
Przedmowa

Publikacja ma za przedmiot studia nad uchwalonym 6.3.2018 r.
Prawem przedsiębiorców, sztandarową ustawą tzw. Konstytucji Biznesu,
ujmując je w komentarze do poszczególnych przepisów, w których
autorzy podejmują próbę rozwiązania problemów naukowych związanych
z wykładnią i stosowaniem publicznego prawa gospodarczego. Niniejsze
opracowanie obejmuje ciąg analiz i rozważań prawnych ukierunkowanych
na optymalne wyrażenie istoty nowej regulacji, mając na względzie
zarówno ujęcie teoretyczno-prawne, jak i oczekiwania praktyki, w tym
w szczególności na potrzebę wyjaśnienia zagadnień, które dotąd w dok-
trynie były często pomijane lub tylko sygnalizowane. Zamiarem Autorów
było zaprezentowanie opracowania naukowego, które będzie zawierać
twórcze spojrzenie na problem ładu publicznego i gospodarczego w Polsce
oraz jego aksjologiczne podstawy pozwalające na poszukiwanie w prawie
tego co dobre i słuszne. Kierując się tym założeniem, autorzy starają
się wyjść naprzeciw kluczowym oczekiwaniom odnoszącym się do
normatywnych aspektów działalności gospodarczej oraz statusu prawnego
przedsiębiorców.

Co do treści należałoby podkreślić, że w powyższym kontekście
na szczególną uwagę zasługuje problem współistnienia i dopełniania
się stosownych zasad Konstytucji RP oraz zasad wyszczególnionych
w ustawie – Prawo przedsiębiorców. Stąd autorzy starają się odpowiedzieć
na kluczowe pytania w tym zakresie, w tym dotyczące istoty wolności
gospodarczej, zasady zrównoważonego rozwoju, zasady pewności prawa
zarówno w zakresie jego tworzenia, jak i stosowania, zasady uczciwej
konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów
innych przedsiębiorców i konsumentów, zasady domniemania uczciwości
przedsiębiorcy, zasady pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstron-
ności i równego traktowania, zasady przyjaznej interpretacji prawa i wielu
innych zasad pozwalających na zgłębienie istoty prawa w kontekście
działalności gospodarczej oraz publicznego prawa gospodarczego. Ma-
jąc na uwadze znaczenie preambuły do Konstytucji RP, przedmiotem
szerszych rozważań stała się także preambuła do ustawy – Prawo
przedsiębiorców. Równie ważne znaczenie mają wywody i rozważania
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prawne dotyczące: podejmowania, wykonywania i zakończenia działalno-
ści gospodarczej; załatwiania spraw z zakresu działalności gospodarczej;
reglamentacji działalności gospodarczej; ograniczenia kontroli działalności
gospodarczej; zasad opracowywania projektów aktów normatywnych
z zakresu prawa gospodarczego oraz oceny ich funkcjonowania.

Temat podjęty w opracowaniu stanowił poważne wyzwanie prawno-
-naukowe niemal w każdym jego fragmencie. Przedmiotem komenta-
rzy są bowiem przepisy, które muszą być analizowane w szerokiej
perspektywie normatywnej, w wielu przypadkach wykraczającej poza
zakres regulacji publicznego prawa gospodarczego. Ponadto są to przepisy
nowe, które w dużej części nie znajdują bezpośrednich odpowiedników
w dotychczasowych regulacjach gospodarczych lub zostały ukształtowane
na nowo, a co za tym idzie, nie są możliwe do przewidzenia wszystkie
potencjalne implikacje ich obowiązywania. Niemniej należy wyrazić
nadzieję, że oddawana w ręce czytelnika publikacja będzie stanowiła
zaczyn dalszej twórczej dyskusji w tym zakresie oraz punkt wyjścia
do poszukiwania wyznaczników ładu gospodarczego zarówno w ramach
dyskursu naukowego, jak i praktycznego stosowania prawa.

Autorzy
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