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I. W œwiatowej gospodarce konkurencja miêdzy przedsiêbiorcami
pog³êbia siê coraz bardziej, przenosi siê ona na grunt prawa i dochodzi
do rywalizacji miêdzy regulacjami. Ustawodawcy, dostrzegaj¹c te tendencje, staraj¹ siê tworzyæ tzw. przyjazne akty prawne, których celem jest
zachêciæ przedsiêbiorców do tego, by ich dzia³alnoœæ gospodarcza by³a
szczególnie atrakcyjna ekonomicznie, organizacyjnie i jurydycznie, by
opiera³a siê na tym, a nie innym porz¹dku prawnym. Nie jest to wcale
takie proste. Tworzenie bowiem ¿yczliwego prawa ma pobudzaæ przedsiêbiorców do aktywnoœci gospodarczej. Obiektem szczególnego zainteresowania prawodawców staje siê prawo podatkowe, prawo administracyjne gospodarcze oraz te ga³êzie prawa, które reguluj¹ dzia³alnoœæ
przedsiêbiorców. Powa¿na te¿ rola w tym wszystkim przypada instytucjom i organom pañstwa, a tak¿e wymiaru sprawiedliwoœci. Nie bez
znaczenia jest te¿ w tym udzia³ obs³ugi prawnej przedsiêbiorców, a wiêc
i notariuszy.
II. Istotê konkurencji regulacyjnej M. Szyd³o, autor prezentowanej
monografii, definiuje nastêpuj¹co: Jest to proces, w ramach którego
poszczególni krajowi prawodawcy decyduj¹ siê w sposób œwiadomy
tworzyæ coraz bardziej konkurencyjne œrodowisko regulacyjne, tak aby
wzmocniæ konkurencyjnych przedsiêbiorców i zniechêciæ ich do prób
ewentualnego poszukiwania innego porz¹dku prawnego, wzglêdnie te¿ by
przyci¹gn¹æ do danego pañstwa (tj. w ramy porz¹dku prawnego tego
pañstwa) podmioty z innych pañstw.
Zjawisko konkurencji regulacyjnej jest ciekawe z punktu widzenia regu³
prawa, zasad prawodawstwa i ustroju pañstwa. Budzi ¿ywe emocje wœród
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prawników i ekonomistów, wywo³uje te¿ kontrowersje na arenie politycznej i spo³ecznej. Nie ma w tym niczego dziwnego, skoro prawo staje
w szranki konkurencyjne, co odczytywane mo¿e byæ jako swego rodzaju
„towar”, który szuka i kusi swoich nabywców.
Warto zastanowiæ siê, czy jest to zjawisko pozorne i przejœciowe, czy
trwa³e i przysz³oœciowe, czy uda siê tego unikn¹æ, czy te¿ mo¿na od tego
uciec? Taka rola prawa jest czymœ nowym w praktyce gospodarczej,
literaturze prawnej i orzecznictwie s¹dowym. Nie jest zatem gruntownie
(ani te¿ pobie¿nie) przebadana w polskiej literaturze prawniczej, która
milczy na ten temat. Zas³ug¹ Autora jest to, ¿e podj¹³ siê trudu opisania
konkurencji regulacyjnej na tle niektórych gospodarek rynkowych oraz
kszta³tuj¹cych je regu³ prawa. Jest to zadanie nowatorskie w swojej
konstrukcji myœlowej i intelektualnej. Tym bardziej mo¿na je poleciæ
czytelnikom „Rejenta”, a zw³aszcza tym, którzy poszukuj¹ przygód
merytorycznych, wskazywania nowych obszarów i zjawisk, jakie obserwuje siê w prawie gospodarczym, czyli na terenie, na którym spotykaj¹
siê czêsto notariusze w swojej praktyce notarialnej.
Ksi¹¿ka reprezentuje niezwykle wysoki poziom prawniczej myœli i intelektu jurydycznego, koncentruje siê na prawie spó³ek, ale te¿ wchodzi
znacznie szerzej w inne dziedziny nauki prawa.
