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Prawo gospodarcze - pojęcie

•Brak wyodrębnienia w systemie prawa jako 
samodzielna gałąź prawa, 
(z uwagi na eklektyczny charakter relacji prawnych i metod badawczych –

wyodrębniane jest na potrzeby dydaktyczne). 
•Prawo gospodarcze to:

ogół norm prawnych, dotyczących funkcjonowania 
gospodarki narodowej oraz stosunków 
gospodarczych między osobami fizycznymi i 
prawnymi jako jej podmiotami.
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Systematyka
Prawo gospodarcze można odnaleźd w ramach gałęzi prawa:

• międzynarodowego publicznego; 

• konstytucyjnego (np. gwarancje dotyczące wolności gospodarczej)

• administracyjnego (zasady podejmowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz władczej ingerencji administracji w tę działalnośd), 

• karnego; 

• pracy

• finansowego, podatkowego, celnego; 

• cywilnego i handlowego; 
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Prawo gospodarcze - cel zajęd 

 Omówienie wybranych elementów prawa gospodarczego; 

 Poznanie podstaw prawnych prowadzenia działalności 
gospodarczej w kraju oraz na jednolitym rynku europejskim

 Przedstawienie słuchaczom roli i znaczenia regulacji prawnych 
w prowadzeniu działalności gospodarczej             w warunkach 
jednolitego rynku UE; 

 Wskazanie możliwości wykorzystywania wiedzy o 
rozwiązaniach funkcjonujących w prawie gospodarczym do 
tworzenia wartości firmy i kształtowania jej przewag na rynku 
konkurencyjnym. 

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech 
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Metoda zajęd

• Wykład problemowy; 

• Przedstawienie i omówienie wybranych casusów (studiów 
przypadku) w tym ich znaczenia dla bezpiecznego prawnie 
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i UE;  

• Egzegeza tekstów wybranych aktów prawnych; 

• Praca samodzielna z podręcznikiem i wybranymi 
opracowaniami naukowymi.
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Literatura:   - podstawowa

• Cezary Kosikowski: Publiczne prawo gospodarcze Polski i 
Unii Europejskiej. Warszawa, wyd. LexisNexis, 2005;

• Tadeusz Szymanek, Dariusz Czajka: 
Prawo Gospodarcze. Podręcznik Akademicki, Warszawa, wyd. 

Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, 2005

• Europejskie prawo gospodarcze w działalności 
przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red. nauk. prof. dr hab. Karola  

Sobczaka. Warszawa, wyd. Difin 2002;
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Podstawowe akty prawne

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02 
kwietnia 1997 r.  (Dz. U.  Nr 78  poz. 483 oraz sprostowanie: z 

2001 r. Nr 28, poz. 319 )

 Ustawa  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173  poz. 1807 ze 

zmianami

 Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami)

 Inne  (wg. wskazań Prowadzącego)
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Prawo gospodarcze metody regulacji 

• Metoda cywilno-prawna

• Metoda  administracyjno-prawna 

• Prawo gospodarcze prywatne 

• Prawo gospodarcze publiczne

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech Rogowski 



Prawo gospodarcze publiczne

Ogół norm prawnych regulujących interwencję 
paostwa i jego organów w sferę gospodarczą. 

Regulacje te obejmują przede wszystkim 
stosunki prawne o charakterze pionowym tj. 
oddziaływania władcze. 

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech Rogowski 



Prawo gospodarcze prywatne

 regulacja wzajemnych stosunków prawnych o 
charakterze majątkowym i niemajątkowym
między osobami fizycznymi i osobami
prawnymi opartych na zasadzie formalnej
(prawnej) równości stron

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech 
Rogowski 



Communis error facit ius

• Prawo - zbiór zasad modyfikujących zachowania społeczne; 
• Uzasadnienia ingerencji prawnej: 

– polityczne, społeczne, ekonomiczne.

• Adekwatnośd instytucji prawnych do poziomu rozwojowego 
społeczeostwa. 

• regulacja
– Ochrona stanu istniejącego  (utrwalanie); 

– Tworzenie lub modyfikacja reguł zachowao (wychowywanie); 

• reglamentacja

– Podejmowanie konkretnych decyzji dotyczących możliwości podjęcia 
aktywności rynkowej /stosowanie prawa/. 
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Prawo publiczne i prawo prywatne

• Prawo prywatne – prawo tzw. stosunków poziomych, opartych na 
zasadzie formalnej równości stron i swobody umów, dzięki którym 
wzajemne prawa i obowiązki stron wynikają z ich wzajemnych, 
suwerennych decyzji. 

