
Prawo handlowe i gospodarcze, Repetytoria Becka

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 in-
teresu publicznego, czyli dotyczącego określonej, większej grupy ludzi, a nie po-
szczególnych jednostek. Prawo takie cechuje nierównorzędność podmiotów (pod-
miot-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 do prawa gospodarczego prywatnego (jest 
to prawo dotyczące stosunków między podmiotami prywatnymi, czyli osobami fi-
zycznymi, prawnymi czy jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobo-
wości prawnej) prawo publiczne definiuje funkcje państwa w gospodarce, okre-
śla 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 pro-
wadzącymi działalność gospodarczą.
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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)	 ustawę	o	Krajowym	Rejestrze	Sądowym;
7)	 ustawę	o	wydawaniu	„Monitora	Sądowego	i	Gospodarczego”;
8)	 ustawę	o	zwalczaniu	nieuczciwej	konkurencji;
9)	 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	 jedno-

stek	powinny	być	proporcjonalne	do	zamierzonego	celu	(art.	31	Konstytucji	RP	
i	art.	5	TUE);

6)	 zasada	pomocniczości	–	inicjatywa	gospodarcza	jest	w	rekach	obywateli,	a	pań-
stwo	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 wy-
konywania 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	warun-
ków	określonych	przepisami	prawa.	

Właściwy	organ	nie	może	żądać	ani	uzależniać	swojej	decyzji	w	sprawie	pod-
jęcia,	wykonywania	i	zakończenia	działalności	gospodarczej	przez	zainteresowaną	

Pytania 2–4



3

Prawo	handlowe	i	gospodarcze,	Repetytoria	Becka

osobę	od	spełnienia	przez	nią	dodatkowych	warunków,	w	szczególności	od	przed-
łożenia	dokumentów	lub	ujawnienia	danych,	nieprzewidzianych	przepisami	prawa.	

Właściwy	organ,	z	wyłączeniem	sądu	powszechnego,	nie	może	żądać	ani	uzależ-
nić	swoich	rozstrzygnięć	w	sprawie	podjęcia,	wykonywania	lub	zakończenia	dzia-
łalności	gospodarczej	od	przedłożenia	dokumentów	w	formie	oryginału,	poświad-
czonej	kopii	lub	poświadczonego	tłumaczenia,	chyba	że	obowiązek	taki	jest	przewi-
dziany	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	urzę-
dów	kontroli	skarbowej,	dyrektorzy	okręgowych	urzędów	miar	i	naczelnicy	ob-
wodowych	urzędów	miar,	wojewódzki	 inspektor	 inspekcji	 handlowej,	 komen-
dant	wojewódzki	Policji;

3)	 samorząd terytorialny	(gmina,	powiat,	województwo);
4)	 agencje;	 są	 ta	 np.	 agencje	 wykonawcze	 (art.	 18	 FinPublU),	 Agencja	 Nieru-

chomości	Rolnych	oraz	Wojskowa	Agencja	Mieszkaniowa;
5)	 organy  UE	 (Komisja	 Europejska,	 Rada	 Unii	 Europejskiej,	 Parlament	 Euro-

pejski).

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	repre-
zentację	osób	wykonujących	zawody	zaufania	publicznego	wobec	obywateli	 i	 ich	
organizacji,	jak	również	w	stosunkach	z	organami	państwa	oraz	zapewnienie	nale-
żytego	wykonywania	 tych	zawodów,	w	granicach	 interesu	publicznego	 i	dla	 jego	
ochrony.	Do	takich	samorządów	należą	np.	adwokaci	czy	radcowie	prawni.

Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego
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Z	kolei	 kwestie	 dotyczące	 samorządu gospodarczego	 regulują	 ustawy	o	 rze-
miośle,	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	spo-
sób	zorganizowany	i	ciągły.	Do	działalności	gospodarczej:	budowlanej,	handlowej	
i	usługowej,	oraz	działalności	zawodowej	polegającej	na	świadczeniu	usług	stosu-
je	 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	ho-

dowli	zwierząt,	ogrodnictwa,	warzywnictwa,	leśnictwa	i	rybactwa	śródlądowego;
2)	 wynajmowania	przez	rolników	pokoi,	sprzedaży	posiłków	domowych	i	świad-

czenia	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	usta-
wy	z	26.7.1991	r.	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych.

