
Publiczne prawo gospodarcze 

Program:

1. Podstawowe informacje z zakresu prawa gospodarczego publicznego
2. Geneza i ewolucja prawa gospodarczego publicznego oraz administracyjnego prawa 
    gospodarczego.
3. Pojęcie prawa gospodarczego:
     a/ publicznego /administracyjnego/,
     b/ prywatnego.
4. Przedmiot prawa gospodarczego publicznego.
5. Zakres regulacji prawa gospodarczego publicznego /stosunki prawne zachodzące w oparciu
    o normy prawa gospodarczego publicznego/.

6. Podstawowe zasady prawa gospodarczego publicznego:
• demokratycznego państwa prawa i praworządności,
• sprawiedliwości społecznej /między innymi: ochrona praw pracowniczych, ochrona

praw konsumenckich/,
• wolności gospodarczej /co do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

oraz wyboru formy organizacyjno-prawnej/,
• samodzielności przedsiębiorców /gospodarczej i finansowej/,
• równości /równości co do prawa i równego traktowania przez organy państwa/,
• uczciwej konkurencji /prawna ochrona/,
• ochrony stosunków gospodarczych /w tym ochronę własności środków produkcji,

zasad gospodarowania/,
• swobody zrzeszania się przedsiębiorców,
• zasad poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów konsumentów,
• zasada proporcjonalności,
• zasada zrównowaŜonego rozwoju,
• zasada ochrony gospodarstwa /rolnego/ rodzinnego. 

7. Źródła prawa gospodarczego publicznego.
8. Miejsce prawa gospodarczego publicznego w systemie prawa.
9. Rola i zadania państwa w oddziaływaniu na procesy gospodarcze.
10. Administracja gospodarcza - jej ustrój.

11. Prawne formy państwowego nadzoru nad działalnością gospodarczą:
• stanowienie prawa, 
• wydawanie aktów administracyjnych,
• inne prawne formy oddziaływania na podmioty gospodarcze.

12. Podmioty prawa gospodarczego publicznego, ich formy organizacyjno prawne oraz tryb
tworzenia.

• pojęcie działalności gospodarczej,
• pojęcie przedsiębiorcy,
• pojęcie przedsiębiorstwa,
• mikro, mały i średni przedsiębiorca,

13. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.
• prawne obowiązki osoby fizycznej podejmującej działalność gospodarczą,



• ewidencja działalności gospodarczej,
• punkt kontaktowy,
• Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej działalności gospodarczej.

14. Przedsiębiorstwa państwowe. 
• ewolucja sytuacji prawnej przedsiębiorstw państwowych w Polsce,
• pojęcie przedsiębiorstwa państwowego,
• klasyfikacja, tworzenie, łączenie, podział i likwidacja przedsiębiorstw,
• organy przedsiębiorstwa, nadzór nad przedsiębiorstwem, 
• umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, postępowanie naprawcze.

15. Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego. 
• ewolucja udziału załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem państwowym,
• organy  samorządu załogi,
• samorząd załogi a dyrektor przedsiębiorstwa.

16. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych. 
• prawne podstawy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw,
• tryby przekształceń własnościowych przedsiębiorstw,

a) prywatyzacja pośrednia,
b) prywatyzacja bezpośrednia,
c) uprawnienia pracowników w procesie prywatyzacji.

• organy uczestniczące    w tym postępowaniu i uprawnienia, z tym związane, organów
przedsiębiorstwa oraz organu załoŜycielskiego,

• analizy „przedprywatyzacyjne”.

17. Przedsiębiorstwa państwowe o szczególnym statusie prawnym.

18. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. 
• przedsiębiorstwa komunalne,
• przekształcenia organizacyjno prawne przedsiębiorstw komunalnych,
• prawne formy realizacji gospodarki komunalnej.

19.  Ewolucja  prawnych  form  administracyjnoprawnej  reglamentacji  działalności
gospodarczej.

20. Reglamentacja działalności gospodarczej przez państwo. 
• administracyjny nadzór nad działalnością jednostek gospodarczych,
• ewolucja reglamentacyjnej działalności państwa,
• zakres i formy    reglamentacji działalności gospodarczej
• pojęcie i normatywne podstawy:

a) koncesja,

b) zezwolenia, licencje,

c) działalność regulowana,

d) działalność wolna od reglamentacji.



21. Zrzeszanie się jednostek gospodarczych, samorząd gospodarczy i zawodowy. 
• izby gospodarcze,
• izby rolnicze, 
• samorząd rzemiosła,
• zrzeszenia prywatnego handlu i usług,
• samorząd zawodowy.

22. Działalność gospodarcza prowadzona z udziałem kapitału zagranicznego.
• osoba zagraniczna,
• przedsiębiorca zagraniczny,
• oddział przedsiębiorcy zagranicznego,
• przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego.

23. Inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą 
• fundacje, 
• stowarzyszenia.

24. Ochrona konkurencji i konsumentów.

25. Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom.

26. Zamówienia publiczne:
• zakres regulacji,
• podstawowe pojęcia,

a) pojęcie zamówienia publicznego,
b) pojęcie najkorzystniejszej oferty,
c) zamawiający,
d) wykonawca,

• zasady udzielania zamówień publicznych,
a) zasada uczciwej konkurencji, 
b) zasada równość, 
c) zasada bezstronności i obiektywizmu, 
d) zasada jawności, 
e) zasad pisemności, 
f) zasada stosowania języka polskiego, 
g) zasada udzielania zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z

ustawą, 
h) zasad stosowania wyłącznie trybów określonych ustawą,

• tryby udzielania zamówień publicznych,
a) tryby podstawowe:
- przetarg nieograniczony,
- przetarg ograniczony,
b) tryby pozostałe:
- negocjacje z ogłoszeniem,
- dialog konkurencyjny,
- negocjacje bez ogłoszenia,
- zamówienia z wolnej ręki,
- zapytanie o cenę,



- licytacja elektroniczna.
• postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

a) czynności przygotowawcze,
b) procedura udzielania zamówienia publicznego,
c) realizacja umowy.

• środki ochrony prawnej,
• kontrola udzielania zamówień,
• organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie:

a) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
b) Rada Zamówień Publicznych,
c) Krajowa Izba Odwoławcza,
d) sądy okręgowe.

27. Koncesje na roboty budowlane lub usługi:
• koncesja jako sposób realizowania zadania publicznego,
• zakres regulacji,
• pojęcie koncesji,
• zasady,
• podmioty uczestniczące:

a) podmiot publiczny,
b) podmiot prywatny, 

• tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi,
• umowa koncesji,
• środki ochrony prawnej.

28. Partnerstwo publiczno-prywatne: 
• zakres regulacji,
• pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego,
• partnerzy,

a) podmiot publiczny,
b) partner prywatny - przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego,

• wybór partnera prywatnego,
• pojęcie najkorzystniejszej oferty wraz z wskazaniem kryteriów,
• umowa o partnerstwie  publiczno-prywatnym  oraz  realizacja  partnerstwa publiczno-

prywatnego,
• partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki.


