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Wprowadzenie15

WPROWADZENIE
Podręcznik Podstawy prawa dla ekonomistów przeznaczony jest przede wszystkim
dla studentów wszystkich kierunków studiów ekonomicznych. Na jego treść składają
się podstawowe wiadomości z zakresu poszczególnych gałęzi lub działów prawa, niezbędne każdemu ekonomiście. Ponieważ nauki ekonomiczne należą do obszaru nauk
społecznych, a studia w tym obszarze realizują ogólne efekty nauczania także z zakresu
prawa, podręcznik w tym zakresie nadaje się do realizacji tych efektów dla wszystkich
kierunków studiów w dziedzinie nauk społecznych.
Programy studiów kierunków ekonomicznych z reguły przewidują – oprócz przedmiotów: prawo lub podstawy prawa – także inne przedmioty prawnicze przydatne dla
przyszłych ekonomistów, jak np. prawo cywilne, prawo handlowe (gospodarcze) lub
prawo własności intelektualnej. Niniejszy podręcznik uwzględnia tę okoliczność i stanowi podstawę do studiowania tych innych przedmiotów prawniczych.
Związki prawa z ekonomią, finansami czy zarządzaniem zachodzą nie tylko w działalności gospodarczej, ale również w organizowaniu i zarządzaniu różnymi procesami
oraz instytucjami (np. w administracji publicznej). Studenci kierunków ekonomicznych
przygotowują się do wykonywania zawodu w wymienionych przykładowo sferach,
powinni zatem w czasie studiów nabyć elementarną wiedzę z zakresu wszystkich gałęzi
prawa – ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego i prawa administracyjnego,
dlatego tym gałęziom prawa poświęcono w podręczniku najwięcej uwagi.
Podręcznik składa się z 13 rozdziałów. W rozdziale I „Ogólne wiadomości o prawie”
wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia (instytucje) z zakresu teorii prawa, których
zrozumienie jest niezbędne do przyswojenia zagadnień przedstawionych w następnych
rozdziałach. Rozdział II „Elementy prawa Unii Europejskiej” wyjaśnia najważniejsze
instytucje prawa unijnego i zasady stosowania tego prawa w Polsce będącej państwem
członkowskim Unii Europejskiej. Rozdział III „Elementy prawa konstytucyjnego” poświęcony jest głównym zagadnieniom prawnym ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,
wolnościom, prawom i obowiązkom człowieka i obywatela, konstytucyjnym organom
władzy, kontroli państwowej i ochrony prawa. Rozdział IV „Elementy prawa administracyjnego” zawiera wiadomości na temat administracji publicznej i jej podmiotów,
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stosunku administracyjnoprawnego, form działania administracji publicznej i jej kontroli. Ponieważ ekonomista w pracy zawodowej może pełnić funkcję organu administracji
lub strony postępowania prowadzonego przez ten organ albo przez sąd administracyjny,
w rozdziale V „Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego”
przedstawiono zasady postępowania przed organami administracji (postępowanie administracyjne ogólne), przed sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne
w administracji. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa finansowego zostały zawarte
w rozdziale VI „Elementy prawa finansowego”. Wiadomości na temat głównych pojęć
z zakresu prawa karnego ujęte są w rozdziale VII „Elementy prawa karnego”, natomiast
w rozdziale VIII „Elementy postępowania karnego” przedstawiono najważniejsze kwestie z zakresu prawa postępowania karnego. Jak już wspomniano, w podręczniku wiele
miejsca poświęcono zagadnieniom prawa cywilnego (rozdział IX „Elementy prawa
cywilnego”), które ma fundamentalne znaczenie w działalności gospodarczej, a jego
rola systematycznie rośnie także w sferze administracji publicznej (prywatyzacja zadań
publicznych – podmioty prawa cywilnego coraz częściej realizują zadania publiczne
zamiast organów władzy publicznej). Z tych przyczyn w rozdziale IX „Elementy prawa
cywilnego” omówione zostały zagadnienia tzw. części ogólnej prawa cywilnego, prawo
rzeczowe, prawo zobowiązań, a także w niezbędnym zakresie dokonano ogólnej charakterystyki prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego. W rozdziale X „Elementy prawa
pracy” przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu tego prawa, a w rozdziale XI
„Elementy prawa ubezpieczeń społecznych” – ogólne kwestie dotyczące prawa ubezpieczeń społecznych. Rozdział XII „Elementy postępowania cywilnego” poświęcony jest
zagadnieniom związanym z tym postępowaniem w sprawach wynikających z prawa
cywilnego materialnego, a także w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń
społecznych, oraz z postępowaniem przed sądami polubownymi. W rozdziale XIII
„Elementy prawa prywatnego międzynarodowego” wyjaśniono podstawowe problemy
tego prawa. Dynamiczny rozwój międzynarodowego ruchu osobowego oraz handlu
międzynarodowego uzasadnia omówienie tych problemów, gdyż sprawy prywatne
„z elementem obcym” nie tylko są faktem w działalności gospodarczej przedsiębiorców,
ale także wymagają uwzględnienia w pracy organów administracji publicznej (realizujących zadania np. w zakresie gospodarki nieruchomościami, nadzoru finansowego lub
prawa aktów stanu cywilnego).
