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Przedmowa

Globalizacja jest zjawiskiem wieloznacznym i wielowymiarowym. Proces ten 
ma więc i swój aspekt gospodarczy, a w konsekwencji i prawny. Prawo bowiem 
ingeruje w stosunki gospodarcze zawiązywane w wymiarze międzynarodowym. Tu 
najbardziej wszechstronna, niemal uniwersalna regulacja, była i jest kształtowana 
w ramach GATT oraz Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Globalizacja i globalna regulacja niektórych stosunków gospodarczych we wspo-
mnianych ramach instytucjonalnych ma bardzo duże znaczenie dla europejskich 
(w tym i polskich) przedsiębiorstw. Treść przyjmowanego w ramach WTO prawa 
dotyczy bowiem najbardziej żywotnych interesów ekonomicznych. O wadze prawa 
WTO decyduje także jego pozycja w hierarchii norm prawnych. Jest ono bowiem 
zawarte w przepisach umiejscowionych najwyżej w międzynarodowym systemie 
źródeł prawa – wyższych niż – skądinąd nadrzędne wobec praw krajowych państw 
członkowskich Unii Europejskiej acquis de l’Union (tj. jej dorobek prawny). Oznacza 
to, że bardzo często normy owego acquis nie są tworzone w pełni autonomicznie, 
niezależnie od jakichkolwiek innych norm prawa międzynarodowego. Jest wręcz 
przeciwnie. Same normy prawa UE są częścią norm prawa międzynarodowego. 
Bardzo często ramy unijnej regulacji i jej treść jest w dodatku zdeterminowana 
zobowiązaniami międzynarodowymi Unii, zwłaszcza tymi wynikającymi z uczest-
nictwa jej państw członkowskich w WTO. 

Zawarte w tej książce opracowania dotyczą właśnie wspomnianej hierarchicz-
nej relacji prawa obowiązującego w ramach WTO oraz prawa Unii Europejskiej. 
Odnoszą się przy tym do tych zagadnień, które – z punktu widzenia przedsiębior-
ców i prawników-praktyków – wydały się albo najistotniejsze z względu na ich 
znaczenie w międzynarodowej praktyce sądowej, albo – dodatkowo – wymagające 
opracowania z uwagi na brak aktualnej polskiej literatury fachowej. Stąd, oprócz 
rozdziałów dogmatycznych, opracowania zawarte w tej książce dotyczą regulacji 
WTO w zakresie świadczenia usług, postępowania antydumpingowych oraz za-
mówień publicznych.



Przedmowa

Praca z pewnością zainteresuje prawników-praktyków oraz osoby zarządzające 
przedsiębiorstwami działającymi w skali międzynarodowej. Z pewnością będzie 
także użyteczna dla zainteresowanych międzynarodowymi stosunkami gospodar-
czymi i ich prawną regulacją. 
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