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Podstawowe informacje z zakresu 

publicznego prawa gospodarczego

Państwo poprzez system prawa: 

- określa ustrój gospodarczy, 

- określa zasady funkcjonowania 

gospodarki, 

- zapewnia ochronę ustroju gospodarczego.



Podstawowe informacje z zakresu 

publicznego prawa gospodarczego
Państwo, poprzez system prawa, określa:

• stosunki własnościowe /środków produkcji/, 

• zasady gospodarowania /przekształcenie, zagadnienia 
form organizacyjno-prawnych i finansowych celem 
wyboru najbardziej efektywnej/,

• formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 
/nie dowolność formy, ale wybór form z prawem 
przewidzianych/,

• zakres i formy ochrony prawnej mechanizmów 
gospodarczych i praw ekonomicznych /interwencjonizm 
państwa, programowanie i planowanie gospodarcze, 
ceny, interwencjonizm bankowy, reglamentacja, 
konkurencja, praktyki monopolistyczne/

• organizację i formy prawnej ingerencji w stosunki 
gospodarcze /głównie prawo konstytucyjne i 
administracyjne/.



Geneza i ewolucja publicznego 

prawa gospodarczego
• za początki tej regulacji prawnej możemy uznać 

średniowieczne prawo cechowe /statuty cechowe 
uchwalane przez cechy i zatwierdzane przez władze 
miejskie/,

• prawo to było prawem stanowym, gdyż w sposób 
odrębny kształtowało pozycję  prawną rzemieślników, 
wprowadzając dla członków cechu monopol na 
prowadzenie działalności gospodarczej,

• prawo cechowe było prawem lokalnym i ograniczało się 
do danego miasta,

• prawo to wprowadzało ścisłą reglamentację, kontrolę 
produkcji i zbytu /ceny, wielkość produkcji, jakość 
wyrobów, rzetelność wykonywania umów/,

• podobnie ukształtowane było prawo kupieckie.



Geneza i ewolucja publicznego 

prawa gospodarczego 

• merkantylizm gospodarczy to drugi okres 
rozwoju prawa gospodarczego przypada 
na wiek XVI – XVII /jako myśl 
ekonomiczna ukształtował się w wieku 
XVII/, w niektórych krajach stosowany 
jeszcze w wieku XX,

• merkantylizm gospodarczy zakładał, że 
działalność gospodarcza, jej 
wykonywanie, zostaje poddane 
państwowemu prawu gospodarczemu, 
zastępującemu prawo cechowe,



Podstawowe zasady 

merkantylizmu gospodarczego

- popieranie rozwoju produkcji krajowej, 

- silne angażowanie państwa w procesy 
gospodarcze /przeciwieństwo wolności 
gospodarczej/, 

- protekcjonizm celny, 

- rozwój kolonializmu /początki handlu 
zagranicznego, powstawanie instytucji 
związanych z rozwojem handlu/, 

- podejmowanie działalności gospodarczej tylko na 
podstawie otrzymanego przywileju królewskiego.



Geneza i ewolucja publicznego 

prawa gospodarczego
• liberalne prawo przemysłowe to trzeci okres rozwoju 

prawa przemysłowego,

• podstawą stała się doktryna liberalizmu gospodarczego, 
głosząca nieograniczoną wolność gospodarczą, 
odrzucenie jakiejkolwiek ingerencji państwa w procesy 
gospodarcze,

• podmioty w pełni konkurują na rynku, rolą państwa jest 
gwarantowanie wolności prywatnej dającej podstawy do 
rozwoju wolności gospodarczej,

• państwo w zasadzie nie powinno zajmować się 
działalnością gospodarczą za wyjątkiem takich dziedzin 
jak roboty publiczne, budowa dróg, poczta, kolej,

• powstaje wtedy publiczne prawo przemysłowe /połowa 
XIX wieku/, oparte zostaje na wolności przemysłowej, 
która może być ograniczana tylko ze względu na 
potrzebę zabezpieczenia  interesu publicznego. 



Geneza i ewolucja publicznego 

prawa gospodarczego
• w dalszym swym rozwoju publiczne prawo przemysłowe 

rozbudowuje ingerencję państwa w procesy gospodarcze,

• pojawiają się koncepcje interwencjonistyczne z powrotem do 
protekcjonizmu państwa /celem tego nurtu jest przeciwdziałanie 
załamaniom rynku i pojawianiem się kryzysu gospodarczego, nurt 
ten zakłada również oddziaływanie państwa w celu niwelowania 
nierówności gospodarczych /ekonomicznych/ - ochrona przed 
nieuczciwą konkurencja itp.

• zgodnie z teorią J.M.Keynesa interwencjonizm państwa ma być 
skierowany na gospodarkę, a nie mieć charakteru indywidualnego, 
ma mieć charakter makroekonomiczny /oddziaływanie poprze podaż 
pieniądza, progresja podatkowa, procesy inwestycyjne państwa/, 
pojawia się doktryna „nowego ładu gospodarczego”.   

• w Polsce międzywojennej podstawowym aktem prawnym było 
rozporządzenie Prezydenta RP z 7 czerwca 1927 r. prawo 
przemysłowe.



Geneza i ewolucja publicznego 

prawa gospodarczego
• po drugiej wojnie światowej Polska przejęła, w dużej 

części, prawo okresu międzywojennego, w tym prawo 
przemysłowe,

• przyjęcie jednak nowego ustroju społeczno politycznego 
doprowadziło również do zmiany prawa regulującego 
stosunki gospodarcze i udział państwa w procesach 
gospodarczych,

• okres ten to dwie odmienne drogi rozwoju prawa 
gospodarczego w państwach tzw. bloku socjalistycznego 
i państw zachodnich /kapitalistycznych/,

• pierwszy to system gospodarki centralnie planowanej z 
upaństwowieniem środków produkcji oraz przejęciem 
przez państwo roli „wielkiego przedsiębiorcy”

• drugi model to system gospodarki rynkowej oparty na 
wolności gospodarczej z ograniczoną ingerencją 
państwa w procesy gospodarcze.



