


