Załącznik Nr 4 do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Informacja o: (a) osiągnięciach dydaktycznych i opiece naukowej, (b) współpracy z
instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą, (c) stażach w
krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich, (d) działalności
popularyzującej naukę
– wymagane na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia

Ad (a).

Informacja o osiągnięciach dydaktycznych i opiece naukowej

Moja działalność dydaktyczna była realizowana na kilku uczelniach wyższych krajowych
i zagranicznych. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia mój dorobek w tym zakresie1. Tytuły
wykładów zostały podane w języku, w jakim były one prowadzone (polski, angielski, niemiecki).

(i)

Praca dydaktyczna na wyższych uczelniach krajowych

10/2008 – 09/2009

Adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Wykład: Nadzór nad instytucjami finansowymi
Ćwiczenia: Prawo handlowe
Ćwiczenia: Wprowadzenie do prawa

10/2003 – 09/2004

Asystent w Katedrze (obecnie Instytucie) Europeistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Wykład: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Warsztaty: Europejskie prawo audiowizualne w orzecznictwie ETS
Wykład: Międzynarodowe prawo handlowe

10/2003 – 09/2004

Wykładowca w Zakładzie Prawa Handlowego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Wykład: Prawo handlowe

10/2003 – 02/2007

Wykładowca w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
(obecnie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Wykład: Europejskie prawo gospodarcze
Wykład: Polska firma w Unii Europejskiej
Wykład: Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego
Wykład: Międzynarodowe i europejskie prawo handlowe
Wykład: Europejskie prawo spółek
Seminarium magisterskie
Workshop: European Internal Market and the ECJ – case study
Konwersatorium: Law & Language of the European Union

1

Należy nadmienić, że istotną część mojego zatrudnienia akademickiego stanowi praca w jednostkach naukowych
nieprowadzących dydaktyki rozumianej jako oferowanie kształcenia uniwersyteckiego (np. Instytut Allerhanda, Instytut Maxa
Plancka w Monachium), bądź też praca w ośrodkach uniwersyteckich, ale na stanowiskach stricte badawczych, bez pensum
dydaktycznego (np. Uniwersytet w Hamburgu, Uniwersytet Nowojorski). Szersza informacja o działalności w ramach bądź we
współpracy z ośrodkami zagranicznym zostanie przedstawiona niżej, w punkcie (b) i (c).
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(ii)
06/20152

Praca dydaktyczna na wyższych uczelniach zagranicznych
Profesor wizytujący (visiting professor) na Uniwersytecie LUISS Guido Carli
w Rzymie, Włochy (w ramach Summer School on European and Comparative
Company Law)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Wykład: Takeover Bids

01/20153

Profesor wizytujący (visiting professor) na Uniwersytecie Babeş-Bolyai, Kluż
Napoca, Rumunia (w ramach studiów LLM „International and Comparative
Business Law”)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Wykład: Understanding company law through corporate membership:
Exit strategies to deal with corporate conflicts, deadlocks, fundamental changes and
control transactions

03/2011

Wykładowca na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki, Lwów,
Ukraina (w ramach Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Wykład: Europejskie prawo gospodarcze

05/2006

Wykładowca w Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym, Tarnopol,
Ukraina (w ramach Szkoły Prawa Polskiego)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Wykład: Polskie i europejskie prawo spółek

10/2005

Profesor wizytujący (visiting professor) na Southwest University of Political
Science and Law, Chongqing, Chiny
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Seminarium doktoranckie: corporate governance w przedsiębiorstwach
państwowych oraz przedsiębiorstwach z udziałem państwa

03/2004

Wykładowca (Gastdozent) na Fachhochschule für Medienmanagement, St.Pölten,
Austria (w ramach programu CEEPUS)
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Wykład: Europäisches Rundfunksrecht

(iii)

Opieka nad studentami i doktorantami

W roku akademickim 2006/2007 byłem opiekunem doktorantów w Instytucie Ekonomicznej Analizy
Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hamburgu (kolegium doktoranckie finansowane przez
Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG). W tym samym czasie byłem też recenzentem prac
magisterskich w międzynarodowym programie EMLE – European Master in Law and Economics
prowadzonym przez sieć europejskich uniwersytetów (www.emle.org).
Incydentalnie jestem zewnętrznym opiekunem (mentorem) doktorantów Uniwersytety w Lejdzie
(Holandia).
Okazjonalnie prowadziłem też zajęcia bądź uczestniczyłem w seminariach (w języku niemieckim) dla
studentów programu Szkoła Prawa Polskiego (Schule des Polnischen Rechts) na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ).
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Kolejne zakontraktowane wykłady: lipiec 2016 r.
Kolejne zakontraktowane wykłady: luty 2016 r.
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Ad (b).

Informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami
naukowymi w kraju i za granicą

(i)

Uczestnictwo w organizacjach akademickich i sieciach współpracy naukowej

Moja aktywność naukowa cechowała się od początku zaangażowaniem we współpracę z licznymi
instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą.
Instytut Allerhanda
Jestem inicjatorem, współzałożycielem (fundatorem) i prezesem powstałego w 2010 r. (z pracami
przygotowawczymi sięgającymi 2008 r.) Instytutu Allerhanda (Instytut Zaawansowanych Studiów
Prawnych im. Profesora Maurycego Allerhanda, www.allerhand.pl). Instytut Allerhanda jest niezależną,
pozauniwersytecką jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. f Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 ze zm.).
CECL
Od 2014 r. jestem członkiem Rady Doradczej (Advisory Board) Centrum Europejskiego Prawa Spółek
(Center for European Company Law – CECL) z siedzibą w Lejdzie, ośrodka zrzeszającego Uniwersytety w
Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali, Rzymie (LUISS) oraz Instytut Allerhanda.
Centrum C-Law.org
Od 2004 r. jestem Dyrektorem Centrum C-Law.org (European Center for Comparative Commercial and
Company Law), sieci współpracy zorganizowanej w formie stowarzyszenia poświęconego prawu spółek
i prawu handlowemu, głównie w państwach członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r.
Expert Group 10+
W 2007 r. byłem przewodniczącym powołanej ad hoc grupy “Expert Group 10+” zrzeszającej ekspertów
prawa spółek z nowych państw członkowskich UE dla zajmowania stanowiska w konsultacjach aktów
prawnych dotyczących europejskiego prawa spółek przygotowywanych przez Komisję Europejską.
Grupa ta przygotowała stanowisko publiczne w sprawie projektu dyrektywy o europejskiej spółce
prywatnej (stanowisko z dn. 31 marca 2006 r. do konsultacji publicznych Komisji Europejskiej – Ref.
IP/05/1639).

(ii)

Uczestnictwo i współpraca z kolegiami czasopism naukowych i innych
wydawnictw prawniczych

Dwumiesięcznik European Company Law (Wydawnictwo Kluwer Law International)
Od 2015 r. jestem członkiem Editorial Board (rady programowej - naukowej) periodyku European
Company Law wydawanego przez Kluwer Law International. Czasopismo jest wydawane jako
dwumiesięcznik i poświęcone jest europejskiemu prawu spółek, zarówno w ujęciu prawa UE jak i
porównawczego prawa spółek państw członkowskich UE.
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Seria wydawnicza (książkowa) „European Company Law” (Wydawnictwo Kluwer Law
International)
Również od 2015 r. jestem członkiem Editorial Board (rady programowej - naukowej) serii
wydawniczej „European Company Law” (Kluwer Law International). Jest to seria książek, zarówno o
profilu monograficznym, jak i tematycznych książek edytowanych (opracowań zbiorowych – edited
volume) poświęconych wybranym zagadnieniom europejskiego prawa spółek oraz regulacji rynku
kapitałowego i finansowego.
Kwartalnik HUK (Wydawnictwo C.H. Beck)
Byłem inicjatorem i redaktorem naczelnym Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego,
Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK) wydawanego przez Wydawnictwo C.H. Beck w latach
2007-2010 (ISSN: 1898-4126). Kwartalnik HUK był inspirowany z jednej strony niemieckimi poważnymi
czasopismami naukowymi typu Archivzeitschrift, z drugiej zaś interdyscyplinarnymi amerykańskimi
pismami, zwłaszcza z nurtu Law and Economics. Kwartalnik HUK był pod wieloma względami
nowatorski, posiadał radę naukową zrzeszającą wiodące autorytetu europejskie, każdy numer
otwierany był dwujęzycznym (PL/EN) edytorialem (kilku zagranicznych członków rady naukowej
przygotowało dla Kwartalnika HUK edytoriale), jako bodaj pierwsze czasopismo prawnicze w Polsce
posługiwał się klasyfikacją JEL. HUK umożliwiał też publikację obszernych, interdyscyplinarnych studiów
prawniczych. Niektóre artykuły ogłoszone w HUK stanowią do dziś podstawowe teksty referencyjne
w swoich obszarach tematycznych.
Współpraca recenzencka z czasopismami naukowymi krajowymi i międzynarodowymi
Kilkukrotnie pełniłem role recenzenta artykułów zgłoszonych publikacji w czasopismach naukowych,
międzynarodowych i krajowych. Dotychczas sporządzałem recenzje (zewnętrzne) na prośbę Redakcji
następujących czasopism: European Company and Financial Law Review (Wydawnictwo De Gruyter),
European Journal of Law and Economics (Wydawnictwo Springer), Transformacje Prawa Prywatnego
(Uniwersytet Jagielloński). Sporządzałem też recenzje (wewnętrzne) artykułów nadesłanych do
Kwartalnika HUK.