Pytanie 8. Jak definiuje pojęcie przedsiębiorcy ustawa o swobodzie działalości 
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	praw-
ną,	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.

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	przekro-
czyły	równowartości	w	złotych	2	mln	euro.	
Za	małego przedsiębiorcę	uważa	się	przedsiębiorcę,	który	w	co	najmniej	jed-

nym	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	przekro-
czyły	równowartości	w	złotych	10	mln	euro.	
Za	średniego przedsiębiorcę	uważa	się	przedsiębiorcę,	który	w	co	najmniej	jed-

nym	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	przekro-
czyły	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	macie-
rzyńskich,	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	podsta-
wie	danych	za	ostatni	okres,	udokumentowany	przez	przedsiębiorcę.

Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego

Pytania 9–10
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Pytanie 11. Jak definiujemy osobę zagraniczną oraz przedsiębiorcę zagranicz-
nego według SDGU? Jak wygląda prowadzenie działalności gospodarczej przez 
osobę zagraniczną?

Przez	pojęcie	„osoba zagraniczna”	rozumie	się:	
1)	 osobę	fizyczną	nieposiadającą	obywatelstwa	polskiego;	
2)	 osobę	prawną	z	siedzibą	za	granicą;
3)	 jednostkę	organizacyjną	niebędącą	osobą	prawną	posiadającą	zdolność	prawną,	

z	siedzibą	za	granicą.
Z	kolei	przedsiębiorca zagraniczny	to	osoba	zagraniczna	wykonująca	działal-

ność	gospodarczą	za	granicą	oraz	obywatel	polski	wykonujący	działalność	gospo-
darczą	za	granicą.

Osoby	zagraniczne	z	państw	członkowskich	Unii	Europejskiej,	z	państw	człon-
kowskich	Europejskiego	Stowarzyszenia	Wolnego	Handlu	(EFTA)	–	stron	umowy	
o	Europejskim	Obszarze	Gospodarczym	oraz	osoby	zagraniczne	z	państw	niebędą-
cych	stronami	umowy	o	Europejskim	Obszarze	Gospodarczym,	które	mogą	korzy-
stać	ze	swobody	przedsiębiorczości	na	podstawie	umów	zawartych	przez	te	państwa	
z	Unią	Europejską	i	jej	państwami	członkowskimi,	mogą	podejmować	i	wykonywać	
działalność	gospodarczą	na	takich	samych	zasadach,	jak	obywatele	polscy.

Obywatele	innych	państw,	którzy:
1)	 posiadają	w	Rzeczypospolitej	Polskiej:	

a)	 zezwolenie	na	pobyt	stały,	
b)	 zezwolenie	na	pobyt	rezydenta	długoterminowego	Unii	Europejskiej,	
c)	 zezwolenie	na	pobyt	czasowy,	
d)	 zezwolenie	 na	 pobyt	 czasowy	 udzielone	 przybywającemu	 na	 terytorium	

Rzeczypospolitej	Polskiej	lub	przebywającemu	na	tym	terytorium	w	celu	po-
łączenia	z	rodziną	członkowi	rodziny,	w	rozumieniu	art.	159	ust.	3	i	4	ustawy	
z	12.12.2013	r.	o	cudzoziemcach,	osób,	o	których	mowa	w	lit.	a,	b,	e	oraz	f,	

e)	 status	uchodźcy,	
f)	 ochronę	uzupełniającą,	
g)	 zgodę	na	pobyt	ze	względów	humanitarnych	lub	zgodę	na	pobyt	tolerowany,	
h)	 zezwolenie	 na	 pobyt	 czasowy	 i	 pozostają	 w	 związku	 małżeńskim,	 zawar-

tym	 z	 obywatelem	 polskim	 zamieszkałym	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	
Polskiej,	

i)	 zezwolenie	 na	 pobyt	 czasowy	w	celu	wykonywania	 działalności	 gospodar-
czej,	udzielone	ze	względu	na	kontynuowanie	prowadzonej	już	działalności	
gospodarczej	na	podstawie	wpisu	do	CEIDG;

