Przedmowa
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawa o transporcie kolejowym są aktami
prawnymi, w których zdecydowano się objąć ochroną prawną odpowiednio
konsumentów, pacjentów oraz pasażerów. Niniejsza publikacja jest więc próbą
przybliżenia i porównania wprowadzonych przez ustawodawcę zakazów stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa bądź interesy określonych grup
osób. Zdaję sobie sprawę, że książka ta dotyczy jedynie wybranych aspektów
prawa gospodarczego i medycznego, ale część ta jest niezwykle istotna zarówno dla słabszych stron stosunków prawnych, jakimi są konsumenci, pacjenci
i pasażerowie, jak również dla przedsiębiorców i podmiotów leczniczych. Pozwala ona bowiem spojrzeć na ochronę konsumenta, pacjenta lub pasażera
w wymiarze zbiorowym, a więc w wymiarze dotyczącym nieograniczonej liczby osób.
Minęło już przeszło 15 lat od wejścia w życie przepisów wprowadzających
wskazany rodzaj ochrony prawnej, tj. obejmujący zakaz stosowania praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jaki został dodany do ustawy
z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Od uchwalenia ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustanawiającej ochronę zbiorowych praw pacjentów, upłynęło 10 lat. Najmłodszą instytucją tego typu jest
instytucja praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie
kolejowym wprowadzona ustawą z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, która weszła w życie w dniu 14.10.2011 r.
Jest to więc czas podsumowania dotychczasowego dorobku orzecznictwa
oraz literatury w zakresie ochrony zbiorowych praw i interesów wyżej wymienionych osób. Niewątpliwie, skutki obowiązywania tych ustaw wpłynęły nie
tylko na przedsiębiorców oraz podmioty prowadzające działalność leczniczą,
ale także na cały system ochrony praw i interesów słabszych stron stosunków
prawnych.
Mam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie przydatna zarówno praktykom prawa, tj. sędziom, radcom prawnym, adwokatom, ale również osobom,
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które chcą spojrzeć na problematykę ochrony zbiorowych praw/interesów danych grup osób pod względem naukowym. Ponadto, książka jest adresowana
również do przedsiębiorców, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób
zarządzających podmiotami leczniczymi.
Prezentowane poglądy Autora wyrażone w niniejszej publikacji nie mogą
być utożsamiane z poglądami organów publicznych, w jakich był lub jest on
zatrudniony. Nie stanowią one również oficjalnego stanowiska tych organów.

Warszawa, kwiecień 2019 r.
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