Pojęcie publicznego prawa 

gospodarczego  

Rozwój teorii interwencjonistycznych i 

protekcjonistyczny prowadzi do rozwoju 

publicznego i administracyjnego prawa 

gospodarczego. 



Pojęcie publicznego prawa 

gospodarczego

publiczne prawo gospodarcze to, w 
ogólności, ta część systemu prawa, która 
odnosi się do stosunków społecznych 
powstających w związku z:

- podejmowaniem, prowadzeniem i 
zakończeniem działalności gospodarczej, 

- stosunkami prawnymi łączącymi państwo z 
procesami gospodarczymi lub 
przedsiębiorcami. 



Przedmiot publicznego prawa 

gospodarczego 

przedmiotem regulacji publicznego prawa 

gospodarczego są zagadnienia związane z:

- podejmowaniem działalności gospodarczej,

- podmiotami gospodarczymi /ich zasadami 

tworzenia, rejestracji, wpisów, rodzajami 

podmiotów  itp./,

- oraz relacjami państwa i jego organów do 

procesów gospodarczych i przedsiębiorców.



Zakres regulacji publicznego prawa 

gospodarczego 

stosunki prawne odnoszące się do 

procesów gospodarczych zachodzące w 

oparciu o normy publicznego prawa 

gospodarczego 



Podstawowe zasady publicznego 

prawa gospodarczego  
• demokratycznego państwa prawa i praworządności,

• sprawiedliwości społecznej,

• wolności gospodarczej,

• samodzielności przedsiębiorców,

• równości,

• uczciwej konkurencji,

• ochrony stosunków gospodarczych,

• swobody zrzeszania się przedsiębiorców,

• poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów 
konsumentów,

• proporcjonalności,

• zrównoważonego rozwoju,

• ochrony gospodarstwa /rolnego/ rodzinnego. 



Zasada demokratycznego państwa 

prawa i praworządności 

zasad demokratycznego państwa prawa /art. 2 

Konstytucji/

zasada praworządności /art. 7 Konstytucji, 

organy władzy publicznej działają:

- na podstawie prawa,

- i w granicach prawa.    



Zasada sprawiedliwości społecznej 

• RP urzeczywistnia zasady sprawiedliwości 

społecznej /art. 2 Konstytucji/,

• społeczna gospodarka rynkowa,

• oparta na solidarności, dialogu i 

współpracy partnerów społecznych

• ochrona praw pracowniczych, 

• ochrona praw konsumenckich 



Zasada wolności gospodarczej 

• art. 20 Konstytucji,

• co do podejmowania działalności 
gospodarczej /wybór: formy 
organizacyjno-prawnej, przedmiotu 
działalności/,

• co do prowadzenia działalności 
gospodarczej /łączy się z 
samodzielnością/, 

• ograniczenie wolności art. 22 Konstytucji.



Zasada samodzielności 

przedsiębiorców 

• gospodarczej, 

• finansowej. 

• Są pochodnymi wolności gospodarczej,



Zasada równości 

• równości co do prawa,

• równego traktowania przez organy 

państwa ,

• art. 32 ust. 1 Konstytucji,

• zakaz dyskryminacji w życiu 

gospodarczym, art. 32 ust. 2 Konstytucji.



Zasada uczciwej konkurencji 

• prawna ochrona konkurencji:

1/ swoboda konkurencji,

2/ równość konkurencji,

3/ uczciwość konkurencji,

ad. 1 i 2 regulacja publicznoprawna,

ad. 3 regulacja prywatnoprawna.



Zasada ochrony stosunków 

gospodarczych 

• w tym ochronę własności środków 

produkcji /art. 20 – własność prywatna, art. 

21 – ochrona własności, art. 64 – prawo 

do własności, Konstytucji/, 

• zasad gospodarowania /stabilność/.



Zasada swobody zrzeszania się 

przedsiębiorców 

• art. 17 ust. 2 K. samorządy gospodarcze 

nie naruszają wolności zawodowej i 

gospodarczej /izby gospodarcze, 

zrzeszenia handlu, transportu i usług, izby 

rolnicze, organizacje rzemiosła,

• art. 17 ust 1 K. samorządy zawodowe 

zawodów zaufania publicznego /wolne 

zawody/.



Zasada poszanowania dobrych 

obyczajów i słusznych interesów 

konsumentów 
• Głównie opiera się na postulatach i 

lansowanych wzorcach postępowania, 

• brak w tym zakresie – regulacji prawnych, 

jedynie samorządy zawodowe i 

organizacje samorządu gospodarczego 

maja zadania z tym związane,

• Interesy konsumentów - uregulowania 

ustawowe.



Zasada proporcjonalności 

• Zakaz nadmiernej ingerencji państwa w 
sferę prawa i wolności jednostki,

• Art. 31 ust. 3 Konstytucji:

• funkcjonalny związek niezbędności 
ograniczenia, 

• zakaz naruszenia istoty danego prawa lub 
wolności,

• tylko w formie ustawowej,

• konieczność wprowadzenia ograniczenia.



Zasada zrównoważonego rozwoju 

• Art. 5 Konstytucji

• Ochrona  środowiska,

• Równowaga między ekologią  a 
gospodarką,

• Racjonalne kształtowanie środowiska i 
gospodarowanie jego zasobami,

• Zagospodarowanie przestrzenne,

• Pomoc państwa na inwestycje w 
dziedzinie ochrony środowiska,



Zasada ochrony gospodarstwa 

/rolnego/ rodzinnego 

• Art. 23 Konstytucji – podstawą ustroju 
rolnego państwa jest gospodarstwo 
rodzinne,

• Elementy składowe: ziemia, praca, kapitał 
oraz organizacja,

• Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego 
/gospodarstwo rodzinne nie większe niż 
300 ha/,



Konstytucyjna ochrona prawa 

własności
• Art. 21. 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i 

prawo dziedziczenia.

2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, 
gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym 
odszkodowaniem.

• Art. 64. 1. Każdy ma prawo do własności, innych praw 
majątkowych oraz prawo dziedziczenia.

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

3. Własność może być ograniczona tylko w drodze 
ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona 
istoty prawa własności.