2)	 korzystają	w	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	ochrony	czasowej,
3)	 posiadają	ważną	Kartę	Polaka,
4)	 są	członkami	rodziny,	w	rozumieniu	art.	2	pkt	4	ustawy	z	14.7.2006	r.	o	wjeździe	

na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej,	pobycie	oraz	wyjeździe	z	tego	teryto-

Pytanie 11
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rium	obywateli	państw	członkowskich	Unii	Europejskiej	i	członków	ich	rodzin	
(Dz.U.	z	2014	r.	poz.	1525),	dołączającymi	do	obywateli	państw,	o	których	mowa	
w	ust.	1,	lub	przebywającymi	z	nimi

–	 mogą	 podejmować	 i	 wykonywać	 działalność	 gospodarczą	 na	 terytorium	
Rzeczypospolitej	Polskiej	na	takich	samych	zasadach	jak	obywatele	polscy.

Pozostałe  osoby  zagraniczne	 mają	 prawo	 do	 podejmowania	 i	 wykonywania	
działalności	gospodarczej	wyłącznie	w	formie	spółki:	komandytowej,	komandyto-
wo-akcyjnej,	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	i	akcyjnej,	a	także	do	przystępowa-
nia	do	takich	spółek	oraz	obejmowania	bądź	nabywania	ich	udziałów	lub	akcji,	o	ile	
umowy	międzynarodowe	nie	stanowią	inaczej.

Pytanie 12. Jak wygląda udzielenie interpretacji prawnej?

Przedsiębiorca	może	złożyć	do	właściwego	organu	administracji	publicznej	lub	
państwowej	 jednostki	 organizacyjnej	wniosek  o  wydanie  pisemnej  interpreta-
cji	co	do	zakresu	i	sposobu	zastosowania	przepisów,	z	których	wynika	obowiązek	
świadczenia	przez	przedsiębiorcę	daniny	publicznej	oraz	składek	na	ubezpieczenia	
społeczne	 lub	 zdrowotne,	w	 jego	 indywidualnej	 sprawie.	Wniosek	o	wydanie	 in-
terpretacji	może	dotyczyć	zaistniałego	 stanu	 faktycznego	 lub	zdarzeń	przyszłych.	
Przedsiębiorca	 we	 wniosku	 o	 wydanie	 interpretacji	 jest	 obowiązany	 przedstawić	
stan	faktyczny	lub	zdarzenie	przyszłe	oraz	własne	stanowisko	w	sprawie.

Wniosek o wydanie  interpretacji podlega opłacie w wysokości  40  zł,	 którą	
należy	wpłacić	w	terminie	7	dni	od	dnia	złożenia	wniosku.	W	razie	nieuiszczenia	
opłaty	w	terminie	wniosek	pozostawia	się	bez	rozpatrzenia.

Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji,	od	której	przysługuje	od-
wołanie.	Interpretacja	zawiera	wskazanie	prawidłowego	stanowiska	w	sprawie	wraz	
z	uzasadnieniem	prawnym	oraz	pouczeniem	o	prawie	wniesienia	środka	zaskarżenia.	

Interpretację	wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 
30 dni	od	dnia	otrzymania	przez	organ	administracji	publicznej	lub	państwową	jed-
nostkę	organizacyjną	kompletnego	i	opłaconego	wniosku.	W	razie	niewydania	inter-
pretacji	w	terminie	uznaje	się,	że	w	dniu	następującym	po	dniu,	w	którym	upłynął	ter-
min	wydania	interpretacji,	została	wydana	interpretacja	stwierdzająca	prawidłowość	
stanowiska	przedsiębiorcy	przedstawionego	we	wniosku	o	wydanie	interpretacji.

Co	ważne,	 interpretacja nie  jest wiążąca dla przedsiębiorcy,	 jednak	 przed-
siębiorca	nie	może	być	obciążony	jakimikolwiek	daninami	publicznymi,	sankcjami	
administracyjnymi,	finansowymi	lub	karami	w	zakresie,	w	jakim	zastosował	się	do	
uzyskanej	interpretacji.	Z	kolei	interpretacja	jest	wiążąca	dla	organów	administracji	
publicznej	 lub	państwowych	 jednostek	organizacyjnych	właściwych	dla	przedsię-
biorcy	i	może	zostać	zmieniona	wyłącznie	w	drodze	wznowienia	postępowania.	Nie	
zmienia	się	interpretacji,	w	wyniku	której	nastąpiły	nieodwracalne	skutki	prawne.

Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego

Pytanie 12
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Pytanie 13. Omów zasadę szybkości w urzędach

Właściwy	 organ	 jest	 obowiązany	 do	 załatwiania	 spraw	 przedsiębiorców	 bez	
zbędnej	zwłoki.

Właściwy	organ	nie	może	odmówić	przyjęcia	pism	i	wniosków	niekompletnych	
ani	żądać	jakichkolwiek	dokumentów,	których	konieczność	przedstawienia	lub	zło-
żenia	nie	wynika	wprost	z	przepisu	prawa.

W	przypadku	stwierdzenia	konieczności	uzupełnienia	wniosku	termin	rozpatrze-
nia	wniosku	biegnie	od	dnia	wpływu	uzupełnionego	wniosku.

Termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony dodatkowo tylko je-
den raz.	Przedłużenie	terminu	rozpatrzenia	wniosku	nie	może	przekroczyć	2	mie-
sięcy.	Właściwy	organ	ma	obowiązek	poinformować	o	przedłużeniu	terminu	przed	
upływem	 terminu	 rozpatrzenia	 wniosku	 określonego	 w	 potwierdzeniu	 przyjęcia	
wniosku.

Jeżeli	 organ	nie	 rozpatrzy	wniosku	w	 terminie,	 uznaje	 się,	 że	wydał	 rozstrzy-
gnięcie	zgodnie	z	wnioskiem	przedsiębiorcy,	chyba	że	przepisy	ustaw	odrębnych	ze	
względu	na	nadrzędny	interes	publiczny	stanowią	inaczej.

Pytanie 14. Jaką formę prawną może w wyniku przekształcenia przyjąć przed-
siębiorca będący osobą fizyczną?

Przedsiębiorca,	będący	osobą	fizyczną,	wykonującą	we	własnym	imieniu	dzia-
łalność	gospodarczą,	może być przekształcony w spółkę kapitałową	na	zasadach	
określonych	w	KSH.	Ponadto	przedsiębiorca	będący	osobą	fizyczną,	a	wykonujący	
działalność	gospodarczą	w	formie	spółki	cywilnej	(przez	umowę	spółki	wspólnicy	
zobowiązują	się	dążyć	do	osiągnięcia	wspólnego	celu	gospodarczego	przez	działa-
nie	w	sposób	oznaczony,	w	szczególności	przez	wniesienie	wkładów),	może	zgodnie	
z	art.	26	§	4–6	KSH	przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną.	Umowa	spółki	
jawnej	nie	może	być	zawarta	przy	wykorzystaniu	wzorca	umowy.	Przekształcenie	
wymaga	zgłoszenia	do	sądu	rejestrowego	przez	wszystkich	wspólników.	Przed	zgło-
szeniem	do	KRS	wspólnicy	muszą	dostosować	umowę	spółki	do	przepisów	o	umo-
wie	spółki	jawnej.

Zgłoszenie	spółki	jawnej	do	sądu	rejestrowego	powinno	zawierać:
1)	 firmę,	siedzibę	i	adres	spółki;
2)	 przedmiot	działalności	spółki;
3)	 nazwiska	 i	 imiona	 albo	 firmy	 (nazwy)	 wspólników	 oraz	 adresy	 wspólników	

albo	ich	adresy	do	doręczeń;
4)	 nazwiska	i	imiona	osób,	które	są	uprawnione	do	reprezentowania	spółki,	i	sposób	

reprezentacji.

Pytania 13–14
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Każdy	wspólnik	ma	 prawo	 i	 obowiązek	 zgłoszenia	 spółki	 jawnej	 do	 rejestru.	
Z	chwilą	wpisu	do	KRS	spółka	cywilna	staje	się	spółką	jawną.	Spółce	tej	przysługu-
ją	wszystkie	prawa	i	obowiązki	stanowiące	majątek	wspólny	wspólników.	

Pytanie 15. Na czym polega instytucja zawieszenia działalności przez przedsię-
biorcę?