(iii)

Kierownictwo i uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych

Współkierownictwo w polsko-niemieckim projekcie naukowym „Opracowanie polskiej
i niemieckiej koncepcji partycypacji pracowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach
w oparciu o model ESOP”
W latach 2011-2013 byłem współkierownikiem międzynarodowego projektu badawczego
poświęconego partycypacji pracowniczej, finansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji
Nauki – PNFN (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung – DPWS). W ramach rzeczonego
przedsięwzięcia byłem kierownikiem polskiej części projektu, natomiast kierownikiem części
niemieckiej i jednocześnie liderem projektu był Prof. Dr. Jens Lowitzsch z Uniwersytetu Viadrina
(Frankfurt nad Odrą). Tytuł projektu: „Opracowanie polskiej i niemieckiej koncepcji partycypacji
pracowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach w oparciu o model ESOP” (niem. „Entwicklung
eines deutschen und eines polnischen Mitarbeiterkapitalbeteiligungskonzeptes für KMU auf Grundlage
des ESOP-Konzeptes“), (Wniosek PNFN/DPWS Nr 100187). Owocem projektu jest m.in. publikacja
monograficzna (studium) pt. “Analiza możliwości zastosowania konstrukcji Employee Stock Ownership
Plan (ESOP) w polskim obrocie gospodarczym”, Instytut Allerhanda, Kraków 2013, ISBN 978-83-63-5154

04-1, tekst dostępny na stronie: <http://allerhand.pl/images/20130903_Radwan_Regucki02.pdf>
(objętość: 77 stron, współautor: T. Regucki).
Uczestnictwo w międzynarodowym zespole badawczym realizującym projekt naukowy
„Sustainable Companies' Project“
W latach 2010-2014 byłem członkiem międzynarodowego zespołu badawczego (jako jeden z członków
zespołu głównego) realizującego przedsięwzięcie badawcze pt. „Sustainable Companies' Project“.
Zespół działał pod przewodnictwem Departamentu Prawa Prywatnego Uniwersytetu w Oslo (kierownik
projektu: Prof. Beate Sjåfjell). Projekt był ulokowany na styku prawa spółek i odpowiedzialności
społecznej przedsiębiorstw (SCR), w tym zwłaszcza prawa ochrony środowiska. Owocem udziału w
rzeczonym projekcie była publikacja naukowa napisana wspólnie z T. Reguckim pt. “The Possibilities for
and Barriers to Sustainable Companies in Polish Company Law”, International and Comparative
Corporate Law Journal (IALS, Cameron May), Volume 11, 2015, Issue 01, s. 59-104 (wcześniejsza wersja
opublikowana także jako University of Oslo Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series No.
2012-32, <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2159217>).
Uczestnictwo w międzynarodowym zespole badawczym realizującym projekt “ Sustainable
Market Actors for Responsible Trade Project” (SMART)
Od 2015 r. jestem członkiem międzynarodowego zespołu badawczego kierowanego przez Prof. Beate
Sjåfjell (Uniwersytet w Oslo), realizującego project “Sustainable Market Actors for Responsible Trade
Project” (SMART). W październiku 2015 r. projekt otrzymał grant z Komisji Europejskiej w ramach
programu Horyzont 2020.

(iv)

Uczestnictwo w interdyscyplinarnych zespołach eksperckich

Od 2014 r. jestem członkiem powołanej przez Komisję Europejską grupy ICLEG (Informal Company Law
Expert Group). Mandat ICLEG obejmuje doradztwo dla Komisji Europejskiej w dziedzinie prawa spółek i
pracę nad nowymi inicjatywami legislacyjnymi w tym obszarze. W szczególności ICLEG zajmuje się
opracowywaniem polityki regulacyjnej i założeń aktów prawnych dotyczących fuzji i podziałów
transgranicznych, prawa koncernowego (grup spółek), digitalizacji prawa spółek, transgranicznego
przenoszenia siedziby i partycypacji pracowników. Członkowie ICLEG zostali powołani bezpośrednio
przez Komisję Europejską na trzyletnią kadencję. Nominacja ma charakter osobisty i nastąpiła na
podstawie kryteriów merytorycznych, z uwzględnieniem dążenia KE do uzyskania różnorodności
narodowościowej i płciowej w składzie grupy. Wśród 14 członków grupy jest po dwóch przedstawicieli
Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz po jednym przedstawicielu Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii,
Irlandii, Litwy, Polski i Włoch.
W latach 2013-2015 byłem członkiem Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie
polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności
gospodarczej, powołanego przez Ministra Gospodarki oraz Ministra Sprawiedliwości. Obecnie (od 2015
r.) jestem członkiem Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki.