• Prawo publiczne – prawo tzw. stosunków pionowych, w ramach 
których podmiot władający (organ władzy publicznej), jest 
uprawniony do jednostronnego* określania, w granicach prawa, 
treści praw i obowiązków podmiotów podporządkowanych jego 
władzy. 
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Publiczna regulacja gospodarki 

• Historycznie mamy do czynienia z procesem 
narastającego znaczenia regulacji prawnych ze 
sfery prawa publicznego; 

• Prawo publiczne, określa zasady organizacji                                
i funkcjonowania rynku i przedsiębiorców, 

jego realizacja jest kontrolowana i wymuszana 
administracyjnie przez paostwo. 



Źródła prawa 
gospodarczego 
- krajowe
Konstytucja, 

umowy międzynarodowe 

(mogą mieć rangę wyższą 

od ustaw), 

ustawy, 

rozporządzenia, 

akty prawa miejscowego

orzeczenia sądów 

(wyroki) ???

decyzje administracyjne

???

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech 
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Konstytucja RP 

Rozdz. II Źródła prawa, Art. 87, pkt 1

Zgodnie z art. 8 Konstytucji RP:

Konstytucja jest najwyższym prawem 

Rzeczpospolitej Polskiej

1/ Konstytucja RP;

2/ Ustawy;

3/ Ratyfikowane umowy międzynarodowe;

4/ Rozporządzenia

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech 
Rogowski 



Ratyfikowane umowy międzynarodowe

 Art. 91 ust. 1 i 2    Konstytucji RP :

 Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest 

bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy 

 Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie mają 

pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy nie da się pogodzić z umową. 

Art. 89 ust. 1   Konstytucji RP

 Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie 

wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: 

1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, 

2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,

3) członkowstwa Rzeczpospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, 

4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, 

5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy. 

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech 
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Podstawowe akty prawne

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r.  (Dz. U.  Nr 78  poz. 483 oraz sprostowanie: z 

2001 r. Nr 28, poz. 319 )

• Ustawa  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173  poz. 1807 ze zmianami

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn. Zm.)

• Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami)

• Inne  (wg. wskazań Prowadzącego)
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Konstytucyjna podstawa obowiązywania 
wtórnego prawa UE 

• Art. 90 ust. 1   Konstytucji RP :
– Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy 

międzynarodowej przekazać organizacji 
międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu 
kompetencje organów władzy państwowej w 
niektórych sprawach.  

• Ust.3 Art. 91 Konstytucji RP:
– Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą 

Polską umowy konstytuującej organizację 
międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest 
stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w 
przypadku kolizji z ustawami

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech 
Rogowski 



Trójpodział władz UE

Interes obywateli Unii

Parlament Europejski

Interes Wspólnot:

Komisja 

Sąd I Instancji

Trybunał Spraw.

Interes państw czł.

Rada Europejska

Rada Unii Europ.



Instytucje Wspólnot

ORGANY GŁÓWNE

• Rada Europejska

• Rada 

• Komisja Europejska 

• Parlament Europejski

• ETS

• Sąd I Instancji

• Trybunał Obrachunkowy

Instytucje pomocnicze

• Komitet Ekon.-Społ.

• Komitet Regionów

• EBI

• EBC

• ESBC

• i inne



Prawo WspólnotowePrawo Wspólnotowe

• Prawo międzynarodowe vs prawo wewnętrzne

• Pierwotne Prawo wspólnotowe 

• Pochodne/wtórne Prawo wspólnotowe

• Prawo zwyczajowe

• Prawo sędziowskie

• Niewiążące akty prawne (zalecenia, opinie)

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech Rogowski 



Pierwotne 
prawo 
wspólnotowe

1.Traktaty o ustanowieniu 

Wspólnot Europejskich (3 

traktaty założycielskie)

2.Traktat o Unii Europejskiej 

3.Traktat zmieniające i 

uzupełniające

4.Umowy akcesyjne

5.Konwencje o niektórych 

Instytucjach Wspólnych 

(…)

6.I i II traktat budżetowy



Obowiązywanie prawa pierwotnego

• prawo pierwotne obowiązuje państwa członkowskie 
wprost, ale także daje bezpośrednie prawa 
podmiotom gospodarki rynkowej 

• czynnik bezpośredniego działania ma miejsce, jeżeli 
norma nie wymaga zastosowania środków 
konkretyzujących i jest dostatecznie jasne 
(selfexecuting), zaś tworząc prawa podmiotowe nie 
narusza praw podmiotów trzecich. 