Ustawowe podstawy ingerencji administracji 

w sferę własności nieruchomości

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Art. 95. 1. Udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach 
projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, a 
także udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla, w celu ich 
ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa.

Art. 104. 1. Obszary i tereny górnicze uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego.

- ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych

Art. 46. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej "planem 
miejscowym", nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą 
uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej…, 
2. Jeżeli lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej nie jest 
umieszczona w planie miejscowym, dopuszcza się jej lokalizowanie, jeżeli nie jest to sprzeczne z 
określonym w planie przeznaczeniem terenu ani nie narusza ustanowionych w planie zakazów lub 
ograniczeń. 

- ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Art. 9o. 1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda, na wniosek PKP 
Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, zwanych dalej "PLK S.A.„ /zadrzewienie , zakrzewienie, 
pasy przeciwpożarowe, zasłony odśnieżne na gruntach w sąsiedztwie linii kolejowych/ 



Ustawowe podstawy ingerencji administracji 

w sferę własności nieruchomości cd.

- ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych 

- ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze



Ustawowe podstawy ingerencji administracji 

w sferę własności nieruchomości cd.

- ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i 

opiece na zabytkami

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody /tzw. strefy specjalne /parki narodowe, 

rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe itp./

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane



Rola i zadania państwa w 

oddziaływaniu na gospodarkę

• Prawo cechowe i kupieckie,

• Merkantylizm gospodarczy,

• Liberalne prawo przemysłowe 

/liberalizm gospodarczy/,

• Interwencjonizm państwowy,

• Protekcjonizm państwowy.



Administracja gospodarcza

Administracja rządowa i jej zadania:

- Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie 
Ministrów,

- Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej,

- Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie,

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym.



Administracja gospodarcza

Samorząd terytorialny i jego zadania:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym,

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym,

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa,

- Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy.



Prawne formy państwowego 

nadzoru nad działalnością 

gospodarczą

• Stanowienia prawa

• Wydawanie aktów administracyjnych

• Inne prawne formy oddziaływania na 

podmioty gospodarcze



Prawne formy państwowego 

nadzoru nad działalnością 

gospodarczą

• Stanowienia prawa

• Źródła tożsame z art. 87 Konstytucji

• Konstytucja,

• Ustawa,

• Umowa międzynarodowa,

• Rozporządzenia,

• Prawo miejscowe. 



Prawne formy państwowego 

nadzoru nad działalnością 

gospodarczą
Wydawanie aktów administracyjnych:

• akty reglamentacyjne

koncesje, 

zezwolenia,

działalność regulowana

i ich odmowa oraz odmowa wpisu do CEiIoDG,  

• inne akty administracyjne związane z podejmowaniem i prowadzeniem 

działalności gospodarczej /między innymi/

pozwolenia na budowę,

decyzja o lokalizacji inwestycji,

pozwolenie wodno-prawne,

itp..



Prawne formy państwowego 

nadzoru nad działalnością 

gospodarczą
Inne prawne formy oddziaływania na podmioty gospodarcze

- Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
/Art. 23. 1. Prezes URE reguluje działalność 
przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i 
polityką energetyczną państwa, zmierzając do 
równoważenia interesów przedsiębiorstw 
energetycznych i odbiorców paliw i energii/ ustawa z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

- Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
/art. 190. 1. Prezes UKE jest organem regulacyjnym w 
dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i 
pocztowych/ ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne. 



Podmioty publicznego prawa 

gospodarczego

• Organy administracji gospodarczej 
/publicznej/,

• Przedsiębiorcy,

• Organizacje zrzeszające przedsiębiorców,

• Samorządy zawodowe.



Działalność gospodarcza

• Charakter zarobkowy,

• Przedmiot działalności: wytwórcza; 

budowlana; handlowa; usługowa; 

poszukiwanie, rozpoznawanie i 

wydobywanie kopalin ze złóż; zawodowa,

• Zorganizowana forma prawna,

• Ciągłość działań.



Prawo Przedsiębiorców

Art. 3

Działalnością gospodarczą jest: 

- zorganizowana działalność 

zarobkowa, 

- wykonywana we własnym imieniu 

- i w sposób ciągły.



Prawo Przedsiębiorców

Art. 5. 1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność 

wykonywana przez osobę fizyczną, której:

- przychód należny z tej działalności nie przekracza w 

żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia, o którym mowa  w ustawie z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

- i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała 

działalności gospodarczej.



Prawo Przedsiębiorców

Art. 6. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz 

chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i 

rybactwa śródlądowego;

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych 

i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z 

pobytem turystów;

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi 

mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których 

mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i 

rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji 

rynku wina;

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 

ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych.



I. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej 

Art. 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest 
wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem 
warunków określonych przepisami prawa.

Art. 2. 1. Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest 
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, prowadzona 
w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego 
taką działalność.

2 /pierwotny/ Podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, 
zwanym dalej „podmiotem gospodarczym”, może być osoba 
fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca 
osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej 
przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca



Przedsiębiorca

II. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności 
gospodarczej 

Art. 2. 1. Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest 
zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa 
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacji zasobów naturalnych, 
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

2. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba 
prawna oraz mniemająca osobowości prawnej spółka prawa 
handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i 
wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1.

3. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w 
zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, o której 
mowa w ust. 1.



Przedsiębiorca

III. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy -
Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Art. 1 p. 4 dodanie do Kodeksu cywilnego Działu III 
„Przedsiębiorcy i ich oznaczenie”

Przedsiębiorcy i ich oznaczenia

Art. 43(1). Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba 
prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 
§ 1, prowadząca we własnym imieniu działalność 
gospodarczą lub zawodową.

Art. 43(2). § 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.



Przedsiębiorca

IV. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą 
lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są 
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny 
rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej 
jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w 
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje 
dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów 
dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów;

http://papi26.uci.umk.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.560312:part=a4p1:nr=1&full=1
http://papi26.uci.umk.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.560312:part=a4p1l%28a%29:nr=2&full=1
http://papi26.uci.umk.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.560312:part=a4p1l%28a%29:nr=3&full=1
http://papi26.uci.umk.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.560312:part=a4p1l%28c%29:nr=3&full=1


Przedsiębiorca

V. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej

Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba 
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu 
działalność gospodarczą. 

