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SŁOWO WSTĘPNE

Konkurencja to taki stan gospodarki, w ramach 
której poszczególne podmioty działalności gospodar-
czej (przedsiębiorcy) na zasadach wolności rywalizują 
ze sobą w zakresie uzyskania optymalnej pozycji na 
rynku towarów i usług. Konkurencja jest „motorem” 
postępu, innowacyjności, wdrażania nowych techno-
logii, sprzyja poprawie jakości produktów, stabilizuje 
ceny. Ma również pozytywny wpływ na równoważe-
nie rynku, wzrost gospodarczy oraz racjonalizowanie 
zachowań uczestników gry rynkowej.

Należy przyjąć, że konkurencja jako pożądany stan 
gospodarki powinna podlegać daleko idącej ochro-
nie, tym bardziej że relacje konkurencyjne pomiędzy 
przedsiębiorcami niejednokrotnie bywają zakłócane 
przez samych konkurentów, którzy podejmują próby 
ograniczenia roli innych przedsiębiorców na rynku 
i poszerzenia sfery własnych wpływów. Obowiązek 
ochrony spoczywa na każdym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, a także na instytucjach unĳ nych. 
Wprawdzie wyłączną kompetencją UE jest ustanawia-
nie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, to jednak prawo polskie określa 
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warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady 
podejmowanej w interesie publicznym ochrony in-
teresów przedsiębiorców i konsumentów. Reguluje 
ono w szczególności zasady i tryb przeciwdziałania 
praktykom ograniczającym konkurencję oraz prakty-
kom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, 
a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsię-
biorców i ich związków, a ponadto kwestię zwalczania 
nieuczciwej konkurencji i przeciwdziałania nieuczci-
wym praktykom rynkowym.

W niniejszym  Leksykonie podjęta została próba 
prezentacji podstawowych problemów i instytucji  
z zakresu ochrony konkurencji. Prezentacji tej doko-
nano w drodze opracowania stu  haseł odnoszących 
się do aspektów prawnych wybranego przedmiotu 
rozważań. W ich treści zawarte zostały informacje 
o podstawach prawnych omawianych instytucji wraz 
ze wskazaniem na najistotniejsze przepisy, zaprezen-
towano także w wielu przypadkach poglądy doktryny 
oraz orzecznictwo.

Leksykon przeznaczony jest zarówno dla osób 
studiujących problematykę ochrony konkurencji i jej 
kontekstu prawnego, jak i dla praktyków z obszaru 
prawa, administracji i ekonomii.

Autorami haseł są pracownicy i doktoranci Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 
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