Prawo wtórne 
wspólnotowe

• Podstawą wydawania tych aktów są traktaty lub 
upoważnienia do wydawania przepisów wykonawczych 
przez Komisję 

• art. 249 TWE upoważnia do wydawania aktów prawa 
wtórnego

• Mają one pierwszeństwo przed prawem krajowym i są 
obowiązujące dla państw członkowskich

• Muszą również zostać wprowadzone w życie w 
wyznaczonych terminach

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech 
Rogowski 



Instrumenty  prawa

Szefowie paostw UE

Prawo pierwotne
Traktaty
decyzje

Organ Unii lub kilka łącznie

Prawo wtórne (art. 249 TWE)
 Rozporządzenia   
 Dyrektywy 
 Decyzje
 Zalecenia 
 Opinie 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech 
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Rozporządzenia

• Przepis powszechnie obowiązujący w 
rozumieniu Konstytucji RP

• Bezpośrednie zastosowanie 

• Wiążące dla paostw członkowskich 

i w paostwach (obywatele, osoby)

• Nie wymagają ustaw implementujących

• Funkcjonują obok norm narodowych

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech Rogowski 



Dyrektywy

• Wiążą każde paostwo członkowskie

• Kraje mają swobodę wyboru formy i środków

• Do czego służą:

– Realizacji celów wspólnoty

– Harmonizacji prawa 

• Opóźnione działanie - implementacja

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech Rogowski 



DecyzjeDecyzje

• Wiążą w całości adresatów do których są 
adresowane

• Działają bez pośrednictwa prawa krajowego

• Realizacja wspólnej polityki zagranicznej 

• Realizacja wspólnej polityki bezpieczeostwa

• Współpracy policyjnej

• Współpracy sądowej w sprawach karnych

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech 
Rogowski 



RóżniceRóżnice

ROZPORZĄDZENIE

Wszyscy 

w określonej sytuacji 

Teraz  i w przyszłości 

DECYZJA

Tylko ci, którzy 

teraz 

spełniają  określone 
warunki, sytuacje

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech 
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Zalecenia i opinie 

 akty nie wiążące, obowiązujące jedynie politycznie, 

 pomiędzy zaleceniami i opiniami różnica jest nieostra, 

 pierwsze pochodzą głównie z inicjatywy wydających je 
organów, drugie są powodowane wnioskami innych organów 
WE lub też państw członkowskich UE 

 zalecenia i opinie są najczęściej adresowane do państw 
członkowskich 

 mogą być kierowane do podmiotów prywatnych 

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech Rogowski 



Nowa systematyka aktów prawnych UE

• Ustawy europejskie  (d.rozporządzenia)

• Europejskie ustawy ramowe (d.dyrektywy)

• Rozporządzenie europejskie

• Decyzje europejskie

• Zalecenia, opinie

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech 
Rogowski 



Tematyka zajęd
1. Wprowadzenie
2. Geneza, źródła i podstawowe pojęcia unijnego i polskiego 

prawa gospodarczego;  
3.3. Działalnośd gospodarcza;Działalnośd gospodarcza;

1.1. Wolnośd gospodarcza a prawo przedsiębiorczości,Wolnośd gospodarcza a prawo przedsiębiorczości,
2.2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
3. Przedsiębiorstwo:

1. przedsiębiorca w polskim prawie gospodarczym;
2. przedsiębiorca w świetle prawa europejskiego.

4. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

5. Kontrola i nadzór publiczny prawidłowości prowadzenia działalności 
gospodarczej.

6. Rejestracja (KRS), firma, upadłośd, postępowanie naprawcze;
7. Likwidacja, układ, upadłośd

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech Rogowski 



Instrumenty  prawa
narodowegonarodowegoObywatele

Parlament 

Konstytucja RP;  Ratyfikowane umowy międzynarodowe;

Rząd (Ministrowie)

Ustawy

Rozporządzenia 

Dziennik Ustaw
http://

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech 
Rogowski 



Instrumenty  prawa

wspólnotowegowspólnotowego
Szefowie paostw UE

Prawo pierwotne
Traktaty
decyzje

Organ Unii lub kilka łącznie

Prawo wtórne (art. 249 TWE)
 Rozporządzenia   
 Dyrektywy 
 Decyzje
 Zalecenia 
 Opinie 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech 
Rogowski 