III. Celem Autora staje siê zidentyfikowanie (wskazanie) konstytucyjnych elementów metaporz¹dku prawnego, które mog¹ sprawiæ, ¿e
konkurencja regulacyjna w prawie spó³ek stanie siê konkurencj¹ w pe³ni
efektywn¹. Autor nie poprzestaje na tym zadaniu, lecz tak¿e szuka odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie elementy te wystêpuj¹ we
wspólnotowym (unijnym) porz¹dku prawnym i jakich ewentualnie zmian
nale¿a³oby w tym porz¹dku dokonaæ, aby zbli¿yæ siê do zarysowanego
(przez niego) modelu konkurencji efektywnej.
IV. Ksi¹¿ka napisana jest komunikatywnym jêzykiem, mimo ¿e porusza siê po ma³o znanym – dla wielu prawników – terenie prawnym,
przetykanym opisem zjawisk gospodarczych i nak³adaj¹cych siê procesów ekonomicznych. Ma liczne przypisy i odes³ania, co nie zawsze u³atwia
œledzenie g³ównego toku wypowiedzi Autora. Nie jest to jednak literatura
³atwa, lecz bez w¹tpienia przyniesie ona satysfakcjê temu, kto siê na ni¹
zdecyduje.
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Jak ju¿ wspomnia³em, konkurencj¹ regulacyjn¹ w naszej literaturze
prawniczej ma³o kto siê – do tej pory – zajmowa³. St¹d te¿ Autor wykorzysta³ w swoim opracowaniu przede wszystkim literaturê anielsk¹
i niemieck¹, któr¹ œwietnie opanowa³ tak¿e w innych monografiach i artyku³ach.
V. Dr hab. Marek Szyd³o pracuje na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego, jest autorem wielu publikacji
z zakresu prawa administracyjnego, publicznego gospodarczego i prawa
Unii Europejskiej. Jest osob¹ m³od¹, niedawno ukoñczy³ 30 lat, a ju¿ trwale
wpisa³ siê w doktrynê prawa gospodarczego. Pracuje tak¿e w Biurze
Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, prowadzi szkolenia dla sêdziów
i notariuszy, wspó³pracuje z krakowsk¹ kancelari¹ prawnicz¹.
VI. Ksi¹¿ka sk³ada siê z 6 rozdzia³ów, które s¹ wewnêtrzne podzielone,
w zale¿noœci od stopnia szczegó³owoœci zajêcia siê danym tematem. Czêœæ
merytoryczn¹ poprzedza wykaz skrótów oraz wprowadzenie .
Na pocz¹tku Autor opisuje konkurencjê regulacyjn¹ jako zjawisko
ekonomiczne (rozdz. I), by przejœæ do omówienia konkurencji regulacyjnej w znaczeniu konkurencji porz¹dków prawnych (rozdz. II). Wychodz¹c z dwóch p³aszczyzn konkurencji we Wspólnocie Europejskiej Autor
stawia pytanie, czy konkurencja miêdzy przedsiêbiorstwami jest domen¹
wy³¹cznie wspólnotowego prawa gospodarczego, zaœ konkurencja pomiêdzy pañstwami wy³¹cznie domen¹ wspólnotowego prawa konstytucyjnego, i stara siê na nie odpowiedzieæ. Szerzej zajmuje siê ustaleniem
wzajemnych relacji pomiêdzy ujednolicaniem i harmonizowaniem prawa
pañstw cz³onkowskich przez wspólnotowy porz¹dek prawny a procesem
konkurencji krajowych porz¹dków prawnych. Kolejne czêœci tego rozdzia³u odnosz¹ siê m.in. do zasady pañstwa pochodzenia (zasada wzajemnego uznawania) jako podstawy konkurencji porz¹dków prawnych
we Wspólnocie.
Rozdzia³ II to g³ównie przedstawienie konkurencji regulacyjnej w prawie
spó³ek Stanów Zjednoczonych, wynika ono z kszta³tu ustrojowego tego
pañstwa. Jest to niezwykle ciekawa czêœæ prawnoporównawcza dla naszego
Czytelnika.
