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Wstęp

Szanowni Czytelnicy, oddajemy w Państwa ręce monografię złożoną z opracowań
wielu autorów, będącą pokłosiem badań prowadzonych w ramach Pracowni Analiz
Prawnych na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodni-
czego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Praca ta wpisuje się to w dostrzegalną już tendencję prowadzenia interdyscyplinar-
nych badań naukowych obejmujących różne dziedziny 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. Opracowania znajdujące się w monografii mają zróż-
nicowany charakter. Argumentem przemawiającym za wyborem problemów była ich
społeczna doniosłość i użyteczność. Niewątpliwą wartością pracy jest uwzględnienie
różnych zagadnień prawnych w odniesieniu do problematyki swobody działalności go-
spodarczej. Z jednej strony, dostrzec można opracowania dotyczące ogólnych założeń
ustrojowych, odnoszące się do swobody prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
w odniesieniu do ograniczeń w stanie pandemii COVID-19, z drugiej zaś, wyróżnić na-
leży kwestie szczegółowe związane z prowadzeniem i swobodą działalności gospodar-
czej z perspektywy różnych gałęzi prawa. Znaczna część pracy dotyczy bowiem kwe-
stii kontroli przedsiębiorcy w kontekście swobody działalności gospodarczej, która ma
bardzo istotne znaczenie, bowiem determinuje aktywność gospodarczą, a często nawet
ją ogranicza. Z kolei w nurt zagadnień o charakterze administracyjnoprawnym wpisują
się opracowania dotyczące ograniczenia w dostępie do informacji publicznej i zasad-
ności wprowadzania różnego rodzaju ograniczeń podmiotowych obejmujących prowa-
dzenie działalności gospodarczej. W tomie znajdują się także opracowania podejmu-
jące problematykę swobody działalności gospodarczej z punktu widzenia przepisów
prawa pracy, w tym w zakresie swobody pracodawców w kształtowaniu czasu pracy
oraz wprowadzania pracy zdalnej jako alternatywnej formy zatrudnienia; prawa po-
datkowego w zakresie stosowania ulgi IP Box ze szczególnym uwzględnieniem orzecz-
nictwa sądowego, problemy zmian prawa podatkowego, a także prawa i postępowa-
nia cywilnego wraz z omówieniem stosowania skargi pauliańskiej per analogiam legis
w odniesieniu do ochrony należności publicznoprawnych wobec przedsiębiorców, re-
alizacji zasady szybkości postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych i jej wpły-
wie na sytuację przedsiębiorcy oraz wpływie nowelizacji przepisów dotyczących postę-
powania gospodarczego (uregulowanej w KPC) na swobodę działalności gospodarczej.
W monografii znalazły się także opracowania dotyczące przepisów o quasi-konsumen-
tach na tle zasady równości przedsiębiorców, prawa geologicznego i górniczego wska-
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zujące na potrzebę zmiany zakresu przedmiotowego koncesji w Prawie geologicznym
i górniczym, warunków prawnych wydobywania piasków i żwirów przez przedsiębior-
ców czy wreszcie prawa i postępowania karnego związane z zakazem prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Na końcu monografii znajduje się sprawozdanie z działalności
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców za 2020 r.

Zaproponowane ujęcie pozwoliło zilustrować szereg problemów związanych z pro-
wadzeniem i swobodą działalności gospodarczej. Było to możliwe dzięki uwzględnie-
niu w poszczególnych opracowaniach, z jednej strony, ujęcia teoretycznego, z drugiej
zaś – praktyki stosowania tych przepisów. Stąd podejmowane zagadnienia są istotne
z punktu widzenia teoretycznego, jak też mają doniosłe znaczenie praktyczne. Auto-
rami opracowań są pracownicy naukowi Uniwersytetu, łączący pracę naukową z prak-
tyką (np. zatrudnieniem w jednostkach sektora finansów publicznych, prowadzeniem
działalności gospodarczej, świadczeniem pomocy prawnej jako radcy prawni, czy do-
radcy podatkowi) oraz współpracujący z Uczelnią praktycy.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanowić będzie asumpt do podjęcia kolej-
nych badań w obszarze dotyczącym nie tylko swobody prowadzenia działalności go-
spodarczej, ale i dalszej identyfikacji barier prawnych w jej prowadzeniu.

Redaktorzy
Warszawa, listopad 2021 r.
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