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

http://lex.law.uni.torun.pl./cgi-bin/genhtml?id=41370d0167be&comm=hipmer&akt=nr17118163&jedn=a4&nr=1


Prawo Przedsiębiorców

Art. 4. 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, wykonująca 

działalność gospodarczą.

2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki 

cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 

działalności gospodarczej.

3. Zasady podejmowania, wykonywania i 

zakończenia działalności gospodarczej przez 

osoby zagraniczne określają odrębne przepisy.



Przedsiębiorstwo - kc

Art. 55(1). Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników 
niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione 
części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, 
towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub 
ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub 
ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości 
wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.



Obowiązki rejestrowe

• Krajowy rejestr sądowy /ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 

r. o Krajowym Rejestrze Sądowym/,

• Ewidencja działalności gospodarczej /ustawa z dnia 19 

listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej/,

• Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej /ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej/,

• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorców.



Obowiązki rejestrowe
• NIP /numer identyfikacji podatkowej, ustawa z 

dnia 13 października 1995 r. o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

• REGRON /krajowy rejestr urzędowy podmiotów 

gospodarki narodowej, ustawa z dnia 29 

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,

• ZUS /zgłoszenie – ustawa z pkt 1; obowiązki -

ustawa z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych/.



Przedsiębiorstwo państwowe

• Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 
r. o wydzieleniu z administracji państwowej przedsiębiorstw 
państwowych przemysłowych, handlowych i górniczych oraz ich 
komercjalizacji,

• Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa 
podstawowych gałęzi gospodarki narodowej,

• Dekret z 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw 
państwowych,

• Dekret z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach 
państwowych,

• Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach 
państwowych.  



Przedsiębiorstwo państwowe

Rodzaje:

• Działające na zasadach ogólnych;

• Użyteczności publicznej:

1) inżynierii sanitarnej,

2) komunikacji miejskiej,

3) zaopatrzenia ludności w energię elektryczną, gazową i cieplną,

4) zarządu państwowymi zasobami lokalowymi,

5) zarządu państwowymi terenami zielonymi,

6) usług pogrzebowych i utrzymania urządzeń cmentarnych,

7) usług kulturalnych.



Przedsiębiorstwo państwowe

• Podstawowe zasady funkcjonowania p.p.

• Samofinansowania,

• Samodzielności, 

• Samorządności,

• Rachunku ekonomicznego,

• I inne.



Przedsiębiorstwa państwowe o 

szczególnym statusie prawnym

• Mieszane /międzynarodowe/,

• P.p. Porty Lotnicze – ustawa z dnia 15 września 
2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty 
Lotnicze„,

• P.p. użyteczności publicznej Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów 
Promieniotwórczych – ustawa z dnia 29 
listopada 2000 r. Prawo atomowe – rozdział 14. 



Samorząd załogi p.p.

• Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o radach 

robotniczych,

• Ustawa z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie 

robotniczym,

• Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o 

samorządzie załogi przedsiębiorstwa 

państwowego. 



Komercjalizacja i prywatyzacja 

przedsiębiorstw państwowych

• Poczta Polska – Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o 
komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej "Poczta Polska„,

• Polskie Linie Lotnicze LOT – Ustawa z dnia 14 czerwca 
1991 r. o przekształceniu własnościowym 
przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze 
"LOT„ - uchylona ustawą z dnia 10 maja 2013,

• Polskie Koleje Państwowe PKP – Ustawa z dnia 8 
września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i 
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie 
Koleje Państwowe„.



Komercjalizacja i prywatyzacja

• Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych,

• Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o utworzeniu 
urzędu Ministra Przekształceń Własnościowych,

• Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych. 



• Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji,

• Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o 

zasadach zarządzania mieniem 

państwowym.

Komercjalizacja i prywatyzacja



Metody prywatyzacji:

a) publiczna sprzedaż akcji,

b) prywatna sprzedaż akcji,

c) sprzedaż składników majątkowych,

d) podział,

e) nowa inwestycja prywatna,

f) wykup przedsiębiorstwa przez zarząd lub 
pracowników,

g) umowa menedżerska. 

Komercjalizacja i prywatyzacja



Komercjalizacja i prywatyzacja

Prywatyzacja

Ad. a i b – przekształcenie p.p. w spółkę; -

sprzedaż akcji,

Ad. c – likwidacja p.p. - upadłość p.p. –

postępowanie układowe z przekształceniem 

p.p. w spółkę i zamianą wierzytelności na 

udziały,



Komercjalizacja i prywatyzacja

Prywatyzacja

Ad. d - podział i odrębne drogi prywatyzacji wobec 
wyodrębnionych podmiotów,

Ad. e - przekształcenie p.p. w spółkę a następnie 
dodatkowa emisja akcji skierowana do 
indywidualnych inwestorów,

Ad. f - np. prywatyzacja pracownicza,

Ad. g – wyłonienie grupy menedżerskiej, która 
przeprowadza restrukturyzację i przygotowuje 
prywatyzację.  



Komercjalizacja i prywatyzacja

W Polsce wprowadzono również powszechne 
uwłaszczenie:

Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych 
funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji - uchylona 
z dniem 1.01.2013,

• Utworzenie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych,

• Wniesienie do NFI akcji spółek Skarbu Państwa,

• Emisja Powszechnych Świadectw Udziałowych,

• Wydanie Powszechnych Świadectw Udziałowych,

• Wymiana świadectw udziałowych na akcje narodowych 
funduszy inwestycyjnych.



Komercjalizacja i prywatyzacja

Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o 

zmianie niektórych ustaw:

- bankowe postępowanie ugodowe,

Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i 

prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych:

- komercjalizacja z konwersją wierzytelności.



• Pojęcie komercjalizacji – art. 1 ust. 1,

• Procedura – art. 3 i nast.,

• Wniesienie przedsiębiorstwa do j.s.S.P. –

art. 20a i nast.

• Pojecie prywatyzacji – art. 1 ust. 2,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji



Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji

Prywatyzacja:

• pośrednia – art. 31a i nast.