Podobn¹ opiniê mo¿na odnieœæ do rozdzia³u IV, w którym znajduj¹
siê wybrane teorie wyjaœniaj¹ce oraz opisuj¹ce fenomen konkurencji
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regulacyjnej w prawie spó³ek. Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje
wyeksponowana rola œrodowisk prawniczych (sêdziów i adwokatów)
w ramach konkurencji regulacyjnej. Warto przypomnieæ, ¿e Autor powo³uje siê w tym zakresie na doœwiadczenia amerykañskie, podkreœla jednak,
¿e chodzi tu o tzw. kapita³ ludzki, a wiêc osoby, które po stronie poszczególnych przedsiêbiorstw (u nas – przedsiêbiorców) s¹ bezpoœrednio
zaanga¿owane w dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jego zdaniem rol¹ adwokatów
jest sygnalizowanie ustawodawcy potrzeby zmian (nowelizacji) okreœlonych regulacji prawnych w zakresie prawa spó³ek, a tak¿e zwracanie
uwagi s¹dom na potrzebê przyjêcia nowych interpretacji odnoœnie do
pewnych regulacji. Autor w tej czêœci dokonuje charakterystyki poszczególnych grup interesów wywieraj¹cych wp³yw na kszta³t krajowego prawa
spó³ek, co mo¿e te¿ mieæ znaczenie w naszym systemie prawnym. Przedstawiane zjawiska i sytuacje s¹ niezwykle interesuj¹ce dla naszej praktyki
gospodarczej i jej oddzia³ywania na proces stanowienia prawa spó³ek.
Niektóre bowiem przypadki wystêpuj¹ ju¿ teraz, a z niektórymi spotkamy
siê, bez w¹tpienia, wkrótce. Dopiero wtedy mo¿e siê okazaæ, jak cenne
s¹ uwagi Autora, wypowiadane w tym opracowaniu.
Rozdzia³ V zajmuje siê konstytucyjnymi elementami metaporz¹dku
prawnego wskazuj¹cymi zaistnienie efektywnej konkurencji regulacyjnej
w prawie spó³ek. Za metaporz¹dek prawny Autor uwa¿a porz¹dek konkurencyjny, który dok³adniej omawia, id¹c w g³¹b tego zagadnienia. Konkretyzuje swoje rozwa¿ania m.in. do mo¿liwoœci reinkorporowania siê przez
spó³kê w ramy innego porz¹dku prawnego. Ilustracj¹ tego jest procedura
tworzenia tzw. spó³ek transgranicznych, o które zosta³ niedawno wzbogacony nasz kodeks spó³ek handlowych (zob. Rejent nr 6 oraz 7/8).
Ostatni, VI rozdzia³ jest ukoronowaniem merytorycznych rozwa¿añ
Autora. Jest te¿ prób¹ zestawienia konstytutywnych elementów metaporz¹dku prawnego rz¹dz¹cych konkurencj¹ regulacyjn¹ a wspólnotowym
porz¹dkiem prawnym. A kwintesencj¹ tego wszystkiego jest próba bilansu, jakiej dokonuje Autor. Nie przytoczê jej chocia¿by dlatego, by Czytelnikom nie odbieraæ tej przyjemnoœci intelektualnej, jak równie¿ i dlatego,
by sami starali siê na postawione w tej monografii pytania odpowiedzieæ.
Do ksi¹¿ki za³¹czona jest obszerna literatura obca i krajowa, co œwiadczy
o ogromnej pracy badawczej Autora i Jego wyœmienitym warsztacie
naukowym.
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Polecam tê ksi¹¿kê odwa¿nym Czytelnikom, tym, którzy nie boj¹ siê
konfrontacji prawa obecnego z prawem przysz³oœci, którzy s¹ otwarci
na zmiany, jakie zachodz¹ w globalnej gospodarce œwiatowej w sferze
konkurencji i prawa, w nowym postrzeganiu wykonywania zawodu
wspó³czesnego prawnika.

Jerzy Jacyszyn
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