Zgodnie	z	definicją	działalności	gospodarczej	 jest	ona	wykonywana	w	sposób	
ciągły.	Jednak	przedsiębiorca	niezatrudniający	pracowników	może	zawiesić	wyko-
nywanie	działalności	gospodarczej	na	okres	od 30 dni do 24 miesięcy	(jeżeli	okres	
zawieszenia	 wykonywania	 działalności	 gospodarczej	 obejmuje	 wyłącznie	 pełny	
miesiąc	luty	danego	roku	kalendarzowego,	za	minimalny	okres	zawieszenia	wyko-
nywania	działalności	gospodarczej	przyjmuje	się	 liczbę	dni	miesiąca	 lutego	przy-
padającą	w	danym	roku	kalendarzowym).	Okres	 zawieszenia	wykonywania	dzia-
łalności	gospodarczej	może	być	oznaczony	w	dniach,	miesiącach	albo	miesiącach	
i	dniach.	

Ponadto	przedsiębiorca	niezatrudniający	pracowników	prowadzący	działalność	
gospodarczą	przez	okres	co	najmniej	6	miesięcy	może	zawiesić	wykonywanie	dzia-
łalności	gospodarczej	na	okres	do	3	 lat	w	celu	 sprawowania	osobistej	opieki	nad	
dzieckiem,	nie	dłużej	jednak	niż	do	ukończenia	przez	nie	5.	roku	życia,	a	w	przy-
padku	dziecka,	które	z	powodu	stanu	zdrowia	potwierdzonego	orzeczeniem	o	nie-
pełnosprawności	 lub	 stopniu	 niepełnosprawności	wymaga	 osobistej	 opieki	 osoby	
prowadzącej	działalność	gospodarczą,	na	okres	do	6	 lat,	nie	dłużej	 jednak	niż	do	
ukończenia	przez	dziecko	18.	 roku	życia.	Ten	 rodzaj	zawieszenia	może	przedsię-
biorca	wykonać	raz	lub	maksymalnie	w	4	częściach.

Gdy	wspólnik	wykonuje	działalność	gospodarczą	w	formie	spółki	cywilnej:
1)	 zawieszenie	wykonywania	działalności	gospodarczej	jest	skuteczne	pod	warun-

kiem	jej	zawieszenia	przez	wszystkich	wspólników;
2)	 może	zawiesić	wykonywanie	działalności	gospodarczej	w	jednej	lub	kilku	spół-

kach,	jeśli	wykonuje	działalność	gospodarczą	jako	wspólnik	w	więcej	niż	jednej	
spółce	cywilnej.	
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wy-

konywania  działalności  gospodarczej  następuje  na  wniosek  przedsiębiorcy.	
Przedsiębiorca	 zawieszający	 albo	wznawiający	wykonywanie	 działalności	 gospo-
darczej	składa	wniosek	o	zmianę	wpisu.	

Okres zawieszenia	wykonywania	działalności	gospodarczej	rozpoczyna	się	od	
dnia	wskazanego	we	wniosku	o	wpis	informacji	o	zawieszeniu	wykonywania	dzia-
łalności	gospodarczej,	nie	wcześniej	niż	w	dniu	złożenia	wniosku,	 i	 trwa	do	dnia	
złożenia	wniosku	o	wpis	 informacji	o	wznowieniu	wykonywania	działalności	go-
spodarczej	lub	do	dnia	wskazanego	w	tym	wniosku,	który	nie	może	być	wcześniej-

Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego
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szy	niż	dzień	złożenia	wniosku.	W	stosunku	do	zobowiązań	o	charakterze	publicz-
noprawnym	 zawieszenie	wykonywania	 działalności	 gospodarczej	wywiera	 skutki	
prawne	od	dnia,	w	którym	rozpoczyna	się	zawieszenie	wykonywania	działalności	
gospodarczej,	do	dnia	poprzedzającego	dzień	wznowienia	wykonywania	działalno-
ści	gospodarczej.	

Zgłaszanie	 informacji	 o	 zawieszeniu	 wykonywania	 działalności	 gospodarczej	
oraz	o	wznowieniu	wykonywania	działalności	gospodarczej	w	przypadku	przedsię-
biorców	podlegających	obowiązkowi	wpisu	do	KRS	następuje	na	podstawie	prze-
pisów	o	KRS,	z	kolei	przedsiębiorcy	będący	osobami	fizycznymi	wniosek	zgłaszają	
do	CEIDG.

