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Wprowadzenie

W Polsce od chwili przejścia od gospodarki planowej do gospodarki wolnoryn-
kowej nie ustaje dyskusja nad zakresem wolności gospodarczej. Wpływa ona na 
postawy polityczne i wywołuje spory nie tylko na polu nauki prawa, ale również, 
a może przede wszystkim na gruncie nauk ekonomicznych. Dość wspomnieć, że 
hasła ostatniej parlamentarnej kampanii wyborczej w gruncie rzeczy dotyczyły 
rozumienia wolności, w tym wolności gospodarczej.

Polskie spory o wolność gospodarczą są od pewnego czasu sporami również 
europejskimi. Zakres wolności gospodarczej i sposób jej rozumienia w prawie 
europejskim są w nie mniejszym stopniu emocjonujące, co w Polsce. Wystarczy 
przywołać debatę toczącą się w Konwencie Europejskim podczas obrad dotyczą-
cych uwzględnienia w Karcie Praw Podstawowych wolności gospodarczej jako 
jednego z praw człowieka. Mimo wątpliwości, Konwent zdecydował się na ten 
krok. Krok o tyle odważny, o ile w wielu konstytucjach państw członkowskich 
Unii Europejskiej, choćby Niemiec i Francji, nie uwzględniono gwarancji wolno-
ści gospodarczej.

Mając zatem świadomość doniosłości sporów o sens rozumienia oraz zakres 
wolności gospodarczej, różnorodność poglądów, interdyscyplinarny charakter za-
gadnień z nią związanych, który nakazuje posługiwać się różnymi metodami pra-
cy naukowej, przystąpiłem do opracowania kwestii pozostającej na marginesie za-
interesowania nauki prawa i ekonomii – możliwości skutecznego powoływania 
się przez przedsiębiorców publicznych na konstytucyjnie gwarantowaną wolność 
gospodarczą.

Od momentu wejścia w życie ustawy o działalności gospodarczej w grudniu 
1988 r.1, w której po raz pierwszy w historii powojennej Polski proklamowano 
wolność działalności gospodarczej, dzieli nas 20 lat. W tym okresie wielu przed-
stawicieli nauki prawa administracyjnego gospodarczego podejmowało próbę 
wyjaśnienia możliwości powoływania się przez podmioty publiczne prowadzące 
działalność gospodarczą na wolność gospodarczą, gwarantowaną tak w ustawie, 
jak w Konstytucji. Rezultat tej dyskusji nie jest jednak konkluzywny. We współ-
czesnym orzecznictwie i literaturze istnieją poważne rozbieżności w poglądach 
dotyczących wspomnianej problematyki, często wynikające z dość jednak przy-
czynkarskiego traktowania zagadnienia.

Nie jest jednak moim zamiarem przedstawienie w niniejszej pracy podsumo-
wania dotychczas prezentowanych w nauce prawa publicznego poglądów, lecz 
ukazanie relacji przedsiębiorcy publicznego do wolności gospodarczej w sposób, 
jak sądzę, nieco odbiegający od dotychczasowych schematów, gdyż sięgający do 

1 Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.



X

Wprowadzenie

aksjologii praw człowieka, a zarazem odwołujący się do dogmatyki prawa pub-
licznego.

Aby wyjaśnić zagadnienie możliwości powoływania się w skuteczny sposób 
przez przedsiębiorców publicznych na wolność gospodarczą, należy odpowie-
dzieć na kilka zasadniczych pytań. Przede wszystkim będą to pytania z zakre-
su prawa konstytucyjnego: o znaczenie konstytucjonalizacji praw człowieka, ich 
aksjologiczne podstawy oraz funkcje, jakie pełnią w państwie demokratycznym. 
Możliwość przyznania przedsiębiorcom publicznym ochrony na podstawie wol-
ności działalności gospodarczej jest zatem uwarunkowana sposobem rozumienia 
praw człowieka (w tym wolności gospodarczej). 

Działalność gospodarcza przedsiębiorców publicznych prowadzona jest 
w oparciu o majątek publiczny. Od statusu prawnego własności publicznej zależy 
więc status prawny samego przedsiębiorcy publicznego. Nie można pozostawić 
zatem bez odpowiedzi pytania, czy w polskim prawie można wyróżnić kategorię 
własności publicznej, jak też, w przypadku pozytywnej odpowiedzi – pytania o jej 
zakres przedmiotowy oraz funkcję.

W piśmiennictwie prawniczym kontrowersje budzi zakres znaczeniowy poję-
cia przedsiębiorcy publicznego, którego sposób rozumienia powinien być rozpa-
trywany na innej płaszczyźnie niż spory dotyczące zakresu podmiotowego poję-
cia przedsiębiorstwa publicznego w europejskim prawie wspólnotowym. Wydaje 
się, że próba zbudowania definicji przedsiębiorcy publicznego na potrzeby prawa 
konstytucyjnego wydaje się nieodzowna. Funkcjonowanie podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą w oparciu o majątek publiczny powinno być pod-
porządkowane pewnym regułom, których należy poszukiwać przede wszystkim 
w treści Konstytucji RP1.

Z punktu widzenia problematyki istotne wydaje się wyjaśnienie dopuszczalno-
ści oraz zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez państwo. Poszuki-
wanie konstytucyjnych podstaw prawnych dla funkcjonowania przedsiębiorców 
publicznych służy określeniu zakresu podmiotowego wolności gospodarczej. Jest 
tak chociażby z jednego powodu. Jeśli okazałoby się, że ustrojodawca nie do-
puszcza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty pub-
liczne, to kwestia powoływania się przez przedsiębiorców publicznych na wol-
ność gospodarczą nie będzie wymagać dalszego wyjaśnienia. Jeśli jednak istnieje 
podstawa dla twierdzenia nie tylko o możliwości, ale niekiedy nawet obowiąz-
ku prowadzenia takiej działalności przez podmioty publiczne, to problem zakresu 
ochrony przyznawanej na podstawie praw człowieka, w tym wolności gospodar-
czej ukazuje się z pełną wyrazistością. 

Znaczenie omawianej problematyki dla funkcjonowania państwa jest nieba-
gatelne. Wydaje się, że dla kształtowania modelu ustrojowego Rzeczypospolitej, 
a przede wszystkim standardów ochrony praw człowieka, istotne znaczenie ma 
określenie roli państwa w gospodarce oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, kto 
może się powoływać na prawa podstawowe. Zwolennicy poglądów o możliwie 
najszerszym pojmowaniu zakresu tej ochrony kierują się zapewne szlachetnym 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze 
sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319).


