
PRZEDMOWA

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

Przede wszystkim skrypt ten omawia jedynie najważniejsze akty prawne odnoszące się do 
aspektów gospodarczych. Pomija zaś kwestie drugorzędne. Ponadto niewiele jest tu rozważań 
teoretycznych, znacznie więcej miejsca poświęcone jest prezentacji tekstu regulacji. Dobór 
zagadnień wybranych do analizy charakteryzuje ich duże znaczenie praktyczne (które są 
również przydatne w pracy przedsiębiorcy i urzędnika). Wiele też uwagi poświęcono materii 
o skomplikowanym charakterze, mogącej powodować trudności interpretacyjne. 

Znaczącą zaletą skryptu jest także i to, że tekst opracowania został poddany specjalnej 
korekcie językowej. Liczne opisy instytucji posługują się językiem zbliżonym do języka potocz-
nego. Jeśli już użyto pojęć typowo doktrynalnych, to usytuowane są one w takim kontekście, 
który umożliwia ich pełne zrozumienie także przez osoby bez przygotowania prawniczego. 
Pomocne przy lekturze, a potem przy wdrażaniu określonych przepisów w praktyce jest ich 
pogrupowanie w etapy w sposób chronologiczny dla prowadzenia działalności gospodarczej. 
Użyteczne przy przygotowaniu się do egzaminu mogą okazać się liczne tabele porównawcze 
lub schematy procedur. Zamieszczenie tabel ma także służyć ułatwieniu zapamiętania cha-
rakterystycznych elementów odróżniających poszczególne instytucje. Natomiast ukazanie 
podobieństw w tabelach umożliwia łatwiejszą klasyfikację i znalezienie określonych rozwiązań 
prawnych na drodze analogii. Literatura poprzedzająca poszczególne części skryptu ma zaś 
pomóc w szybkim znalezieniu materiałów na określony temat.

Autorzy nie umieścili w problematyce skryptu omówienia szeregu zagadnień o charakterze 
publicznym z kilku powodów. Po pierwsze z tego powodu, iż istnieje podręcznik „Publiczne 
prawo gospodarcze”, wyd. 3, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015. Po drugie szereg 
tematów pominięto, gdyż zwykle omawiane są w ramach wyodrębnionych zajęć fakultatyw-
nych. Ostateczne ograniczenia wynikają ze standardów wydawniczych.

Charakterystyczną cechą skryptu jest także ukierunkowanie rozważań w nim zawartych 
na aspekty ochrony konkurencji. Wzmocnienie tego obszaru uzasadnia praktyka i liczne akty 
prawa z Unii Europejskiej.

Na szczególną uwagę, ze względu na stałą aktualność i nadal niewielką literaturę, zasługuje 
także ostatnia VI część, w której prezentowane są sposoby rozstrzygania sporów gospodarczych 
w drodze arbitrażu i mediacji. Wyjątkowo praktyczny wymiar ma zawarte tam przedstawie-
nie ostatnio znowelizowanej regulacji o mediacji, a także użyteczne są uwagi o tworzeniu, 
działalności sądów arbitrażowych (zwanych też polubownymi) i specyficznych procedurach 
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przed takimi sądami. Podobnie nowatorski jest opis znowelizowanego prawa upadłościowego, 
a przede wszystkim zupełnie nowej regulacji jaką jest prawo restrukturyzacyjne, wchodzące 
w życie 1.1.2016 r.

W związku z ww. ograniczeniami praca składa się z sześciu części. Rozpoczyna ją część I 
dotycząca prawa przedsiębiorców, w której zawarto wyjaśnienie tak często używanego pojęcia 
przedsiębiorcy, czy też prokury, a potem przedstawiono najszerszą i wieloaspektową analizę 
w odniesieniu do podstawowych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności go-
spodarczej. W dalszych częściach ukazano: podstawowe obowiązki przedsiębiorców (część II), 
prawo ochrony konkurencji (część III), prawo umów gospodarczych (część IV). W części V 
jest prawo uzdrawiania przedsiębiorców, w której zawarte zostały regulacje prawa upadło-
ściowego, a także omówiona jest zupełnie nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne. Ostatnia 
część VI, poświęcona jest mediacji i prawu polubownego rozstrzygania sporów gospodarczych.

Analiza kilku regulacji zawartych w skrypcie zastała dokonana jeszcze przed ich uchwa-
leniem w Sejmie. Dlatego też pewne jego fragmenty mogą w pewnym stopniu różnić się od 
tej wersji, która otrzymała ostateczny kształt po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP.

Mamy nadzieję, że skondensowana charakterystyka zawartych w skrypcie aktów, szcze-
gólnie dla osób wchodzących w arkana wiedzy prawniczej, będzie mogła służyć im pomocą, 
tym bardziej że obecnie niewiele jest opracowań nadążających za licznymi zmianami polskie-
go prawa gospodarczego. A do rzadkości należy nadal stosowanie systemu tabel w polskiej 
dydaktyce prawniczej.

Z uwagi na fakt, iż niniejszy skrypt jest pracą zbiorową, każdy z Autorów reprezentował 
indywidualne podejście do omawianej problematyki wyrażające się w zróżnicowanym stopniu 
szczegółowości omawianych zagadnień czy też w nieco odmiennym sposobie prezentowania 
danej tematyki.
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