Co	 ważne,	 w	 okresie  zawieszenia  wykonywania  działalności  gospodarczej 
przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżą-
cych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale:
1)	 ma	prawo	wykonywać	wszelkie	czynności	niezbędne	do	zachowania	lub	zabez-

pieczenia	źródła	przychodów;
2)	 ma	prawo	przyjmować	należności	lub	obowiązek	regulować	zobowiązania,	po-

wstałe	przed	datą	zawieszenia	wykonywania	działalności	gospodarczej;
3)	 ma	prawo	zbywać	własne	środki	trwałe	i	wyposażenie;
4)	 ma	prawo	albo	obowiązek	uczestniczyć	w	postępowaniach	sądowych,	postępo-

waniach	podatkowych	i	administracyjnych	związanych	z	działalnością	gospodar-
czą	wykonywaną	przed	zawieszeniem	wykonywania	działalności	gospodarczej;

5)	 wykonuje	wszelkie	obowiązki	nakazane	przepisami	prawa;
6)	 ma	prawo	osiągać	przychody	finansowe,	także	z	działalności	prowadzonej	przed	

zawieszeniem	wykonywania	działalności	gospodarczej;
7)	 może	zostać	poddany	kontroli	na	zasadach	przewidzianych	dla	przedsiębiorców	

wykonujących	działalność	gospodarczą.
W	sytuacji	niezłożenia	wniosku	o	wpis	informacji	o	wznowieniu	wykonywania	

działalności	gospodarczej	od	dnia	następującego	po	dniu,	do	którego	przedsiębiorca	
będący	osobą	fizyczną	zawiesił	wykonywanie	działalności	gospodarczej	na	podsta-
wie	art.	14a	ust.	1d	SDGU,	przedsiębiorca	podlega	wykreśleniu	z	CEIDG	z	urzędu,	
w	drodze	decyzji	administracyjnej	ministra	właściwego	do	spraw	gospodarki.	

Z	kolei	CEIDG	wykreśla	przedsiębiorcę	niezwłocznie,	nie	później	niż	w	terminie	
7	dni	w	przypadku	niezłożenia	wniosku	o	wpis	do	CEIDG	informacji	o	wznowieniu	
wykonywania	działalności	gospodarczej	przed	upływem	24	miesięcy	od	dnia	zawie-
szenia	wykonywania	działalności	gospodarczej.

W	 stosunku	 do	 przedsiębiorcy	 wpisanego	 w	 KRS	 konsekwencje	 niezłożenia	
wniosku	o	podjęcie	zawieszonej	działalności	określa	KRSU.	

Pytanie 15
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Pytanie 16. Jak rozumie się posiadanie przez przedsiębiorcę będącego osobą 
fizyczną tytułu prawnego do nieruchomości?

Przedsiębiorca  jest  obowiązany  posiadać  tytuł  prawny  do  nieruchomości,	
których	adresy	określone	w	art.	25	ust.	1	pkt	5	SDGU	(adres	zamieszkania	przedsię-
biorcy,	adres	do	doręczeń	przedsiębiorcy	oraz	adresy,	pod	którymi	jest	wykonywana	
działalność	gospodarcza,	w	tym	adres	głównego	miejsca	wykonywania	działalności	
i	oddziału,	 jeżeli	został	utworzony;	dane	 te	 są	zgodne	z	oznaczeniami	kodowymi	
przyjętymi	w	krajowym	rejestrze	urzędowym	podziału	terytorialnego	kraju,	o	ile	to	
w	danym	przypadku	możliwe)	podlegają	wpisowi	do	CEIDG.	Tytuł	ten	nie	podlega	
dołączeniu	 do	wniosku	 o	wpis	 i	 jest	 przedstawiany	 organowi	 ewidencyjnemu	 na	
jego	wezwanie	w	przypadku,	o	którym	mowa	w	art.	35	ust.	1a	SDGU.	

Pytanie 17. Kiedy transakcja musi odbyć się z wykorzystaniem rachunku ban-
kowego?