Rozporządzenia

• Przepis powszechnie obowiązujący w 
rozumieniu Konstytucji RP

• Bezpośrednie zastosowanie 

• Wiążące dla paostw członkowskich 

i w paostwach (obywatele, osoby)

• Nie wymagają ustaw implementujących

• Funkcjonują obok norm narodowych

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech Rogowski 



Dyrektywy

• Wiążą każde paostwo członkowskie

• Kraje mają swobodę wyboru formy i środków

• Do czego służą:

– Realizacji celów wspólnoty

– Harmonizacji prawa 

• Opóźnione działanie - implementacja

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Wojciech Rogowski 



Co prawo stanowi?

• Konstytucja RP:
1. Społeczna gospodarka rynkowa 

2. Własnośd

3. Ochrona własności 

1. Przewiduje wywłaszczenie 

4. Ochrona prawa dziedziczenia. 

5. Wolności działalności gospodarczej, 

6. Ograniczenie wolności

1. ważny interes publiczny

2. tylko w drodze ustawy 

7. Gospodarstwo rodzinne

8. Ochrona pracy

9. Równośd traktowania podmiotów



Społeczna gospodarka rynkowa

• Gospodarka  planowa  vs  gospodarka rynkowa

• Rynek – wzrost gospodarczy – dobrobyt –
wtórny poddział dochodu – cele społeczne –
równowaga –rynek

• Krytyka społecznej gospodarki rynkowej

– Problem doboru celów socjalnych

– Spadek efektywności i konkurencyjności 
gospodarki



Katedra Prawa Administracyjnego i 
Fiannsowego Przedsiębiorstw
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Wolnośd gospodarcza 
– zasady wprowadzania ograniczeo 

• Wymóg wprowadzenia ograniczenia w formie ustawy 
(tzw. wymóg formalny); 

• Wymóg wprowadzania ograniczeo wyłącznie w 
przypadkach uzasadnionych interesem publicznym 
(tzw. wymóg materialny); 

Oba wymogi stanowią kryteria kontroli z punktu 
widzenia konstytucyjności ustaw, sprawowanej przez 

Trybunał Konstytucyjny. 
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Wolnośd gospodarcza 
– zasady wprowadzania ograniczeo 

Swoboda:

• Podejmowania działalności  gospodarczej

• Wyboru sposobu, formy organizacyjnej i prawnej

• Konkurowania z innymi 

• Zbywania  towarów i usług i kształtowania cen

• Zatrudniania

• Swoboda przepływu towarów, usług, osób, kapitału.

art.23,  art. 56,  i in TWE



Katedra Prawa Administracyjnego i 
Fiannsowego Przedsiębiorstw
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Mechanizmy reglamentacji   

• Uzależnienie możliwości legalnego podjęcia określonego działania od 
uzyskania aprobującej decyzji administracyjnej od organu administracji 
paostwowej.

Typowe formy: 

– Koncesja; 

– Zezwolenie; 

– Licencja 
(Kategoria, której wyodrębnianie na gruncie współczesnego prawa wydaje się wątpliwe); 

– Rejestry działalności regulowanej. 

Kryteria wyodrębniania sprowadzają się do określenia podmiotu uprawnionego 
do starania się i kryterium rodzaju przesłanek uwzględnianych przy 

wydawaniu decyzji administracyjnych. 



Katedra Prawa Administracyjnego i 
Fiannsowego Przedsiębiorstw
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Ochrona własności I 

• Zasada ustrojowa: 

1. Rzeczpospolita Polska chroni własnośd i prawo dziedziczenia. 

2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na 
cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
(art. 21 Konstytucji RP).

• Prawo podmiotowe – (zasady ograniczania): 

1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo 
dziedziczenia. 

2. Własnośd, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej 
dla wszystkich ochronie prawnej. 

3. Własnośd może byd ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w 
jakim nie narusza ona istoty prawa własności.
(art. 64 Konstytucji RP).



Katedra Prawa Administracyjnego i 
Fiannsowego Przedsiębiorstw
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Ochrona własności II

• Konstytucja dopuszcza wywłaszczenie jako najwyższą 
formę ograniczenia własności –pozbawienie jej; 

• Warunkiem legalności wywłaszczenia jest jednak 
zachowanie celu publicznego wywłaszczenia i 
słusznego odszkodowania; 

• Niekonstytucyjna najprawdopodobniej 
(to ostatnie może jednak stwierdzid skutecznie wyłącznie 

Trybunał Konstytucyjny), jest jakakolwiek forma 
nacjonalizacji. 