• uprawnieni pracownicy – art. 36 i nast.

• bezpośrednia 39 i nast.

– sprzedaż przedsiębiorstwa – art. 48,

– wniesienie przedsiębiorstwa do spółki – art. 
49,

– oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego 
korzystania – art. 51, 



Uprawnienia pracowników:

- powoływanie jednego członka zarządu (art. 16. 1),

- prawo powoływania 2/5 członków rady nadzorczej (art. 
12),

- uprawnienie pracowników do nabycia akcji (art. 36. 1), 
do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu 
wpisania spółki do rejestru,

- ochrona stosunku pracy (członkowie rady pracowniczej 
oraz rady nadzorczej),

- wniesienie przedsiębiorstwa do spółki z wyłącznym 
udziałem pracowników (Art. 50. 1)

- oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na 
rzecz spółki „pracowniczej” (art. 51. 1). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji



Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji
Zbywanie akcji należących do Skarbu Państwa następuje w trybach 

(art. 33 ust. 1):

1) oferty ogłoszonej publicznie,

2) przetargu publicznego,

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

4) przyjęcia oferty w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone na podst. .. ,

5) aukcji ogłoszonej publicznie, 

6) sprzedaży akcji w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy …,

7) sprzedaży na podstawie oferty publicznej akcji objętej prospektem ...

8) stabilizacji pomocniczej …

9) sprzedaży akcji …

Ust. 3 Rada Ministrów może wyrazić zgodę na inny niż przewidziany w 
ust. 1 tryb zbywania akcji.



Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w trybie (art. 48 ust. 1):

1) przetargu publicznego,

2) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

- równowartość do 15% ceny przedsiębiorstwa kupujący przekazuje na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie później niż do dnia 
pierwszej płatności należności za przedsiębiorstwo,

- w przypadku zapłaty za przedsiębiorstwo pierwsza rata należności za 
przedsiębiorstwo wynosi co najmniej 20% tej ceny. Pozostała kwota 
jest spłacana w ratach przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Kwota ta jest 
oprocentowana w wysokości nie niższej niż wskaźnik wzrostu cen 
dóbr inwestycyjnych.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji



Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki następuje w trybie negocjacji 
podjętych na podstawie publicznego zaproszenia (art. 49 ust. 1).

- do spółki akcjonariusze inni niż Skarb Państwa powinni wnieść wkłady 
na pokrycie co najmniej 25% kapitału zakładowego,

- jeżeli akcjonariuszami innymi niż Skarb Państwa są pracownicy winni 
oni wnieść wkłady na pokrycie co najmniej 10% kapitału 
zakładowego,

- zbycie pozostałych akcji należących do Skarbu Państwa w spółce 
następuje w sposób określony w art. 33, o ile nie narusza to 
przyznanego akcjonariuszom prawa pierwszeństwa nabycia,

- uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom przysługuje 
prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji należących do Skarbu 
Państwa w spółce. 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji



Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania może nastąpić na 
rzecz spółki, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki 
(art.. 51 ust. 1):

- do spółki przystąpiła odpowiednio ponad połowa ogólnej liczby 
pracowników przedsiębiorstwa państwowego albo pracowników i 
rolników lub rybaków,

- akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne, chyba że minister 
właściwy do spraw Skarbu Państwa zezwoli na uczestnictwo w 
spółce osobom prawnym,

- opłacony kapitał zakładowy spółki nie jest niższy niż 20% wysokości 
funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa w dniu, na 
który został sporządzony bilans za rok obrotowy poprzedzający 
wydanie zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej,

- co najmniej 20% akcji zostało objętych przez osoby niezatrudnione w 
prywatyzowanym przedsiębiorstwie państwowym

- zawarcie umowy na okres do 15 lat (z możliwością przeniesienia 
własności).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji



Przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa minister właściwy do spraw 
Skarbu Państwa dokonuje analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku 
spółki oraz oszacowanie wartości przedsiębiorstwa (art. 32 ust. 1),

• dokonuje analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w 
tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki,

• może dokonać analizy w zakresie:

• a) ustalenia stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki,

• b) oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska,

• c) innym, każdorazowo określonym przez ministra właściwego do spraw Skarbu 
Państwa, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Skarbu Państwa,

Przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej organ założycielski (art. 42 
ust. 1):

• dokonuje się analizy stanu przedsiębiorstwa, polegającej na ustaleniu stanu 
prawnego majątku przedsiębiorstwa państwowego oraz oszacowaniu wartości 
przedsiębiorstwa,

• dokonuje analizy stanu przedsiębiorstwa, polegającej między innymi na ocenie 
realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska i ochrony dóbr 
kultury.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji



Ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym
Art. 7, 1. Prezes Rady Ministrów:

1) koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w 

spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z 

akcji należących do Skarbu Państwa - w przypadku określonym w art. 8;

2) wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z 

wynikającymi z nich prawami osobistymi, o ile przepisy odrębne nie stanowią 

inaczej;

3) wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa na walnym 

zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 201 § 4 oraz art. 368 § 4

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;

4) składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki, 

przystąpieniu do spółki lub objęciu akcji.

2. W celu koordynacji wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 

Państwa w spółkach, Prezes Rady Ministrów może określać zasady nadzoru 

właścicielskiego oraz dobre praktyki, którymi kieruje się Skarb Państwa jako 

akcjonariusz, w szczególności w zakresie społecznej odpowiedzialności 

biznesu, polityki dywidendowej, sponsoringu, a także kształtowania 

wynagrodzeń.

http://sip-1legalis-1pl-100bd6b0n0b24.han3.uci.umk.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzrgi2tcltqmfyc4mzxgmytknzzg4
http://sip-1legalis-1pl-100bd6b0n0b24.han3.uci.umk.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3damjtgyydoltqmfyc4mzwgi2tinbvha
http://sip-1legalis-1pl-100bd6b0n0b24.han3.uci.umk.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3damjtgyydoltqmfyc4mzwgi2tkmjzha


Ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym

Art. 11

1. Akcje w imieniu Skarbu Państwa zbywa pełnomocnik Rządu, 

państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do 

wykonywania praw z tych akcji, zwane dalej „podmiotem uprawnionym 

do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa”, z 

uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Skarbu Państwa.

