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Wstęp

Oddajemy w Państwa ręce publikację pt. „Identyfikacja barier prawnych w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia”. Opracowania, składające się
na monografię są pokłosiem badań prowadzonych na Wydziale Prawa i Ekonomii Uni-
wersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, na te-
mat „Identyfikacja barier i utrudnień natury prawnej w zakresie wykonywania działal-
ności gospodarczej na terytorium Polski”. Badania polegają na identyfikowaniu w wielu
gałęziach prawa barier prawnych utrudniających zwłaszcza przedsiębiorcom z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonowanie lub rozwój oraz ich analizę. Efek-
tem finalnym natomiast jest sformułowanie praktycznych wniosków tak de lege lata,
jak i de lege ferenda.

Praca wpisuje się w dostrzegalną coraz częściej w Polsce tendencję prowadzenia in-
terdyscyplinarnych badań obejmujących różne obszary prawa, począwszy od rozważań
teoretycznoprawnych, przez obszary związane z prawem konstytucyjnym i administra-
cyjnym, a kończąc na zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, jak
i kwestiach proceduralnych. Wymagało to analizy wielu unormowań oraz praktyki ich
stosowania. Pozwoliło to z kolei zilustrować szereg problemów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. Było to możliwe dzięki uwzględnieniu w poszcze-
gólnych opracowaniach, z jednej strony, ujęcia teoretycznego, z drugiej zaś – praktyki
stosowania tych przepisów. Stąd podejmowane zagadnienia są istotne z punktu widze-
nia teoretycznego, jak też mają doniosłe znaczenie w praktyce. Autorami opracowań
są pracownicy naukowi, łączący pracę naukową z praktyką (np. zatrudnieniem w jed-
nostce sektora finansów publicznych, prowadzeniem działalności gospodarczej, świad-
czeniem pomocy prawnej jako radcy prawni, czy doradcy podatkowi).

Argumentem przemawiającym za wyborem problemów poruszanych w monografii
była ich społeczna doniosłość i użyteczność. Wyniki badań mogą przyczynić się do po-
głębienia wiedzy w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiąc przy-
czynek do dalszej dyskusji nad kształtem rozwiązań.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanowić będzie asumpt do podjęcia kolej-
nych badań w obszarze dotyczącym identyfikacji barier prawnych w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej.

Redaktorzy
Warszawa, listopad 2020 r.
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