Katedra Prawa Administracyjnego i 
Fiannsowego Przedsiębiorstw
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Prawo publiczne w działalności 
przedsiębiorców I 

• Prawo określające tzw. brzegowe warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej  np: 

– Prawną dopuszczalnośd (legalnośd) podjęcia 
określonej aktywności gospodarczej; 

– Koniecznośd ujawnienia formy prawnej i zakresu 
działalności w odpowiednim rejestrze publicznym; 

– Koniecznośd wyboru określonej formy prawnej 
prowadzenia działalności; 



Katedra Prawa Administracyjnego i 
Fiannsowego Przedsiębiorstw
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Prawo publiczne w działalności 
przedsiębiorców II

– Dodatkowe wymogi w tym: kapitałowe, personalne, 
organizacyjne, sprawozdawcze etc.; 

– Koniecznośd uzyskania zgody organu administracji na 
prowadzenie określonej działalności (koncesja / zezwolenie); 

– Zdeterminowanie prawem sfery aktywności 
gospodarczej  (np. koniecznośd specjalizacji wyłącznie w zakresie ubezpieczeo / 

baokowości); 

– Standardy jakościowe i ilościowe prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

– Ograniczenia cenowe (regulacje wysokości cen: minimalne i maksymalne); 

– Obowiązki ujawniania informacji; 

Zasady zakooczenia działalności gospodarczej. 
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Swoboda działalności gospodarczej I

• Możliwośd wydawania aktów prawnych przez paostwo wynika z 
posiadania przez nie władzy suwerennej na danym terytorium; 

• Osoby znajdujące się na terytorium (podlegające suwerennej 
władzy paostwa), obowiązane są do przestrzegania prawa 
stanowionego przez paostwo; 

• Wszędzie tam, gdzie paostwo nie wskaże iż dana regulacja może 
byd zmieniona np: wolą stron stosunku prawnego, konieczne jest 
przestrzeganie obowiązującego prawa. 



47

Swoboda działalności gospodarczej II 

• Konstytucyjna regulacja zasad ograniczania praw i 
nakładania obowiązków w sferze gospodarczej; 

• Doprecyzowanie zasad na poziomie ustawy o charakterze 
ogólnym (systemowym) tzw. „konstytucja gospodarcza” 
(ustawa o swobodzie działalności gospodarczej); 

• Wyjątki wynikające ze szczególnego znaczenia 
konkretnych sfer aktywności gospodarczej 
- ustawy szczególne poświęcone konkretnym rodzajom 
działalności gospodarczej; 

• Pierwowzór – tzw. ustawa z dnia 23 grudnia 1998 r. o 
działalności gospodarczej.  
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Swoboda działalności gospodarczej III

• Regulacja podstawowa:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 
o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami); 

• Regulacje szczególne (przykład dodatkowych wymogów):

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej 

(Dz. U. Nr 124, poz. 1151 ze zmianami).  
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Swoboda działalności gospodarczej IV

• Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej: 

– reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakooczenie 
działalności gospodarczej; 

– zadania organów administracji publicznej w tym 
zakresie; 

– obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 1 usdg 

(zakres i przedmiot obowiązywania)
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Swoboda działalności gospodarczej V
• Zasady regulacji i ingerencji w działalnośd gospodarczą: 

– równośd wobec prawa; 
– jawnośd działalności; 
– jawnośd odstępstw od powszechności i równości (vide

pomoc publiczna); 
– wspieranie przedsiębiorczości przez organy paostwa 

(zadbane rośnie gorzej – przyp. obserwatora); 
– zasada poszanowania uzasadnionych interesów 

przedsiębiorcy w działalności organów administracji; 
– zasada współpracy organów administracji publicznej z 

organizacjami
– pracodawców, organizacjami pracowników, 

organizacjami przedsiębiorców oraz samorządami 
zawodowymi i gospodarczymi

– zasada rejestracji; 
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Swoboda działalności gospodarczej VI
• Uprawnienia ochronne przedsiębiorcy: 

– Prawo złożenia do właściwego organu wniosku o 
wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i 
sposobu zastosowania przepisów, z których wynika 
obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny 
publicznej, w jego indywidualnej sprawie (Art. 10 
usdg)  
Nie może byd on obciążony jakimikolwiek daninami 
publicznymi, sankcjami finansowymi lub karami w 
zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej 
interpretacji;  

– Obowiązek załatwiania spraw przedsiębiorcy przez 
organy administracji publicznej bez zbędnej zwłoki 
(Art. 11 usdg) 
(dla budujących samoświadomośd prawną zasadne będzie oddanie się 

). 



