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Oddajemy do rąk Jubilata i Czytelników Księgę Jubileuszową z okazji 70-tych urodzin 
prof. Tadeusza Skocznego. Rok 2017 jest nie tylko rokiem okrągłych urodzin Profesora, ale 
także rokiem, w którym 10-lecie istnienia obchodzi CARS – Centrum Studiów Antymono-
polowych i Regulacyjnych, które bez przesady można nazwać opus magnum naukowej aktyw-
ności prof. Tadeusza Skocznego. Okoliczności te wymagają uhonorowania Księgą Jubileuszo-
wą Kogoś, kto niezwykle chętnie upamiętnia działalność naukową i ekspercką innych osób 
w środowisku antymonopolowo-regulacyjnym.

Zaproszenie do uczestnictwa w Księdze, które adresowaliśmy do szerokiego grona auto-
rów, spotkało się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem, odzwierciedlającym zarówno po-
zycję prof. Tadeusza Skocznego w środowisku naukowym, jak i zwyczajną ludzką sympatię dla 
Jubilata. Udziału nie odmówili również autorzy zagraniczni. Dla nas, redaktorów Księgi oraz 
Wydawnictwa C.H.Beck powszechny odzew na zaproszenie do składania tekstów okazał się 
jednak wielkim wyzwaniem. Z nadesłanych tekstów powstał obszerny tom, na który złożyło 
się 67 artykułów i 8 laudacji. Tom, który otwiera prezentacja dorobku prof.  Tadeusza Skocz-
nego oraz laudacje, podzielony został na 6 działów merytorycznych, grupujących teksty odno-
szące się do materialnoprawnych aspektów ochrony konkurencji, wdrażania reguł konkuren-
cji, ekonomii ochrony konkurencji, ochrony zbiorowych interesów konsumentów, regulacji 
sektorowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji i przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzy-
staniu przewagi kontraktowej; Księgę kończą artykuły zebrane w dziale  Miscellanea. Każ-
dy z tekstów zawiera odniesienie do dorobku Profesora i Jego osoby. Wśród autorów zna-
leźli się zarówno uznani akademicy o długim stażu pracy naukowej, jak i  naukowcy o nieco 
skromniejszym dorobku, w tym doktoranci Profesora, oraz współpracujący z Profesorem 
i  CARS-em praktycy: adwokaci, radcowie, sędziowie. Niewątpliwie zestawienie autorów 
i tematów ich wypowiedzi w prezentowanym tomie znakomicie odzwierciedla ideę, której 
prof.  Tadeusz Skoczny hołduje w swojej zawodowej aktywności – ideę łączenia teorii i prak-
tyki, prawa i ekonomii, ochrony konkurencji i regulacji, czy wreszcie: bardziej zaawansowa-
nych wiekiem i młodszych pokoleń adeptów nauki i praktyki prawniczej. 

Jako redaktorzy Księgi chcielibyśmy podziękować wszystkim autorom, którzy wnie-
śli swój wkład do publikacji. Jesteśmy wdzięczni za inspirację i udział w pracach nad Księ-
gą prof. Annie Fornalczyk i mec. Jarosławowi Sroczyńskiemu. Księga nie powstałaby bez za-
angażowania finansowego zaprzyjaźnionych kancelarii: COMPER Fornalczyk i Wspólnicy, 
Markiewicz & Sroczyński, Modzelewska & Paśnik, Tomasz Ogłódek & Marzena Czarnecka, 
Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr oraz wsparcia ze strony prof. Sta-
nisława Sołtysińskiego.
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Przekazując Jubilatowi niniejszą Księgę, jednocześnie dziękujemy za wszystko, czego mo-
gliśmy się od Pana Profesora nauczyć oraz za stworzenie warunków do powstania i rozwoju 
środowiska naukowego, w którym większość autorów Księgi tak znakomicie się odnajduje. 
Wreszcie, z okazji 70-tych urodzin życzymy, wraz z autorami, ad multos annos. 
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