
Przedmowa

Oddaję do rąk czytelników pierwszy tom podręcznika „Wspólnoto-
we prawo gospodarcze”, który poświęcony został swobodom jednolitego 
rynku wewnętrznego UE. Ukazuje się on po pewnym czasie od wydania 
tomu drugiego omawiającego szereg działów prawa objętych procesem 
harmonizacji wspólnotowej. Razem oba tomy stanowią całość i komplek-
sowo traktują o prawie materialnym UE.

Niniejszy tom stanowi staranną analizę, której założeniem jest na po-
czątku ogólne przedstawienie systemu prawnego rynku wewnętrznego, 
z uwzględnieniem specyficznych zasad jego funkcjonowania oraz stoso-
wania i wykładni norm. Jest to niezbędne nie tylko w celach akademickich, 
lecz także dla zapewnienia właściwej praktyki. Przede wszystkim nato-
miast koncentruje się on na bardzo pogłębionej charakterystyce wszyst-
kich swobód traktatowych, począwszy od swobody przepływu osób, swo-
bód działalności gospodarczej, tj. przedsiębiorczości i świadczenia usług, 
swobody przepływu towarów, kapitału oraz płatności. 

W opracowaniu tym przyjęto usystematyzowany sposób przedstawie-
nia swobód. Po wyjaśnieniu ich istoty i podstaw prawnych pojawia się 
charakterystyka zakresu każdej z nich oraz dopuszczalnych ograniczeń. 
Uwypuklono także relacje pomiędzy poszczególnymi swobodami, co jest 
niezbędne dla dokonywania właściwej kwalifikacji konkretnych sytua-
cji prawnych oraz oceny zakresu dopuszczalnej ingerencji władz publicz-
nych w określoną aktywność.

Dzięki temu czytelnik otrzymuje niezbędne i przystępne kompendium 
wiedzy, ułatwiające orientację w tej złożonej problematyce. Ma możli-
wość poznania zasad działania każdej ze swobód oraz konkretnych skut-
ków regulujących je postanowień Traktatu i ewentualnych norm prawa 
pochodnego. Dodatkowo pełne zrozumienie tych zagadnień, a zwłaszcza 
ich praktycznego wymiaru, powinno ułatwić obfite sięganie do dorobku 
orzecznictwa ETS. Nie ogranicza się ono jedynie do referowania tez kon-
kretnych rozstrzygnięć lecz stara się przedstawiać pełny kontekst okolicz-
ności faktycznych, w jakich były wydawane. 

Lektura pozwala zarazem ocenić miejsce omawianych rozwiązań w sy-
stemie prawa wspólnotowego oraz ich wpływ na stosowanie prawa krajo-
wego w szerokim zakresie przez organy administracyjne i sądy w Polsce. 
Dotyczy to bardzo wielu, nawet pozornie odległych dziedzin – nie tylko 
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powszechnego prawa działalności gospodarczej, prawa spółek, prawa pra-
cy czy zamówień publicznych, lecz także podatków, edukacji, ubezpie-
czeń społecznych i opieki zdrowotnej, własności intelektualnej, sektora 
finansowego, a nawet sportu czy hazardu.
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