Co prawo stanowi?

• Konstytucja RP:
1. Społeczna gospodarka rynkowa 

2. Własnośd

3. Ochrona własności 

1. Przewiduje wywłaszczenie 

4. Ochrona prawa dziedziczenia. 

5. Wolności działalności gospodarczej, 

6. Ograniczenie wolności

1. ważny interes publiczny

2. tylko w drodze ustawy 

7. Gospodarstwo rodzinne

8. Ochrona pracy

9. Równośd traktowania podmiotów
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Działalnośd gospodarcza

• Regulacja podstawowa:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 
o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami); 

• Regulacje szczególne (przykład dodatkowych wymogów):

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej 

(Dz. U. Nr 124, poz. 1151 ze zmianami).  



Usdg – przesłanki  uchwalenia
1) umocnienie gwarancji swobody działalności gospodarczej,

2) poszerzenie zakresu wolności gospodarczej, zwłaszcza przez zastąpienie 
zdecydowanej większości zezwoleo wpisem do rejestru działalności regulowanej, 

3) ułatwienie podejmowania działalności gospodarczej przede wszystkim w drodze 
zastąpienia kilku zgłoszeo o rozpoczęcie działalności (np. wpisu do ewidencji, KRS, 
NIP, Regonu, itp.) jednym wnioskiem,

4) ograniczenie liczby i czasu trwania kontroli działalności gospodarczej, 
wprowadzenie zakazu prowadzenia więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie 
u tego samego przedsiębiorcy,

5) określenie   cech mikroprzedsiębiorców oraz   nowe   zdefiniowanie   małych   i   
średnich przedsiębiorców,

6) uproszczenie i uporządkowanie procedur administracyjnych związanych z 
reglamentacją działalności gospodarczej przedsiębiorców polskich i zagranicznych. 



Usdg – czego dotyczy ?
1. Przepisy ogólne (1-13)

2. Zasady podejmowania i wykonywania 
działalności gospodarczej (14-22)

3. Ewidencja Działalności Gospodarczej (23-45)

4. Koncesje oraz regulowana działalnośd 
gospodarcza

5. Kontrola przedsiębiorcy (77-84)

6. Oddziały i przedstawicielstwa 
przedsiębiorców zagranicznych (78-102)

7. Mikroprzedsiębiorstwa, mali i średni 



Działalnośd gospodarcza

• Działalnością gospodarczą jest zarobkowa 
działalnośd wytwórcza, budowlana, handlowa, 
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i 
wydobywanie kopalin ze złóż, a także 
działalnośd zawodowa, wykonywana w sposób 
zorganizowany i ciągły (art. 2 usdg)

• Prowadzenie działalności gospodarczej bez 
wymaganego prawem zgłoszenia do ewidencji 
dg podlega karze ograniczenia wolności albo 
karze grzywny  



Działalnośd gospodarcza - business

• Pomysł …..  I co dalej?

• Jestem już przedsiębiorcą?

• Rozpoczęcie działalności czy zarejestrowanie 
się

• Działalnośd gospodarcza vs  świadczenie pracy

• Przedsiębiorca vs podmiot prowadzący 
działalnośd gospodarczą



Przedsiębiorca – kto to?

• W polskim systemie prawnym nie ma 
jednolitej  definicji  przedsiębiorcy na gruncie 
prawa publicznego

• Ustawa o krs:

– prowadzid działalnośd może tylko przedsiębiorca, 
który dokonał wpisu w ewidencji (rejestrze). 

• Inne ustawy



Przedsiębiorca – kto to?

Ustawa sdg:

• Przedsiębiorcą (…) osoba fizyczna, osoba 
prawna i jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną, której odrębna ustawa 
przyznaje zdolnośd prawną - wykonująca we 
własnym imieniu działalnośd gospodarczą lub 
zawodową.

• Za przedsiębiorców uznaje się także 
wspólników spółki cywilnej w zakresie 
wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej.



Przedsiębiorca – kto to?

Podmiotowośd gospodarczą mają:

– osoba fizyczna, 

– osoba prawna  

– ułomna osoba prawna.