Ad (c).

Informacja stażach w ośrodkach naukowych lub akademickich

W okresie po uzyskaniu stopnia doktora odbyłem staże naukowe oraz pobyty badawcze i studyjne
w następujących ośrodkach naukowych:
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Ośrodek
Uniwersytet w Kolonii

Informacja o pobycie i programie
czteromiesięczny pobyt badawczy w 2003 r. (stypendium fundacji Hertie)

Hertie School of Governance w
Berlinie

dwukrotne (2007 r. i 2010 r.) uczestnictwo w kilkudniowych intensywnych
(blokowych) seminariach podyplomowych (executive education)

Uniwersytet Nowojorski (NYU)

roczny (rok akademicki 2004/05) pobyt badawczy w ramach NYU Global Law
School Program (jako Hauser Research Scholar)

Europejski Instytut Uniwersytecki
(EUI) we Florencji

udział w letniej Akademii Prawa Europejskiego (2 tygodnie, lato 2004)

Copenhagen Business School

Udział w akademii letniej na temat alternatywnych sposobów rozstrzygania
sporów (3 tygodnie, sierpień 2013 r.)

Uniwersytet
w
Gandawie
(Financial Law Institute)

dwumiesięczny staż naukowy – pobyt badawczy (2004 r.)

Instytut Maxa Plancka w
Monachium Prawa Socjalnejo i
Polityki Społecznej (MPI SOC)

trzymiesięczny staż badawczy – stypendium naukowe (2014/15)

Uniwersytet w Kilonii (Institut für
Osteuropäisches Recht)

Trzymiesięczny staż badawczy – stypendium DAAD (2015)

Ad (d).

Informacja o działalności popularyzującej naukę

Oprócz publikacji w czasopismach naukowych, opublikowałem szereg (kilkadziesiąt) artykułów
w czasopismach popularnych, głównie dziennikach, ale także tygodnikach. Część artykułów, które
ukazały się w dziennikach, stanowi jednak opracowania o charakterze naukowym – wybór publikatora
(gazeta codzienna) podyktowany był bowiem przede wszystkim szybkością i zasięgiem publikacji, co
miało znaczenie zwłaszcza w przypadku tematów, które były aktualne i ważne dla toczonej w danym
czasie debaty publicznej (np. problemy prawne reformy systemu emerytalnego czy prawne
uwarunkowania kryzysu finansowego – vide autoreferat, tj. Załącznik Nr 2).
Część artykułów prasowych miała jednak charakter popularnonaukowy. Były to głównie publikowane
przeze mnie przez pewien czas cotygodniowe felietony prawne na łamach Rzeczpospolitej (dodatek
„Rzecz o Prawie”) bądź felietony ekonomiczne, publikowane również na łamach Rzeczpospolitej (sekcja
„Ekonomia i Rynek”). Oprócz stałych rubryk, pisałem wiele artykułów stanowiących komentarz do
aktualnych wydarzeń z pogranicza prawa i innych obszarów życia, zwłaszcza gospodarki. Moje teksty
ukazywały się często na łamach Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, rzadziej zaś na łamach
Gazety Wyborczej. Pisywałem również do dzienników lokalnych – kilka artykułów opublikowałem na
łamach małopolskiego Dziennika Polskiego. Moje teksty ukazywały się także w tygodnikach: Wprost
Przekrój. Spis najważniejszych publikacji prasowych znajduje się pod wykazem publikacji naukowych
(vide Załącznik Nr 5).
Oprócz artykułów mojego autorstwa bądź napisanych we współautorstwie, stosunkowo regularnie
pojawiają się w prasie codziennej moje wypowiedzi eksperckie do tekstów redakcyjnych. Moje
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wypowiedzi i komentarze pojawiają się często w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, rzadziej w
Gazecie Wyborczej, incydentalnie także w Gazecie Giełdy Parkiet, Dzienniku Polskim i w tygodniku Do
Rzeczy.
Kilkukrotnie byłem również zapraszany jako komentator aktualnych wydarzeń prawno-gospodarczych
dla mediów audiowizualnych (TVN24, TV Biznes, Polskie Radio, Radio PiN).
Na przestrzeni minionych 10 lat uczestniczyłem w konsultacjach eksperckich i konsultacjach
publicznych wielu projektów aktów prawnych, aktów samoregulacyjnych oraz polityk regulacyjnych,
m.in. dla Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szkoliłem też kadry sektora
publicznego i prywatnego, zarówno w kraju jak i za granicą. Oprócz licznych konferencji naukowych,
byłem także częstym panelistą na konferencjach gospodarczych, jak choćby kilkukrotnie podczas
Europejskiego Forum Gospodarczego (European Economic Congress) w Katowicach.
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