
Przedmowa

Szanowni Czytelnicy,
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zagadnień publicznego i pry-

watnego prawa gospodarczego, które najczęściej pojawiają się na egzaminach oraz 
kolokwiach w trakcie studiów czy odbywania aplikacji prawniczych.

Zgromadzony materiał zawiera kluczowe zagadnienia dotyczące m.in. prawa 
własności przemysłowej, zamówień publicznych czy spółek handlowych. Prawo 
gospodarcze jest oczywiście dziedziną o wiele szerszą, dlatego podkreślenia wy-
maga, że publikacja jest zbiorem odpowiedzi na te pytania, z którymi studenci  
i aplikanci muszą mierzyć się najczęściej. Ponadto, książka ta może okazać się 
przydatna również dla profesjonalnych pełnomocników procesowych, tj. adwoka-
tów i radców prawnych, którzy potrzebują uzyskać szybką i precyzyjną odpowiedź  
w sprawach dotyczących bieżącej obsługi prawnej. Przygotowana publikacja nie jest 
bowiem wyłącznie dopasowaniem fragmentów ustaw do postawionych pytań, ale 
została wzbogacona o istotne uwagi doktryny, a co najważniejsze, aktualne orzecze-
nia sądów. Cytowanie licznych sentencji Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, 
czy Krajowej Izby Odwoławczej, pochodzących dominująco z roku poprzedzające-
go wydanie publikacji, ma na celu uczynienie jej zawartości przydatną nie tylko na 
egzaminie, ale także w codziennej pracy prawnika-praktyka.

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby odpowiedź na każde z zadanych pytań 
stanowiła samodzielne wyjaśnienie danego zagadnienia, a także stroniła od przyta-
czania poglądów bądź orzeczeń sądów, które utrudniałyby zaznajomienie się z danym 
zagadnieniem, należy mieć na uwadze, że przedmiotowa gałąź prawa jest niezwykle 
rozwinięta, dlatego też warto w toku nauki łączyć wiedzę z poszczególnych części 
książki oraz posiłkować się pełnym tekstem ustawy. Dla zapewnienia przejrzystości 
tekstu, a także wychodząc naprzeciw realnym możliwościom zapamiętania ograni-
czonych partii materiału, wielokrotnie koniecznym było poprzestać na wymienieniu 
najbardziej istotnych przykładów bądź rozwiązań, które w treści danego aktu nor-
matywnego zostały szczegółowo rozbudowane. Dlatego też, z ostrożności, warto 
zwrócić uwagę, że w sygnalizowanych przypadkach, wskazanym jest zapoznać się 
także z najważniejszym źródłem prawa, jakim jest ustawa.
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Biorąc pod uwagę obszerną ilość treści, jaką nieuchronnie przynoszą kolejne 
strony, pozostaje mi jedynie życzyć przyjemnej nauki, najwyższych ocen na egza-
minach oraz spektakularnych sukcesów na salach rozpraw sądów gospodarczych, 
gdzie nabytą wiedzę będzie można sprawdzić i zastosować w praktyce.
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