Osoba fizyczna:

• przedsiębiorca - osoba fizyczna pełnoletnia, 
która nie jest ograniczona w swojej zdolności 
do czynności prawnych (zdolnośd prawna). 



Przedsiębiorca – kto to?

Osoba prawna:

• Osoba prawna to wyodrębniona strukturalnie i 
majątkowo jednostka organizacyjna 
realizująca pewne cele (statut), której 
ustawodawca nadał osobowośd prawną.

Podział osób prawnych:

– osoba typu fundacyjnego (fundacje, 
przedsiębiorstwa paostwowe)

– osoby typu korporacyjnego (spółdzielnie, spółki 
akcyjne, spółki z o. o.)



Przedsiębiorca – kto to?

Ułomna osoba prawna:

• Mogą powstawad bez majątku, co odróżnia je 
od osób prawnych (które do swojego 
powstania muszą mied majątek), mają 
atrybuty prawne: zdolnośd prawną ale nie 
posiadają osobowości prawnej.

• Ułomne osoby prawne to:
• handlowe spółki osobowe (np. cywilna, jawne, 

partnerskie, komandytowe)

• spółki kapitałowe w organizacji

• wspólnoty mieszkaniowe 



Usdg – czego dotyczy ?
1. Przepisy ogólne (1-13)

2. Zasady podejmowania i wykonywania 
działalności gospodarczej (14-22)

3. Ewidencja Działalności Gospodarczej (23-45)

4. Koncesje oraz regulowana działalnośd 
gospodarcza

5. Kontrola przedsiębiorcy (77-84)

6. Oddziały i przedstawicielstwa 
przedsiębiorców zagranicznych (78-102)

7. Mikroprzedsiębiorstwa, mali i średni 



Ewidencja działalności gospod.

Art. 14.

1. Przedsiębiorca może podjąd działalnośd 
gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym albo do Ewidencji Działalności 
Gospodarczej, zwanej dalej "ewidencją". 
Spółka kapitałowa w organizacji może podjąd 
działalnośd gospodarczą przed uzyskaniem 
wpisu do rejestru przedsiębiorców.

2. Wpisowi do ewidencji podlegają 
przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. 



Matrykuły, metryki, 

rejestry….

• XI w. sami swoi…

• XIII w. ujawnianie wspólników

• XIII w. przywileje na tworzenie korporacji

• XVI w. ujawnianie postanowień umowy

• Utrwalanie i ujawnianie publicznie ważnych 

gospodarczo informacji

– Rejest ewidencyjny (selekcyjny)

– Rejest konstytutywny



Współczesne rejestry

• Instytucje prawne mające służyć  

pogodzeniu dwóch fundamentalnych 

wartości:

– Wolności ( wyboru źródła zarobkowania, 

przepływu kapitału, praconików, towarów, bez 

ingerencji suwerena)

– Pewności prawa 

– Funkcja legalizacyjna + minimalizowanie funkcji 

selekcyjnej

• Funkcja informacyjna + informacja = 

kluczowe narzędzie gry rynkowej + 

minimalizowanie funkcji kontrolnej 



Krajowy Rejestr Sądowy

• Rejestr składa się z:

– rejestru 

przedsiębiorców,

– rejestru 

stowarzyszeń, 

innych organizacji 

społecznych i 

zawodowych, 

fundacji oraz 

publicznych 

zakładów opieki 

zdrowotnej,

– rejestru dłużników 

niewypłacalnych.



Zakładanie działalności gosp.
• Urząd miasta/gminy - ewidencja

• GUS  (REGON)
• RG1

• Urząd Skarbowy (NIP4, NIP1, VAT-R) 

• ZUS

• Konto w banku

• Pieczątka
– pełna nazwa firmy, 

– siedziba firmy, 

– numer NIP,

– numer REGON, 



Obowiązani do wpisu w KRS:
• Spółki prawa handlowego

• Przedsiębiorstwa paostwowe

• Spółdzielnie, 

• Jednostki badawczo-rozwojowe

• Oddziały przedsiębiorców zagranicznych

• Oddziały zagranicznych towarzystw ubezpieczeo 

• Tuw

• Publiczne zakłady opieki społecznej 

• Inne osoby prawne, prowadzące działalnośd gosp.

