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Część A. Pytania egzaminacyjne

Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu
prawa gospodarczego publicznego
Pytanie 1. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?
Prawo publiczne, jak wskazuje sama jego nazwa to prawo, które dotyczy interesu publicznego, czyli dotyczącego określonej, większej grupy ludzi, a nie poszczególnych jednostek. Prawo takie cechuje nierównorzędność podmiotów (podmiot-organ). Z kolei publiczne prawo gospodarcze to prawo dotyczące działalności
gospodarczej, czyli różnych rodzajów działań podejmowanych przez człowieka
mających na celu zaspokajanie różnych potrzeb ludzkich. Prawo takie obowiązuje
nie tylko podmiot wykonujący działalność gospodarczą, ale i każdego człowieka,
chociaż zawiera przede wszystkim regulacje dotyczące przedsiębiorców.
Należy pamiętać, że w odróżnieniu od prawa gospodarczego prywatnego (jest
to prawo dotyczące stosunków między podmiotami prywatnymi, czyli osobami fizycznymi, prawnymi czy jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej) prawo publiczne definiuje funkcje państwa w gospodarce, określa swobodę działalności gospodarczej i precyzuje definicję obrotu gospodarczego
w stosunkach między państwem a przedsiębiorcami.
Od prawa gospodarczego publicznego należy odróżnić także prawo handlowe,
które charakteryzuje się tym, że jest rodzajem prawa prywatnego i reguluje obrót
gospodarczy (czyli dokonywanie czynności handlowych) między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
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Część A. Pytania egzaminacyjne

Pytanie 2. Jakie znasz źródła prawa gospodarczego publicznego?
Do najważniejszych źródeł zaliczamy:
1) Konstytucję RP;
2) prawo Unii Europejskiej;
3) Kodeks cywilny;
4) ustawę o swobodzie działalności gospodarczej;
5) Kodeks spółek handlowych;
6) Prawo upadłościowe;
7) Prawo restrukturyzacyjne;
8) ustawę o fundacjach;
9) ustawę o stowarzyszeniach;
10) ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym;
11) ustawę o wydawaniu „Monitora Sądowego i Gospodarczego”;
12) ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
13) ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów.

Pytanie 3. Jakie znasz najważniejsze zasady prawa gospodarczego publicznego?
Do najważniejszych zasad prawa gospodarczego należą:
1) zasada swobody gospodarczej;
2) zasada ochrony własności (art. 21 ust. 1 Konstytucji RP);
3) zasada praworządności – oznacza, że organy administracji publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa;
4) zasada ochrony sądowej;
5) zasada proporcjonalności – wszelkie środki, które ingerują w swobody jednostek powinny być proporcjonalne do zamierzonego celu (art. 31 Konstytucji RP
i art. 5 TUE);
6) zasada pomocniczości – inicjatywa gospodarcza jest w rekach obywateli, a państwo ma jedynie pomagać w prowadzeniu działalności gospodarczej;
7) zasada wolności konkurencji;
8) zasada równości w sferze gospodarczej (art. 32 ust. 2 Konstytucji RP);
9) zasada społecznej gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji RP, art. 3 TUE).

Pytanie 4. Na czym polegają zasady wolności i równości gospodarczej?
Jest to wolność w zakresie podejmowania, prowadzenia czy zakończenia wykonywania działalności gospodarczej (art. 20 i 22 Konstytucji RP).
Zgodnie z art. 6 SDGU, podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem
Pytania 2–4
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warunków określonych przepisami prawa. Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych
warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych,
nieprzewidzianych przepisami prawa. Właściwy organ, z wyłączeniem sądu powszechnego, nie może żądać ani uzależnić swoich rozstrzygnięć w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia,
chyba że obowiązek taki jest przewidziany przepisami ustaw szczególnych z uwagi
na nadrzędny interes publiczny lub wynika z bezpośrednio stosowanych przepisów
powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo ratyfikowanych umów
międzynarodowych.

Pytanie 5. Jakie organy stanowią administrację gospodarczą?
Administracja gospodarcza dzieli się na:
1) administrację rządową szczebla centralnego; administrację taką stanowi: Rada
Ministrów, poszczególni ministrowie (szczególnie minister właściwy do spraw
gospodarczych czy minister właściwy do spraw finansowych), Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
2) administrację rządową szczebla terytorialnego; stanowią ją np.: wojewoda,
dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar, wojewódzki inspektor inspekcji handlowej, komendant wojewódzki Policji;
3) samorząd terytorialny (gmina, powiat, województwo);
4) agencje; są ta np. agencje wykonawcze (art. 18 FinPublU), Agencja Nieruchomości
Rolnych oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa;
5) organy UE (Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski).

Pytanie 6. Czym jest samorząd zawodowy i gospodarczy?
Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, samorządy zawodowe, reprezentujące
osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym
wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony
mogą być tworzone w drodze ustawy. Organizacje samorządu mają na celu reprezentację osób wykonujących zawody zaufania publicznego wobec obywateli i ich
organizacji, jak również w stosunkach z organami państwa oraz zapewnienie nalePrawo handlowe i gospodarcze, wyd. 2, Repetytoria Becka
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żytego wykonywania tych zawodów, w granicach interesu publicznego i dla jego
ochrony. Do takich samorządów należą np. adwokaci czy radcowie prawni.
Z kolei kwestie dotyczące samorządu gospodarczego regulują ustawy o rzemiośle, izbach gospodarczych, izbach rolniczych, czy o samorządzie zawodowym
niektórych przedsiębiorców.

Pytanie 7. Podaj pojęcie działalności gospodarczej. Czy pojęcie to stosuje się do
działalności rolniczej?

Zgodnie z art. 2 SDGU, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Do działalności gospodarczej: budowlanej, handlowej
i usługowej, oraz działalności zawodowej polegającej na świadczeniu usług stosuje się odpowiednio przepisy art. 5, przepisy rozdziału 2 i 3 ustawy z 4.3.2010 r.
o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepisów SDGU 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 12.5.2011 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 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pytanie 8. Jak definiuje pojęcie przedsiębiorcy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, a jak Kodeks cywilny?

Zgodnie z KC, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową. Natomiast według SDGU, przedsiębiorcą
jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym
imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników
spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (ale
nie spółkę cywilną).

Pytania 7–8
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Pytanie 9. Zdefiniuj mikro-, małego i średniego przedsiębiorcę?
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym
z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.

Pytanie 10. Jak oblicza się średnioroczne zatrudnienie u przedsiębiorcy w celu
określenia czy jest on mikro-, małym czy średnim przedsiębiorcą?

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy
obliczaniu nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich,
urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu
przygotowania zawodowego. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż
rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.
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