2. Zbycie akcji należących do Skarbu Państwa wymaga zgody Rady 

Ministrów.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do wniesienia akcji należących do 

Skarbu Państwa do spółki, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb 

Państwa lub inne państwowe osoby prawne, w zamian za objęcie akcji 

w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki



Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej – art. 1:

• ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej 
jednostek samorządu terytorialnego, polegające na 
wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu 
zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej,

• gospodarka komunalna obejmuje w szczególności 
zadania o charakterze użyteczności publicznej, których 
celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia 
usług powszechnie dostępnych.

Gospodarka komunalna



Gospodarka komunalna może być 

prowadzona przez jednostki samorządu 

terytorialnego w szczególności w formach:

- samorządowego zakładu budżetowego

- spółek prawa handlowego,

- powierzane w drodze umowy osobom 

trzecim.

Gospodarka komunalna



Jst mogą powierzać wykonywanie zadań z 

zakresu gospodarki komunalnej w drodze 

umowy:

• osobom fizycznym, 

• osobom prawnym

• jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej, 

Gospodarka komunalna



z uwzględnieniem przepisów:

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

• ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym,

• ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi,

• ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie,

• ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym. 

Gospodarka komunalna



Wolność gospodarcza /swoboda działalności gospodarczej/

- swoboda dostępu do wykonywania /podejmowania/ działalności 
gospodarczej,

- swoboda prowadzenia działalności gospodarczej.

Reglamentacja:

Rozporządzenie Prezydenta RP z 7 czerwca 1927 roku Prawo przemysłowe;

Art. 3 Prowadzenie przemysłu jest wolne i dozwolone każdemu, o ile 
rozporządzenie niniejsze nie przewiduje w tym względzie wyjątków lub 
ograniczeń.

- przemysł wolny – zgłoszenie właściwej władzy art. 7,

- przemysł koncesjonowany – art. 8 /13 rodzajów/,

- przemysł okrężny – art. 45, /licencja /pozwolenie/ władzy przemysłowej i 
instancji, 

- targi gminne /małe i wielkie /uprawnienia targowe wydają władze 
przemysłowe/,

- rzemiosło – zgłoszenie wraz z wskazaniem uzdolnienia zawodowego.

Reglamentacja działalności 

gospodarczej



Organizacje zrzeszające przedsiębiorców:

- ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach 
gospodarczych;

- ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie 
zawodowym niektórych przedsiębiorców;

- ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;

- ustawa z dnia 15 grudnia 1995 r. o izbach 
rolniczych.

Samorząd gospodarczy



Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach 

prowadzenia na terytorium Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej działalności 

gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości 

przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne:

- zezwolenia na okres do 20 lat,

- w przypadkach uzasadnionych na okres do 40 

lat.

Działalność gospodarcza 

podmiotów zagranicznych



Działalność gospodarcza 

podmiotów zagranicznych

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z 
udziałem zagranicznym,

• Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności 
gospodarczej z udziałem podmiotów 
zagranicznych,

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z 
udziałem zagranicznym,

• Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców. 



Działalność gospodarcza 

podmiotów zagranicznych

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej:

- osoba zagraniczna;

- art. 5 ust. 1 pkt 2; art. 13;

- przedsiębiorca zagraniczny:

- art. 5 ust. 1 pkt 3,

- art. 85 - oddział,

- art. 93 - przedstawicielstwo.



Ustawa z dnia 30  marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa reguluje podejmowanie i wykonywanie 

działalności gospodarczej przez osoby 

zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, czasowe oferowanie lub świadczenie 

usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami 

oraz określa zasady tworzenia przez osoby 

zagraniczne będące przedsiębiorcami oddziałów i 

przedstawicielstw w Rzeczypospolitej Polskiej.



• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach;

• Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach.

Inne podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą



- brak definicji legalnej

- definicja doktrynalna: reglamentacja działalności

gospodarczej to obowiązek spełnienia dodatkowych

wymogów prawnych w zakresie podjęcia i wykonywania

określonego rodzaju działalności gospodarczej

- rodzaje dodatkowych wymogów:

- personalne,

- kapitałowe,

- organizacyjne,

- inne.

Reglamentacja działalności gospodarczej –

pojęcie



Etap I

• Rejestracja działalność gospodarczej

• (CEIDG/KRS, ZUS/KRSU,GUS,US)

Etap II

• Reglamentacja działalności gospodarczej 

• (koncesja, zezwolenie, rejestr działalności 
regulowanej) 

Etap III

• Wykonywanie reglamentowanej działalności 
gospodarczej

Podejmowanie reglamentowanej działalności 

gospodarczej



- reglamentacja działalności gospodarczej jest wyjątkiem

od zasady wolności działalności gospodarczej (art. 20

Konstytucji RP)

- art. 22 Konstytucji RP: Ograniczenie wolności

działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w

drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes

publiczny

- ustawa – wymóg formalnoprawny

- ważny interes publiczny– wymóg materialnoprawny

Podstawa prawna reglamentowania działalności 

gospodarczej (Konstytucja RP)



Piramida reglamentacyjna

Koncesja

Zezwolenie

Regulowana działalność 
gospodarcza 



- art. 43 ust. 1 Jeżeli odrębne przepisy stanowią, że dany

rodzaj działalności jest działalnością regulowaną,

przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli

spełnia warunki określone tymi przepisami i po

uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru działalności

regulowanej.

