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Wprowadzenie

Mija rok od wejścia w życie pakietu ustaw regulujących podejmowanie, prowadze-
nie i zakończenie działalności gospodarczej, potocznie zwanego „konstytucją biznesu”.
Co do zasady, nie stanowi ona nowej regulacji w polskim porządku prawnym. Zastąpiła
uprzednio obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, rozszczepiając
dotychczas uregulowaną w jednym akcie materię na trzy odrębne ustawy, tj. ustawę –
Prawo przedsiębiorców, ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawę o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzupełnieniem pakietu jest czwarta ustawa
o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, która wprowadziła novum w zakresie
reprezentacji interesów przedsiębiorców na wysokim szczeblu administracji publicznej.

Choć „konstytucja biznesu” w dużej mierze powtarza poprzednio obowiązujące
przepisy, to jednak występują w niej także nowe rozwiązania. Niektóre z nich uloko-
wane były także w aktach prawnych innych niż ustawa o swobodzie działalności go-
spodarczej (np. w Kodeksie Postępowania Administracyjnego), co bywa przedmiotem
krytyki. Niezależnie od argumentów przemawiających za i przeciw takiemu rozwiąza-
niu, warto podkreślić, że zabieg ten pozwala stosować powtórzone w przedmiotowym
pakiecie ustaw przepisy także w sytuacjach prawnych niemieszczących się w zakresie
regulacji innych aktów prawnych. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują dodatkową po-
tencjalną ochronę swoich interesów.

Rok to za mało, aby móc kompleksowo i rzetelnie ocenić skutki obowiązywania
„konstytucji biznesu”. Jest to jednak wystarczający okres, aby podzielić się pierwszymi
spostrzeżeniami i uwagami, jakie nasuwa teoria prawa i praktyka jego stosowania. Ni-
niejsza książka stanowi kompilację takich obserwacji zarówno pracowników nauko-
wych czołowych uniwersytetów w Polsce, jak i prawników praktyków, którzy niejed-
nokrotnie również są przedsiębiorcami.

Mamy nadzieję, że książka, którą trzymacie Państwo w ręku stanowić będzie cenne
źródło informacji zarówno praktycznych, jak i teoretycznych w zakresie prawnej regu-
lacji funkcjonowania przedsiębiorców w Polsce.

Rafał Blicharz, Andrzej Powałowski
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