• Stowarzyszenia, 

• Fundacje



Ewidencja działalności gosp. 
(rozd.3)Wpisowi do ewidencji podlega:

1. firma przedsiębiorcy;

2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do doręczeo przedsiębiorcy, adres, pod 
którym jest wykonywana działalnośd gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje 
działalnośd poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania 
działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;

4. określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Działalności (PKD);

5. informacje o istnieniu lub ustaniu małżeoskiej wspólności majątkowej;

6. informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych;

7. informacje o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu 
upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o 
ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu 
upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, umorzeniu i zakooczeniu tego 
postępowania;



Wniosek o wpis do edg

Raszyn , dn................................

.........................................................                                                                   

/Imię i nazwisko/

.........................................................

/adres zamieszkania/

Wójt Gminy

w  Raszynie

W związku z zamiarem podjęcia działalności gospodarczej proszę o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .

Przedsiębiorca / Nazwa firmy/............................................................................................... 
...............................................................................................................................................

Numer ewidencyjny PESEL..................................................................................................

Przedmiot wykonywania działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności /PKD/ :

.............................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................



1. informacje o wszczęciu postępowania naprawczego;

2. informacje o udzieleniu, zmianie i cofnięciu koncesji;

3. informacje o stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji, jeżeli przepisy ustaw 
odrębnych przewidują wydanie takiej decyzji;

4. informacje o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz o 
wykreśleniu z rejestru;

5. informacje o uzyskaniu zezwolenia lub licencji i ich cofnięciu;

6. informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;

7. dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw 
przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił takiego pełnomocnictwa;

8. informacja o ustanowieniu kuratora.

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder 
Werner

Ewidencja działalności gosp. II



Ewidencja działalności gosp. III
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeo przedsiębiorcy 
oraz adres, pod którym jest wykonywana działalnośd gospodarcza, a jeżeli 
przedsiębiorca wykonuje działalnośd poza miejscem zamieszkania - adres 
głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;

4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z 
Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

5) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeoskiej wspólności majątkowej;

6) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;

7) dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw 
przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił takiego pełnomocnictwa.



„Jedno okienko” od 1.04.2009

Ewidencja  działalności (gmina) + ewidencja fiskalna(NIP) +  
ewidencja  statystyczna (GUS) +ewidencja społeczna (ZUS)  =  

1  formularz:

1. Dane osobowe (zamieszkanie, zameldowanie)

2. Pełne oznaczenie przedsiębiorcy

3. Rodzaje działalności wg PKD

4. Adres prowadzenia działalności (wykonywania)

5. Adres do korespondencji (telefony i e-mail !!!!)

6. Dane o rachunku bankowym

7. Informacje o liczbie zatrudnionych

8. Datę  opłacania składek ZUS (KRUS)



Małe i średnie przedsiębiorstwa 
(rozd.7)

zatrudnienie obrót netto aktywa

Mikro 0-9 < 2 mln EUR <2 mln EUR

Mały 10-49 < 10 mln EUR < 10 mln EUR

Średni 50-249 < 50 mln EUR < 43 mln EUR

Powiązania prawno-kapitałowe:
•Przedsiębiorca niezależny (< 25% udziału kapitałowego, niezależne władze)
•Przedsiębiorca związany (> 25% i/lub związane władze)
•Przedsiębiorca partnerski (>25%, mniejszośd  podmiotu dominującego we 
władzach)



Kontrola przedsiębiorcy (rozd.5)

• Organy administracji przedsiębiorstw

• Wykonywanie niezgodne z prawem => wstrzymanie 
działalności

• Księga kontroli u każdego przedsiębiorcy

• Równocześnie nie więcej niż jedna, liczne wyjątki

• Dopuszczalny czas kontroli – 4 lub 8 tygodni                      
(+ uzasadnienie na piśmie) 

• Powtórna kontrola, gdy uchybienia etc.



Między zakazem a wolnością

Monopol
paostwa

A. Koncesje

B1.Zezwolenia na działalnośd gospodarczą

C. Zgłoszenia działalności gospodarczej

Wolnośd
gospodarcza

B4. Limitowanie produkcji i obrotu

B3. Dopuszczenia urządzeo do eksploatacji

B2. Dopuszczenia wyrobów do obrotu

B5. Licencje na działalnośd gospodarczą

B6. Dopuszczenia do wykonywania zawodu

D. Rejestracja działalności regulowanej



Poziom reglamentacji gospodarki wg badań 

   1989 r.    1993 r.    1997 r.    2001 r.    2005 r.
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Wolność gospodarowania w 
porównaniach (indeks Heritage 
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