- PP – lex generalis

- ustawy szczegółowe – lex specialis

Regulowana działalność gospodarcza 



- działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o
czasowym okresie przechowywania /art. 51a ust. 1 ustawy z 14 listopada 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1446 ze zm/. Działalność
ta wymaga wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, a organem
prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania
działalności objętej wpisem (art. 51b)

- działalność w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek prowadzonego przez
przedsiębiorcę, a także w zakresie prowadzenia indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej
albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych /art. 75 ust. 2 ustawy z 15 lipca 2001 r. o
zawodach pielęgniarki i położnej, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 1435 ze zm./. Działalność w
zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez przedsiębiorcę wymaga wpisu do
rejestru, a organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa
dla miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku okręgowych izb pielęgniarek i położnych
oraz utworzonych przez nie spółek prawa handlowego, w których posiadają one udziały lub akcje,
lub innych utworzonych przez nie podmiotów - Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

- działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy prowadzonego przez przedsiębiorcę
/art. 19a i art. 49a ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 464 ze zm./. Działalność w zakresie kształcenia podyplomowego
prowadzonego przez przedsiębiorcę wymaga wpisu do rejestru, a organem prowadzącym rejestr
jest okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku
okręgowej izby lekarskiej będącej organizatorem kształcenia Naczelna Rada Lekarska.

Regulowana działalność gospodarcza



- działalność w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów /art. 83 ust. 2 ustawy z 20 czerwca

1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Poz. 1137 ze zm./, prowadzenia

ośrodka szkolenia kierowców, prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy oraz w zakresie

prowadzenia pracowni psychologicznej /art. 28 ust. 1, art. 114 ust. 1, art. 85 ust. 1 ustawy z 5

stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 155 ze zm./.

Działalność w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów wymaga wpisu do rejestru

przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów; działalność w zakresie prowadzenia

ośrodka szkolenia kierowców wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek

szkolenia kierowców, a organem prowadzącym te rejestry jest starosta właściwy ze względu na

miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Działalność w zakresie prowadzenia ośrodka

doskonalenia techniki jazdy wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek

doskonalenia techniki jazdy, a organem prowadzącym rejestr jest wojewoda właściwy ze względu

na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Natomiast działalność w zakresie

prowadzenia pracowni psychologicznej dla kandydatów na kierowców wymaga wpisu do rejestru

przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, a organem prowadzącym rejestr jest

marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce

zamieszkania uprawnionego psychologa

Regulowana działalność gospodarcza



Regulowana działalność gospodarcza

• działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w 
zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych /art. 4 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 196 ze zm./. Działalność ta wymaga wpisu do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, a organem prowadzącym rejestr jest marszałek 
województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy /art. 7 ust. 1/. 
 
 
• działalność w zakresie organizowania wyścigów konnych /art. 16 ust. 1 ustawy z 18 stycznia 2001 r. o 
wyścigach konnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 642 ze zm./. Działalność ta wymaga wpisu do rejestru 
organizatorów wyścigów konnych, a organem prowadzącym rejestr jest Prezes Polskiego Klubu Wyścigów 
Konnych /art. 16 ust. 2/. 
 
• działalność w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego oraz w 
zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych /art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu 
etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 103 ze zm./. 
Działalność ta wymaga wpisu odpowiednio do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie 
wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego albo rejestru producentów wyrobów tytoniowych, a organem 
prowadzącym te rejestry jest minister właściwy do spraw rynków rolnych /art. 4/. 



Regulowana działalność gospodarcza

• działalność w zakresie usług detektywistycznych /art. 3 ustawy z 6 lipca 2001 r. o usługach 
detektywistycznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 273 ze zm./. Działalność ta wymaga wpisu do rejestru 
działalności detektywistycznej, a organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw wewnętrznych 
/art. 17 ust. 1/. 
 
• działalność w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 
/art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 
125, poz. 874/. Działalność ta wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, a 
organem prowadzącym rejestr jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności 
objętej wpisem /art. 39g ust. 3/. 
 
• działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary 
niebezpieczne /art. 12 ust. 1 ustawy z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 1414 ze zm./. Działalność ta wymaga wpisu do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające, a organem prowadzącym rejestr jest marszałek 
województwa /art. 13 ust. 1/. 



Regulowana działalność gospodarcza

 działalność kantorowa /art. 11 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, Dz. U. z 2012 r. Poz. 
826 ze zm./. Działalność ta wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej, a organem prowadzącym rejestr 
jest Prezes Narodowego Banku Polskiego /art. 16 ust. 1/. 
 
• działalność pocztowa niewymagająca zezwolenia /art. 6 ust. 1 ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe, Dz. U. z 2012 r. Poz. 1529 ze zm./. Działalność ta wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych, 
a organem prowadzącym rejestr jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej /art. 8/. 
 



Regulowana działalność gospodarcza

• działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich /art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z 12 maja 2011 r. o 
wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 
r. Poz. 1104 ze zm./. Działalność ta wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie 
wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, a organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw rynków 
rolnych /art. 20 ust. 1/. 
 
• działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą /art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 
Prawo telekomunikacyjne, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 243 ze zm./. Działalność ta wymaga wpisu do rejestru 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a organem prowadzącym rejestr jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
/art. 10 ust. 2/. 
 
• działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów /art. 4 
ust. 1 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 775 
ze zm./. Działalność ta wymaga wpisu do rejestru wytwórców, a organem prowadzącym rejestr jest Prezes Agencji 
Rynku Rolnego /art. 4 ust. 2/. 
 
• działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych /art. 3 ust. 1, ust. 2 ustawy z 18 
października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 144 ze zm./. Działalność ta wymaga wpisu do rejestru działalności 
w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, a organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do 
spraw rynków rolnych /art. 5/ 



Regulowana działalność gospodarcza

Art. 43 ust. 2 PP

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez
przedsiębiorcę do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej oświadczenia o spełnieniu warunków
wymaganych prawem do wykonywania tej działalności.

