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Przedmowa

Oddajemy do rąk Czytelników tom 15 Systemu Prawa Prywatnego poświęcony 
prawu konkurencji. Koncepcja zakresu tematycznego tomu kształtowała się stopniowo. 
Przeważał pogląd, że w jednym tomie należy ująć zarówno prawo dotyczące nieuczci-
wej konkurencji jak i prawo antymonopolowe (prawo ochrony konkurencji). Redakcja 
tomu i autorzy piszący poszczególne rozdziały są bowiem zdania, że prawo konkurencji 
stanowi całość i jest konieczne łączne omówienie zarówno strony prywatno-prawnej 
jak i publiczno-prawnej prawa konkurencji. W istocie rzeczy wielu autorów piszących 
opracowania do niniejszego tomu zajmuje się zarówno prawem nieuczciwej konkuren-
cji, jak i prawem ochrony konkurencji. 

Niniejszy tom zgromadził autorów ze wszystkich środowisk naukowych w Polsce. 
Prezentuje on zatem polski dorobek naukowy w dziedzinie prawa konkurencji. Jak się 
wydaje jest to dorobek znaczący i liczący się w Europie, a niniejszy tom jest próbą pod-
sumowania badań nad prawem konkurencji w 20 lat po przejściu polskiej gospodarki na 
tory gospodarki rynkowej, tym bardziej, że minęło właśnie 20 lat od uchwalenia ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Tom zawiera XXV rozdziałów, z których jedenaście dotyczy problematyki nie-
uczciwej konkurencji, dziesięć problematyki prawa ochrony konkurencji a trzy mają 
charakter ogólny. 

Prace nad tomem trwały kilka lat toteż niektóre opracowania wymagały poddania ich 
zabiegom aktualizacyjnym. W zasadzie opracowania w niniejszym tomie odpowiadają 
stanowi prawnemu na koniec października 2013 r. 

Długi okres „dojrzewania” tomu do publikacji przyniósł bolesne straty wśród redak-
torów i autorów tomu. Przede wszystkim straciliśmy duchowego przywódcę Systemu 
Prawa Prywatnego w osobie Profesora Zbigniewa Radwańskiego, który włożył wiele 
wysiłku w organizację prac nad tomem i dostarczał nam wszystkim zachęty dla inten-
syfikacji tych prac. Wszyscy pamiętamy dwa spotkania autorów, które odbyły się z Jego 
inspiracji i z Jego udziałem, i które miały istotny wpływ na prace nad niniejszym tomem. 
Chciałbym w imieniu wszystkich autorów piszących w tomie 15 dedykować ten tom 
pamięci Profesora Zbigniewa Radwańskiego. 

W toku prac zmarł także Pan Profesor Janusz Borkowski, który jako jeden z pierw-
szych przedłożył Wydawnictwu C.H.Beck swój znakomity rozdział. Aktualizacji tego 
rozdziału podjęła się Pani Profesor Barbara Adamiak. 

W toku prac nad tomem zmarł także Pan Profesor Michał du Vall, który nie zdążył 
złożyć swoich opracowań redakcji. Jego brak wśród autorów odczuwamy wszyscy, 
jako wielką stratę. 

Prace nad niniejszym tomem nie zostałyby zapewne uwieńczone sukcesem, gdyby 
nie twórcza współpraca i narzucenie koniecznych ram czasowych nad redakcją tomu 
wszystkim autorom ze strony Wydawnictwa C.H.Beck, któremu w tym miejscu składam 
serdeczne podziękowania.
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Jako Redaktor tomu wyrażam nadzieję, że spotka się on z zainteresowaniem Czytel-
ników i że przyczyni się do dalszego rozwoju badań interdyscyplinarnych w dziedzinie 
prawa konkurencji na granicy prawa prywatnego i publicznego. 

Niniejszy tom jest dziełem wielu autorów, z których każdy opracował części wska-
zane nie tylko w zestawieniu zbiorczym, ale także na poszczególnych stronach niniej-
szego tomu. Za treści w nim wyrażone odpowiadają wyłącznie autorzy odpowiednich 
części.

Poznań, listopad 2013 r. prof. dr hab. Marian Kępiński


