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Słowo wstępne/Introduction

Pierwszy numer Zeszytów Naukowych Zakładu Europeistyki w
2009 r. oddaliśmy pracownikom i współpracownikom Katedry Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Jest to wynik
naturalnej współpracy pomiędzy dwoma jednostkami dydaktycznonaukowymi Uczelni.
Prezentowane artykuły dotyczą różnorodnych zagadnień prawnych
pojawiających się przede wszystkim w związku z „europeizacją” obrotu
prawnego wynikającą z intensyfikowania obrotu gospodarczego między
Polską a państwami Unii Europejskiej oraz wzmożonej migracji osób w
ramach nie tylko samej Unii, ale także Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Artykuł autorstwa dr Małgorzaty Paszkowskiej podejmuje tematykę dostępności świadczeń medycznych dla osób podróżujących po krajach
Unii Europejskiej. Autorka wskazuje na zakres przedmiotowy i podmiotowy owej dostępności.
Anna Wójtowicz-Dawid prezentuje w swoim artykule problematykę możliwości powoływania się na dyrektywy przed sądami krajowymi.
Artykuł zawiera analizę charakteru prawnego dyrektyw.
Dr Krzysztof Jerzy Gruszczyński zajął się problemem immunitetu
jursydyscyjnego państw. Zagadnienie to znalazło swoje odzwierciedlenie
tak w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i w orzecznictwie sądów krajowych.
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Przykłady wyroków z tego zakresu prezentowane są w publikowanym artykule.
Dariusz Surówka podjął natomiast bardzo aktualny problem egzekucji wyroków wydanych w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej w pozostałych krajach członkowskich. Inicjatywy Unii Europejskiej w
tym zakresie wydają się nie być jeszcze ostatecznie zakończone.
Ponadto, w niniejszym numerze prezentujemy sprawozdanie Anny
Warzybok (koordynatora) z realizacji w 2008 r. projektu „Europejskie Fundusze – Macedońska Edukacja – Polskie Doświadczenia”. Projekt, finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu POLSKA POMOC, stanowił wkład pracowników i współpracowników Zakładu
Europeistyki w propagowanie idei integracji europejskiej na Bałkanach.

dr Agata Jurkowska – Zakład Europeistyki WSIiZ
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