Przedsiębiorca składa wniosek o wpis (oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania 
działalności)

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

„Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 
lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.” /art. 16 ust. 2/



Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru działalności
regulowanej (czynność materialno-techniczna) brak kontroli uprzedniej
spełnienia warunków

Przesłanki odmowy wpisu do rejestru (art. 43 ust. 3 PP):

pkt 1 wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności
gospodarczej objętej wpisem,

pkt 2 jeżeli przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku
wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie
wniosku

pkt 3 w przypadkach określonych w odrębnych przepisach

Forma odmowy; decyzja administracyjna

Regulowana działalność gospodarcza



Organ prowadzący rejestr działalności

regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy

w rejestrze na jego wniosek lub w

przypadkach określnych przepisami

szczególnymi

Regulowana działalność gospodarza



Regulowana działalność gospodarza

Art. 43 ust. 4 PP Rejestry działalności regulowanej są jawne. Dane z

rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru

identyfikacji podatkowej (NIP) są udostępniane w sieci

teleinformatycznej. Organ może udostępnić w sieci teleinformatycznej

także inne dane, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych

osobowych.

ust. 5 Dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta

rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące

podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu.



Zezwolenia

Art. 41. 1 PP Uzyskania zezwolenia

wymaga wykonywanie działalności

gospodarczej w zakresie określonym w

odrębnych przepisach.

- PP – lex generalis

- ustawy szczegółowe – lex specialis



1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z
późn. zm.);

3) ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 282);

4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz.
124 oraz z 2015 r. poz. 28);

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r.
poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73);

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382);

9) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128 i 559);

11) ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1450);

Zezwolenie



12) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 197 oraz z
2015 r. poz. 478);

13) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)

14) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1069);

15) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139);

16) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2015 r. poz. 277),
w zakresie prowadzenia zakładu inżynierii genetycznej;

17) ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z
późn. zm.);

18) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414, z późn.
zm.;

19) ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2015 r. poz. 222);

20) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz.
768);

21) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz.
1844);

22) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1450);

22) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.);

24) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 oraz z
2015 r. poz. 73);

25) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 873 i 1916).

Zezwolenia



26) ustawia z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z

2014 r. poz. 1512).

27) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych

(Dz.U. Nr 180, poz. 1494, z późn. zm.).

Art. 41 ust. 2 PP Organy zezwalające oraz warunki wykonywania

działalności objętej zezwoleniem, w szczególności zasady oraz tryb

udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, zawieszenia, cofnięcia albo

ograniczenia zakresu zezwolenia, określają odrębne przepisy, o ile

niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.

Zezwolenie, licencja, zgoda



Art. 42. Organ zezwalający udziela

zezwolenia na wykonywanie działalności

gospodarczej przedsiębiorcy spełniającemu

wymagane prawem warunki uzyskania

zezwolenia.

- Decyzja administracyjna tzw. związaniowa

Zezwolenie



Art. 37. 1. Wykonywanie działalności
gospodarczej w dziedzinach mających
szczególne znaczenie ze względu na
bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo
inny ważny interes publiczny wymaga
uzyskania koncesji wyłącznie, gdy działalność
ta nie może być wykonywana jako wolna albo
po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności
regulowanej albo zezwolenia.

Tzw. test proporcjonalności reglamentacji

Koncesja



Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

1) poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych
własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego
składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego
bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania
odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla;

2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu
paliwami i energią;

3a) przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania;

4) ochrony osób i mienia;

5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem
programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które
nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;

6) przewozów lotniczych;

7) prowadzenia kasyna gry.

Koncesja



1/ ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo górnicze i geologiczne /Dz.U.
Nr 163, poz. 981 ze zm./

2/ ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. Poz. 1017/

3/ ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /tekst jednolity:
Dz.U. z 2012 r. Poz. 1059/

3a/ ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo górnicze i geologiczne /Dz.U.
Nr 163, poz. 981 ze zm./

4/ ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia /tekst
jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm./

5/ ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji /tekst jednolity:
Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226/

6/ ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze /tekst jednolity: Dz.U. z
2012 r. Poz. 933/

7/ ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych /Dz.U. Nr 201,
poz. 1540 ze zm./

Koncesja



Art. 37 ust. 3 PP Szczegółowy zakres i warunki

wykonywania działalności gospodarczej

podlegającej koncesjonowaniu, w szczególności

zasady oraz tryb udzielania, zmiany, zawieszenia,

cofnięcia albo ograniczenia zakresu koncesji,

określają odrębne przepisy.

- PP – lex generalis

- ustawy szczegółowe – lex specialis

Koncesja – podstawa prawna



Art. 37 ust. 2 PP Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana,

zawieszenie i cofnięcie koncesji albo ograniczenie jej zakresu w

stosunku do wniosku o udzielenie koncesji następuje w drodze

decyzji ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności

gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji, chyba że odrębne

przepisy stanowią inaczej.

organ koncesyjny - organ administracji publicznej upoważniony na

podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania

koncesji;

- organ koncesyjny=koncesjonodawca=koncedent

Koncesja



Organy koncesyjne:

1/ minister właściwy ds. środowiska, marszałek województwa,

starosta,

2/minister właściwy ds. wewnętrznych,

3/ Prezes URE,

3a/ minister właściwy ds. środowiska,

4/ minister właściwy ds. wewnętrznych,

5/ Przewodniczący KRRiT

6/ Prezes ULC

7/ minister właściwy ds. finansów

Koncesja 



Art. 39. 1. Organ koncesyjny może odmówić udzielenia
koncesji albo ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o
udzielenie koncesji albo odmówić zmiany koncesji:

1) w przypadku niespełnienia warunków udzielenia koncesji;

2) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa
państwa lub obywateli;

3) jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozprawy albo przetargu
udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom;

4) w przypadku gdy wydano decyzję o stwierdzeniu
niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo akcji
przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz.
1857), jeżeli jest to w interesie publicznym;

5) w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Koncesja 



Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą

wymagającą uzyskania koncesji, może ubiegać się o

przyrzeczenie wydania koncesji, zwane dalej "promesą". W

promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia

warunków wykonywania działalności gospodarczej

wymagającej uzyskania koncesji.

forma: decyzja administracyjna

W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia

koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej

w promesie.

Koncesja



Art. 44. 1 PP Koncesja, zezwolenie albo

wpis do rejestru działalności regulowanej

uprawniają do wykonywania działalności

gospodarczej na terenie całego kraju i

przez czas nieokreślony, chyba że odrębne

przepisy stanowią inaczej.

Koncesja, zezwolenie, regulowana działalność 

gospodarcza


