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Od redakcji
Niniejszy numer jest szczególny, wyznacza go jubileusz naszego Rocznika – 20-lecie obecności na rynku polskich czasopism prawniczych. Pierwszym krokiem w kierunku jego powstania było wydanie specjalnego numer innego periodyku – „Forum
Europejskiego”, który ukazał się w 2001 r. Natomiast sam Rocznik PWPM pierwszy
raz ukazał się w 2003 r. (vol. I, 2003). Od tego czasu regularnie – co roku – wydawany jest kolejny numer naszego czasopisma, niezmiennie łączącego cztery obszary
z zakresu nauk prawnych: prawo międzynarodowe publiczne, prywatne prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej oraz komparatystykę prawną.
Założycielem Rocznika oraz jego wieloletnim redaktorem naczelnym był
prof. dr hab. Paweł Czubik. Od kilku numerów czasopismo kierowane jest przez
piszącego te słowa. Niezmiennie wydawcą jest osoba pełniącą w danym momencie
funkcję Dyrektora Instytutu Studiów Europejskich UJ (ISE UJ). Obecny jubileusz
skłania do złożenia należnych podziękowań wszystkim tym osobom, tj. pierwszemu
redaktorowi naczelnemu – prof. dr hab. Pawłowi Czubikowi, a także kolejnym dyrektorom ISE UJ: prof. dr hab. Zdzisławowi Machowi, dr hab. Dariuszowi Niedźwiedzkiemu, prof. UJ, dr Mirosławowi Natankowi oraz dr hab. Krzysztofowi Koźbiałowi, prof. UJ. Na odrębne podziękowania zasługuje również Pan Piotr Korbiel,
który przez kilkanaście lat czuwał nad składem, drukiem oraz dystrybucją czasopisma. Korzystając z okazji dziękuję również wszystkim innym osobom związanym
z czasopismem, tj. osobom odpowiedzialnym za korektę językową (w szczególności
pełniącej tę odpowiedzialną funkcję od wielu lat – Pani Annie Kunz), byłym i aktualnym członkom zespołu redakcyjnego oraz Rady Programowej, a także osobom
odpowiedzialnym za finanse czasopisma.
Podziękowania należą się oczywiście również naszym autorom, którzy łącznie na naszych łamach opublikowali dotychczas ponad 250 oryginalnych tekstów,
a także wszystkim naszym recenzentom. Ci ostatni, w związku ze specyfiką pełnionej funkcji, nie zawsze są zauważani, a przecież odgrywają kluczową rolę w naszych
dążeniach do możliwie najwyższego poziomu naukowego czasopisma. Liczymy na
co najmniej kolejne 20 lat współpracy i dialogu z autorami, recenzentami oraz –
wierzymy, że – ze zwiększającym się gronem czytelników naszego czasopisma.
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Bardzo miłym łącznikiem oraz klamrą spinającą 20 lat istnienia Rocznika
jest fakt, że zarówno w pierwszym, opublikowanym w 2003 r., jak i w niniejszym numerze znalazł się artykuł autorstwa Wojciecha Jakimowicza – wówczas jeszcze doktora nauk prawnych, a dzisiaj profesora nauk prawnych oraz kierownika Katedry
Prawa Administracyjnego WPiA UJ. Oprócz tego artykułu, otwierającego niniejszy numer, tradycyjnie znalazły się w nim teksty obejmujące swoim zakresem różne
zagadnienia prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego. Łącznie
proponujemy Państwu trzynaście tekstów, z których cztery są napisane w języku angielskim. Klasyczne tematy z zakresu prawa międzynarodowego w swoich tekstach
podejmują: Roman Kwiecień, Michał Balcerzak i Katarzyna Widlas-Klimsiak,
Kaja Kowalczewska i Piotr Łubiński, a także Jakub Trzciński. Zagadnienia związane z prawem Unii Europejskiej podjęte zostały przez Miłosza Gapsę, a także przez
Jarosława Gresera i Marię Dymitruk. Komparatystyczne ujęcie prezentują teksty,
których autorami są: Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Adam Wróblewskie oraz
Engjell Sokoli. Numer uzupełnia raport poświęcony Wyszehradzkiemu Instytutowi
Patentowemu, recenzja oraz sprawozdanie.
Życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpracy w przyszłości!
Poczdam, wrzesień 2022 r.
***
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Forward
This issue marks the 20th anniversary of our Yearbook’s presence in the Polish legal
periodical market. The first step towards its creation was the publication of a special issue of another periodical – ‘Forum Europejskie’, which appeared in 2001. The
PWPM Yearbook itself was first published in 2003 (vol. I, 2003). Since then we
have been publishing a new issue of our journal, which combines four areas of legal
sciences: public international law, private international law, European Union law
and comparative legal studies, annually.
The founder of the Yearbook and its long-time editor-in-chief was Prof.
Paweł Czubik. For several issues the journal has been managed by the author of
these words. Since the beginning the publisher has been the person who at any
given time holds the position of Director of the Institute of European Studies of
the Jagiellonian University (IES JU). The present jubilee makes it possible to thank
all those persons, i.e. the first editor-in-chief – Prof. Paweł Czubik, as well as subsequent directors of IES JU: Prof. Zdzisław Mach, Prof. Dariusz Niedźwiedzki,
Dr Mirosław Natanek and Prof. Krzysztof Koźbiał. Special thanks are also due to
Mr Piotr Korbiel, who for many years supervised the typesetting, printing and distribution of the journal. I would also like to take this opportunity to thank all other
people connected with the journal, i.e. persons responsible for proofreading (especially Mrs Anna Kunz, who has been performing this function for many years), former and current members of the editorial team and the Scientific Advisory Board as
well as those responsible for the finances of the journal.
Thanks are of course also due to our authors, who have so far published over
250 original texts in our journal, and to all our reviewers. The latter, due to the
specificity of their function, are not always noticed, but they play a key role in our
efforts to achieve the highest possible scientific level of the journal. We look forward
to at least another 20 years of cooperation and dialogue with authors, reviewers and,
we believe, the growing number of readers of our journal.
A very special link in the 20 year history of the Yearbook is the fact that both
the first issue, published in 2003, and the present issue contain an article written by
Wojciech Jakimowicz. At that time, he was still a Doctor, and today he is a Professor
and the head of the Chair of Administrative Law, Faculty of Law and Administration at Jagiellonian University. Apart from that article, which opens the issue, as always, there is a selection of texts covering various aspects of international, European
and comparative law. In total, we offer you thirteen texts, four of which are written
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in English. Classic issues of international law are taken up by: Roman Kwiecień,
Michał Balcerzak and Katarzyna Widlas-Klimsiak, Kaja Kowalczewska and Piotr
Łubiński, and Jakub Trzciński. Miłosz Gapsa, Jarosław Greser and Maria Dymitruk
take up issues connected with European Union law. A comparative approach is presented in the texts by Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Adam Wróblewski and
Engjell Sokoli, respectively. The issue is supplemented by a report on the Visegrad
Patent Institute, and one review and one report from the conference.
We would like to express our hope that you will enjoy reading these texts and
we are open for co-operation in the future.
Potsdam (September, 2022)

