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Słowo wstępne

Książka, którą Państwu prezentujemy, jest zbiorem opracowań, których przedmio-
tem są współczesne problemy związane z procesami prywatyzacyjnymi w polskich i eu-
ropejskich regulacjach prawnych. Takie ujęcie zagadnień problematyki prywatyzacji 
pozwoli Czytelnikom nie tylko na zdobycie szerszej wiedzy, ale także na wyrobienie 
bardziej ugruntowanych poglądów, umożliwiających formułowanie wyważonych ocen 
dotyczących rozwiązań prawnych w polskim i zagranicznym ustawodawstwie. Poznanie 
problemów związanych z istotą prywatyzacji jako instytucji prawnej powinno stanowić 
istotny element wykształcenia prawniczego i administracyjnego oraz ekonomicznego.

Praca podzielona jest na trzy części. W pierwszej zamieszczono ogólnoteoretyczne 
opracowania na temat roli państwa w kontekście działań prywatyzacyjnych. Druga część 
przedstawia zagadnienie prywatyzacji pod kątem jej prawnych regulacji w Polsce. 
W trzeciej zaś zawarte są opracowania omawiające instytucję prywatyzacji na przykła-
dzie regulacji w Unii Europejskiej oraz w jej niektórych państwach członkowskich. 

Zamyka książkę zestawienie piśmiennictwa naukowego na temat prywatyzacji.
Korzystam z okazji, aby serdecznie podziękować wszystkim Autorom, którzy przy-

czynili się do wydania tego tomu. Ufam, że książka ta zainspiruje Czytelników do prze-
myśleń i nowych refleksji.

Pragnę w tym miejscu złożyć serdeczne podziekowanie także panu prof. zw. dr hab. 
Janowi Szreniawskiemu za trud włożony w przygotowanie recenzji wydawniczej. Miłym 
obowiązkiem redaktora tego tomu jest wyrażenie wdzięczności panu prof. dr hab. Włodzi-
mierzowi Gromskiemu- Dziekanowi Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, za sfinansowanie wydania niniejszej pozycji. Wyrazy szczerych 
podziękowań przekazuję również pani mgr Bożenie Górnej a także panu Tomaszowi Ka-
locie za troskliwą pieczę nad techniczną stroną przygotowania ksiązki do druku, jak rów-
nież panu Danielowi Kaźmierczykowi za projekt graficzny okładki. 

Jolanta Blicharz
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