Dokonywanie	lub	przyjmowanie	płatności	związanych	z	wykonywaną	działalno-
ścią	gospodarczą	następuje	za	pośrednictwem	rachunku	płatniczego	przedsiębiorcy,	
w	każdym	przypadku	gdy:	
1)	 stroną	transakcji,	z	której	wynika	płatność,	jest	inny	przedsiębiorca	oraz
2)	 jednorazowa	wartość	transakcji,	bez	względu	na	liczbę	wynikających	z	niej	płat-

ności,	przekracza	równowartość	15	000	zł,	przy	czym	transakcje	w	walutach	ob-
cych	przelicza	 się	na	złote	według	kursu	 średniego	walut	obcych	ogłaszanego	
przez	Narodowy	Bank	Polski	z	ostatniego	dnia	roboczego	poprzedzającego	dzień	
dokonania	transakcji.	

Pytanie 18. Na czym polegają ograniczenia wykonywania działalności gospo-
darczej?

W	pewnych	sytuacjach,	z	uwagi	np.	na	bezpieczeństwo	państwa,	dobro	obywate-
li	czy	ochronę	środowiska,	państwo	może	wprowadzać	ograniczenia	w	wykonywa-
niu	działalności	gospodarczej	i	upoważniać	do	wykonywania	określonych	rodzajów	
działalności	tylko	podmioty	spełniające	szczególne	warunki,	a	działalność	podlega	
prawnie	określonym	regułom.	Do	 takich	ograniczeń	należą	koncesje,	zezwolenia,	
licencje	czy	prowadzenie	działalności	regulowanej.

Aby	 przedsiębiorca	 mógł	 wykonywać	 działalność	 wymagającą	 np.	 uzyskania	
koncesji,	 musi	 spełniać	 wymogi	 do	 prowadzenia	 podstawowej	 działalności	 go-
spodarczej	i	oprócz	tego	wymagania	szczególne,	określone	zarówno	w	SDGU,	jak	
i	przepisach	szczególnych	(np.	ustawie	o	radiofonii	i	telewizji).	

Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego
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Pytanie 19. Jaki jest zakres terytorialny oraz czasowy działalności wymagającej 
koncesji, zezwolenia, licencji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej? 

Koncesja,	zezwolenie,	zgoda,	licencja	albo	wpis	do	rejestru	działalności	regulo-
wanej	uprawniają	do	wykonywania	działalności	gospodarczej	na	terenie	całego	kra-
ju	i	przez	czas	nieokreślony.	Wprowadzenie	wyjątku	od	tej	zasady	jest	dopuszczalne	
tylko	w	przepisach	ustaw	odrębnych,	wyłącznie	ze	względu	na	nadrzędny	 interes	
publiczny.

Pytanie 20. Jaka działalność wymaga koncesji, kto i jak jej udziela?

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	bez-
zbiornikowego	magazynowania	substancji,	podziemnego	składowania	odpadów	
oraz	podziemnego	składowania	dwutlenku	węgla;

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

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

4)	 przesyłania	dwutlenku	węgla	w	celu	jego	podziemnego	składowania;
5)	 ochrony	osób	i	mienia;
6)	 rozpowszechniania	programów	radiowych	i	telewizyjnych,	z	wyłączeniem	pro-

gramów	rozpowszechnianych	wyłącznie	w	systemie	teleinformatycznym,	które	
nie	są	rozprowadzane	naziemnie,	satelitarnie	lub	w	sieciach	kablowych;

7)	 przewozów	lotniczych;
8)	 prowadzenia	kasyna	gry.

Wprowadzenie innych koncesji	w	dziedzinach	działalności	gospodarczej	ma-
jących	 szczególne	 znaczenie	 ze	względu	 na	 bezpieczeństwo	 państwa	 lub	 obywa-
teli	 albo	 inny	ważny	 interes	publiczny	 jest	dopuszczalne	 tylko	w	przypadku,	gdy	
działalność	 ta	nie	może	być	wykonywana	 jako	wolna	 lub	po	uzyskaniu	wpisu	do	
rejestru	działalności	regulowanej	albo	zezwolenia	oraz	wymaga	zmiany	niniejszej		
ustawy.

