
Przedmowa

Opracowanie niniejsze adresowane jest do studentów prawa, administracji, 
ekonomii, zarządzania, a także do osób, które pragną poznać ważniejsze insty-
tucje publicznego prawa gospodarczego. Charakterystyczną cechą podręcznika 
jest specyficzny dobór aktów i ich prezentacja.

Przede wszystkim w książce omówiono jedynie najważniejsze akty prawne 
mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych. 
Pomija się zaś kwestie drugorzędne. Ponadto niewiele jest tu rozważań teore-
tycznych, znacznie więcej miejsca poświęcono zagadnieniom mającym duże 
znaczenie praktyczne, które są przydatne zarówno w pracy przedsiębiorcy, jak 
i urzędnika. W pewnych miejscach specjalną uwagę poświęcono materii o skom-
plikowanym charakterze, mogącej powodować trudności interpretacyjne.

Znaczącą zaletą podręcznika jest także i to, że tekst opracowania został 
poddany specjalnej korekcie językowej. Liczne opisy instytucji posługują się 
językiem zbliżonym do języka potocznego. Jeśli już użyto pojęć typowo dok-
trynalnych, to usytuowane są one w takim kontekście, który umożliwia ich peł-
ne zrozumienie także przez osoby bez przygotowania prawniczego. Pomocne 
przy lekturze, a potem przy wdrażaniu określonych przepisów w praktyce jest 
opisanie czynności prawnych etapami w sposób chronologiczny i z licznymi 
komentarzami. Zamieszczenie tabel ma zaś służyć ułatwieniu zapamiętania cha-
rakterystycznych elementów odróżniających poszczególne instytucje. Natomiast 
ukazanie podobieństw w tabelach umożliwia łatwiejszą klasyfikację i znalezie-
nie określonych rozwiązań prawnych na drodze analogii. Podobnie dydaktyczną 
rolę mają pełnić umieszczone w kilku rozdziałach krótkie odesłania do klasycz-
nego orzecznictwa z zakresu niektórych instytucji. Prezentowane orzeczenia 
ukazują też zmiany w podejściu judykatury do ważniejszych problemów prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Literatura poprzedzająca poszczególne części 
podręcznika ma zaś pomóc w szybkim znalezieniu materiałów umożliwiających 
pogłębienie zasygnalizowanych w książce tematów.

Autorzy nie umieścili w problematyce podręcznika szeregu zagadnień o cha-
rakterze publicznym, np. z zakresu prawa o papierach wartościowych, prawa wła-
sności przemysłowej, a także innych, które omawia dostępna na rynku literatura1, 

1  W szczególności wymienić tu należy wydane nieco wcześniej skrypty i podręczniki 
akademickie do przedmiotu Publiczne prawo gospodarcze, np. J. Ablewicz, Kazusy Becka. 
Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010; J. Grabowski (red.), Publiczne prawo gospo-
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itp. To zawężenie uzasadniają przede wszystkim ograniczenia objętościowe pod-
ręcznika, a także i to, że pominięte zagadnienia zwykle omawiane są w ramach 
wyodrębnionych zajęć fakultatywnych.

Charakterystyczną cechą opracowania jest także ukierunkowanie rozważań 
w nim zawartych na publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji. Wzmoc-
nienie tego obszaru uzasadniają praktyka i wskazania prawa Unii Europejskiej.

W związku z ww. ograniczeniami praca składa się z pięciu części. Rozpo-
czyna ją część dotycząca prawa przedsiębiorców, w której zawarto analizę zasad 
odnoszących się do działalności gospodarczej, a także uwagi w odniesieniu do 
podstawowych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospo-
darczej. W dalszych trzech częściach ukazano prawo będące podstawą gwaran-
tującą istnienie konkurencji na rynku. Jest to prawo ochrony mechanizmów ryn-
kowych (w części II) następnie prawo odnoszące się do równości konkurowania 
(w części III). W części IV omówione zostały instrumenty prawne związane ze 
zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych. Pracę 
zamyka zaś prawo planowania (które ze względu na swą dynamiczną ewolucję 
ukazane będzie w dużej mierze poprzez uproszczone schematy wyliczające eta-
py proceduralne).

Mamy nadzieję, że skondensowana charakterystyka zawartych w podręczni-
ku aktów szczególnie dla osób wchodzących w arkana wiedzy prawniczej będzie 
mogła służyć im pomocą, tym bardziej że obecnie niewiele jest opracowań nadą-
żających za licznymi zmianami polskiego prawa gospodarczego.

Z uwagi na fakt, iż niniejszy podręcznik jest pracą zbiorową, każdy z Auto-
rów reprezentował indywidualne podejście do omawianej problematyki, wyraża-
jące się w zróżnicowanym stopniu szczegółowości omawianych zagadnień czy 
też w nieco odmiennym sposobie prezentowania danej tematyki.
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