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Wpływ Prawa Wspólnotowego 
na Krajowe Publiczne Prawo Gospodarcze 

Seminarium Polsko-Niemieckie
Poznań, 23-24 czerwca 2008 r.

W dniach 23-24 czerwca 2008 r. odbyło się seminarium polsko-niemieckie zorganizowane przez 
Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM we współpracy 
z Katedrą Prawa Publicznego i Europejskiego Uniwersytetu w Bayreuth. Seminarium stanowiło 
kontynuację współpracy naukowej z niemieckimi ośrodkami akademickimi (wydziałami prawa na 
uniwersytetach w Kilonii, Jenie, Monachium oraz Bayreuth) zainicjowaną przez Katedrę Publicznego 
Prawa Gospodarczego (wcześniej Katedrę Zarządzania Gospodarką Narodową). Każdorazowe 
polsko-niemieckie spotkania naukowe, przybierające postać seminariów, stanowią pole do przed
stawiania aktualnych problemów nurtujących przedstawicieli nauki prawa oraz studentów szcze
gólnie zainteresowanych problematyką szeroko pojętego publicznego prawa gospodarczego.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonała w imieniu organizatorów prof. dr hab. Bożena 
Popowska, która podkreśliła, że to kolejne spotkanie świadczy o trwale rozwijającej się współpracy 
naukowej pomiędzy polskimi i niemieckimi ośrodkami naukowymi. Witając uczestników seminarium, 
prof. Bożena Popowska skierowała szczególne słowa podziękowania do prof. dr hab. Teresy Rabskiej 
-  inicjatorki polsko-niemieckiej współpracy naukowej oraz do gościa prof. dr. Wolfganga Kahla, 
kierownika Katedry Prawa Publicznego i Europejskiego Uniwersytetu w Bayreuth. Następnie 
uczestników seminarium powitał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, prof. dr hab. 
Andrzej J. Szwarc, który wskazał na trwałe podwaliny współpracy naukowej pomiędzy poznańskim 
Wydziałem Prawa i Administracji i wydziałami prawa na uniwersytetach niemieckich. Ceremonię 
uroczystego otwarcia obrad zamknął prof. dr Wolfgang Kahl, który stwierdził, że problemy prawne 
występujące w polskim i niemieckim prawie są w gruncie rzeczy tożsame, stąd tym cenniejsza jest 
inicjatywa tworzenia płaszczyzny dla wspólnej dyskusji.

Tegoroczne polsko-niemieckie seminarium zostało poświęcone problematyce wpływu prawa 
wspólnotowego na krajowe publiczne prawo gospodarcze. Wygłoszono szesnaście referatów, które 
zostały podzielone na sześć bloków tematycznych.

Pierwszego dnia seminarium obrady były prowadzone wspólnie przez prof. dr hab. Bożenę 
Popowską oraz prof. dr Wolfganga Kahla. Seminarium rozpoczął blok tematyczny poświęcony 
zagadnieniom ogólnym publicznego prawa gospodarczego. W ramach tego bloku zostały wygłoszone 
następujące referaty: D. Bychara, Umiędzynarodowienie gospodarczego prawa administracyjnego 
(uczestnicy, formy ukazania, problemy, prawne kierunki), M. Balcerek, Ekstraterytorialne komunalne 
prawo gospodarcze, Sebastian Foltan, Izby gospodarcze i izby zawodowe (w szczególności izby 
prawnicze) wobec wymogów prawa wspólnotowego. Następny blok tematyczny został poświęcony 
reglamentacji działalności gospodarczej i obrotu towarami. Wygłoszono następujące referaty: P. Ząb- 
kiewicz, Reglamentacja działalności bankowej i parabankowej, mgr Ł. Dubiński, Reglamentacja
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wprowadzania leków na rynek, I. Derpińska, Formy reglamentacji działalności gospodarczej polegają
cej na detalicznym obrocie lekami, A. Łuczak, Obowiązek użyteczności publicznej w lotnictwie 
cywilnym. Niejako uzupełnieniem do tego bloku był kolejny blok tematyczny poświęcony funkcji 
regulacyjnej w publicznym prawie gospodarczym, w ramach którego A. Kobiela wygłosiła referat: 
Zatwierdzanie taryf na energię elektryczną.

Pierwszy dzień obrad został zamknięty referatami wygłoszonymi przez A. Pornath, Zintegrowane 
zezwolenie planowe -  nowy kluczowy instrument prawa ochrony środowiska oraz S. da Cunha, 
Aktualne problemy prawne handlu prawami do emisji w ramach bloku „Ochrona środowiska”. Należy 
podkreślić, że blok tematyczny poświęcony ochronie środowiska był współprowadzony przez 
dra P. Otawskiego reprezentującego Katedrę Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Drugi dzień obrad, którym przewodniczyli prof. dr Wolfgang Kahl oraz dr Piotr Lissoń, rozpoczął 
blok nt. ochrony konkurencji (zagadnień procesowo-prawnych). Wygłoszone zostały następujące 
referaty: B. Kozubska, Przestanki i konsekwencje zmiany procedury przed Prezesem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (wyłącznie z urzędu) oraz U. Murmiłło, Próba kwalifikacji decyzji Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obrady kończył blok: „Pomoc publiczna (udzielanie 
i zwrot niedozwolonej pomocy publicznej)”, w ramach którego wygłoszone zostały następujące 
referaty: L. Kopp, Kluczowe problemy niemieckiego gospodarczego prawa administracyjnego (w szcze
gólności teoria dwupoziomowa), A. Niemowna, Problem stosowania procedury administracyjnej przed 
udzieleniem pomocy publicznej, A. Weichelt, Aktualne problemy zwrotu pomocy publicznej udzielonej 
z naruszeniem prawa wspólnotowego, A. Kobus, Metody windykacyjne pomocy publicznej, która 
została udzielona z naruszeniem regulacji wspólnotowych -  w świetle prawa polskiego.

Należy podkreślić, że obrady nie ograniczały się wyłącznie do wygłaszania referatów, lecz 
każdy blok tematyczny był podsumowywany dyskusją, w której brali udział referenci oraz pracownicy 
naukowi obu katedr. Na szczególną uwagę zasługują słowa prof. Wolfganga Kahla, który wskazał, 
że problemy prawne pojawiające się zarówno w polskim, jak i niemieckim systemie prawnym 
wynikają między innymi z wpływu prawa wspólnotowego na publiczne prawo gospodarcze. Za
mykając obrady, prof. B. Popowska wyraziła nadzieję, że dalsza współpraca pomiędzy UAM 
a Uniwersytetem w Bayreuth będzie przebiegała równie owocnie i stanie się przyczynkiem dla 
dalszego rozwoju nauki prawa.
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