Co	do	zasady,	udzielenie,	odmowa	udzielenia,	zmiana	 i	cofnięcie	koncesji	 lub	
ograniczenie	 jej	 zakresu	 (decyzja  administracyjna)	 należy	 do	 ministra	 właści-
wego	ze	względu	na	przedmiot	działalności	gospodarczej	wymagającej	uzyskania		
koncesji.

W	 przypadku	 gdy	 organ	 koncesyjny	 (organ	 administracji	 publicznej	 upoważ-
niony	 na	 podstawie	 ustawy	 do	 udzielania,	 odmowy	 udzielania,	 zmiany	 i	 cofania	

Pytania 19–20
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koncesji)	 przewiduje	 udzielenie  ograniczonej  liczby  koncesji,	 fakt	 ten	 ogłasza	
w	Dzienniku	Urzędowym	Rzeczypospolitej	Polskiej	„Monitor	Polski”.	Jeżeli	liczba	
przedsiębiorców,	spełniających	warunki	do	udzielenia	koncesji	i	dających	rękojmię	
prawidłowego	wykonywania	działalności	objętej	koncesją,	 jest	większa	niż	liczba	
koncesji	 przewidzianych	 do	 udzielenia,	 organ	 koncesyjny	 zarządza	 przetarg,	 któ-
rego	przedmiotem	jest	udzielenie	koncesji.	Organ	koncesyjny	ogłasza	w	Dzienniku	
Urzędowym	Rzeczypospolitej	 Polskiej	 „Monitor	 Polski”	 o	 konieczności	 przepro-
wadzenia	 przetargu.	 Przetarg	 przeprowadza	 właściwy	 organ	 koncesyjny.	 Organ	
koncesyjny	dokonuje	wyboru	ofert	w	liczbie	zgodnej	z	liczbą	koncesji,	kierując	się	
wysokością	zadeklarowanych	opłat	za	udzielenie	koncesji.	W	przypadku	gdy	kilku	
przedsiębiorców	zadeklarowało	opłatę	w	takiej	samej	wysokości,	organ	koncesyjny	
wzywa	tych	przedsiębiorców	do	ponownego	zadeklarowania	wysokości	opłaty	i	wy-
biera	ofertę	przedsiębiorcy,	który	zadeklarował	wyższą	opłatę.	

Pytanie 21. W jakich sytuacjach dochodzi do cofnięcia koncesji?

Organ koncesyjny cofa koncesję,	w	przypadku	gdy:
1)	 wydano	prawomocne	orzeczenie	zakazujące	przedsiębiorcy	wykonywania	dzia-

łalności	gospodarczej	objętej	koncesją;
2)	 przedsiębiorca	nie	podjął	w	wyznaczonym	terminie	działalności	objętej	konce-

sją,	mimo	wezwania	organu	koncesyjnego,	lub	trwale	zaprzestał	wykonywania	
działalności	gospodarczej	objętej	koncesją.
Ponadto	organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres,	w	przypad-

ku	gdy	przedsiębiorca:
1)	 rażąco	 narusza	warunki	 określone	w	koncesji	 lub	 inne	warunki	wykonywania	

koncesjonowanej	działalności	gospodarczej,	określone	przepisami	prawa;
2)	 w	wyznaczonym	terminie	nie	usunął	stanu	faktycznego	lub	prawnego	niezgodne-

go	z	warunkami	określonymi	w	koncesji	lub	z	przepisami	regulującymi	działal-
ność	gospodarczą	objętą	koncesją.	
Z	 kolei	organ  koncesyjny może  cofnąć  koncesję	 albo	 zmienić	 jej	 zakres	 ze	

względu	na	zagrożenie	obronności	lub	bezpieczeństwa	państwa	lub	bezpieczeństwa	
obywateli,	a	także	jeżeli	wydano	decyzję	o	stwierdzeniu	niedopuszczalności	wyko-
nywania	praw	z	udziałów	albo	akcji	przedsiębiorcy,	na	podstawie	przepisów	ustawy	
z	24.7.2015	r.	o	kontroli	niektórych	inwestycji	albo	też	w	razie	ogłoszenia	upadłości	
przedsiębiorcy.	

Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego

Pytanie 21


