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SEMINARIUM NAUKOWE  
„OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ" 

ZABOREK, 2 8 -2 9 .9 .2 0 0 7  R.

W dniach 28-29.9.2007 r. w ośrodku szkoleniowym Zaborek 
odbyło się seminarium naukowe nt. „Ochrona praw podstawowych w Unii 
Europejskiej". Organizatorem oraz moderatorem konferencji był prof. 
dr hab. Cezary Mik, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Euro
pejskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W trakcie seminarium zostały wygłoszone następujące referaty: 
Karta praw  podstawowych w  projekcie rewizji traktatów, Marek Jeżew
ski; Wykładnia Karty praw  podstawowych UE, Marcin Jarmoszka; Poza
sądowa ochrona praw  podstawowych, Radosław Kołatek; Agencja Praw 
Podstawowych UE, Łukasz Kułaga; Sądowa kontrola poszanowania praw  
podstawowych w  UE, Marek Jaśkowski; Ochrona praw  podstawowych 
jako wyznacznik stosunków zewnętrznych UE, Konrad Marciniak; Rów
ność jako podstawowa zasada prawa wspólnotowego, Marcin Fryźle- 
wicz; Wolność prowadzenia działalności gospodarczej, Dorota Fiedorow; 
Opieka dyplomatyczna i konsularna jako prawo obywatela UE, Barbara 
Jankowska; Prawo do dobrej administracji w  Karcie Praw Podstawowych, 
Agnieszka Dauter-Kozłowska; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobi
stego w  świetle uregulowań Karty Praw Podstawowych i aktów III filaru  
UE, Krzysztof Masło; Prawo do słusznego procesu w  sprawach cywilnych 
w  obszarze Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Arkadiusz Se- 
meniuk; Prawo do poszanowania życia rodzinnego w praw ie UE, Joanna 
Kudarewko; Prawo pracowników do informacji i konsultacji w  prawie 
wspólnotowym jako prawo podstawowe, Marzena Wąsowska; Ochrona 
praw  podstawowych a prawo własności intelektualnej UE, Aleksandra 
Auleytner; Prawo do własności a szczególny charakter własności prze
mysłowej, dr Mariusz Kondrat, Prawo do obrony (w tym domniemanie 
niewinności) we wspólnotowym prawie konkurencji, Robert Zenc; Prawo 
do ochrony przed arbitralnym karaniem w praw ie konkurencji (ort. 11-109 
projektu Traktatu Konstytucyjnego), Bartosz Pawłowski; Zasada ne bis
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in idem w  sprawach dotyczących porozumień antykonkurencyjnych we 
wspólnotowym prawie konkurencji, Przemysław Rosiak.

W przedmiotowych wystąpieniach w wyczerpujący sposób przed
stawione zostały zarówno geneza oraz ochrona praw podstawowych we 
Wspólnotach Europejskich/Unii Europejskiej i status prawny Karty Praw 
Podstawowych, jak również poszczególne prawa określone w Karcie oraz 
dostępne środki egzekwowania przestrzegania tych praw przez państwa 
członkowskie.

Prelegenci w swoich referatach dokonywali porównań postano
wień Karty z regulacjami powszechnych traktatów dotyczących ochrony 
praw człowieka, przedstawiali zasadniczą rolę orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w interpretowaniu przepisów Karty oraz pokazywali zastoso
wanie postanowień Karty w stosunku do prawa wtórnego Wspólnot Eu
ropejskich.

Szczególnie interesującą w trakcie konferencji okazała się dysku
sja dotycząca charakteru prawnego Karty oraz stanowiska Polski i innych 
państw UE odnośnie przedmiotowego dokumentu w świetle toczących się 
jednocześnie negocjacji nad Traktatem reformującym Unię Europejską.

Konferencja była już trzecim z cyklu spotkaniem stanowiącym fo
rum  prezentacji problemów z zakresu prawa międzynarodowego i euro
pejskiego, z którego zgodnie z tradycją zostaną opublikowane materiały 
pokonferencyjne1.

Łukasz Kułaga*

1 Dotychczasowe konferencje dotyczyły „Wykładni praw a Unii Europejskiej" 2006 r. 
(publikacja w  druku) oraz „Zagadnień praw a międzynarodowego i europejskiego" 2004 r.
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