W niniejszym, trzecim wydaniu podręcznika, wprowadzone zostały zmiany i uzupełnienia w zasadzie do każdego jego rozdziału, wynikające ze zmian, jakie nastąpiły
w prawie od daty drugiego wydania tego podręcznika w 2015 r.
Podstawowa wiedza prawnicza nabyta przez studiowanie niniejszego podręcznika będzie pomocna studentom kierunków ekonomicznych nie tylko w nauce wymienionych wyżej przykładowo przedmiotów prawniczych, ale także w nauce przedmiotów
ekonomicznych (np. finansów publicznych, rachunkowości lub zarządzania). Jeszcze
raz warto podkreślić, że podręcznik ten, jako kompendium wiedzy prawniczej, może
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okazać się przydatny również dla studentów innych kierunków studiów należących do
obszaru nauk społecznych.
Stan prawny uwzględniono na 1 września 2018 r.
Redaktor naukowy
Bogusława Gnela
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Rozdział I

OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE
1.1. Pojęcie prawa i jego funkcje
Pojęcie „prawo” jest wieloznaczne, może bowiem oznaczać np. prawo naukowe opisujące
zjawiska, które zachodzą w przyrodzie lub w ekonomii (np. prawo popytu i podaży), albo
obejmować reguły, które wraz z sankcjami grożącymi za ich nieprzestrzeganie ustanowiły
kompetentne organy władzy publicznej. W tym ostatnim przypadku pojęcie „prawo”
oznacza tzw. prawo przedmiotowe stanowione. Jest wiele definicji prawa przedmiotowego, ale najbardziej trafna wydaje się definicja, w myśl której prawo to zbiór norm,
czyli reguł postępowania pochodzących od kompetentnych organów władzy publicznej,
na których straży stoi państwo stosujące przymus państwowy. Biorąc pod uwagę sposób
tworzenia prawa (o którym dalej), można przyjąć, że prawo przedmiotowe to całość
norm, czyli reguł postępowania, ustanowionych przez kompetentne organy publiczne lub
wynikających z prawa zwyczajowego, uznanych i chronionych przez państwo. Definicja
ta dotyczy prawa przedmiotowego, zwanego prawem powszechnie obowiązującym.
W społeczeństwie funkcjonuje wiele norm (reguł) postępowania, ale nie wszystkie mają
charakter norm prawnych. Tytułem przykładu można podać reguły dobrego wychowania, które nie są normami prawnymi, gdyż nie zostały ustanowione przez organy
władzy publicznej, a państwo nie chroni ich przy użyciu środków przymusu, którymi
dysponuje. Kogoś, kto łamie reguły dobrego wychowania, może spotkać dezaprobata
ze strony innych osób, ale nie sankcja w postaci np. kary pieniężnej lub pozbawienia
wolności. Prawo przedmiotowe jest ustanawiane celem przymuszenia jego adresatów do
zachowania się zgodnego z treścią tego prawa. Ustawodawca stanowi prawo w interesie
państwa i dla dobra społeczeństwa, a za naruszenie tego prawa przewiduje określone
sankcje.
Ze względu na sposób tworzenia wyróżnia się prawo zwyczajowe i prawo stanowione
(pisane). Prawo zwyczajowe kształtuje się w określonej społeczności przez długie lata
i jest przez tę społeczność przestrzegane jako obowiązujące, a zatem również państwo
uznaje je za obowiązujące, jeżeli nie jest ono sprzeczne z prawem stanowionym. Prawo
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zwyczajowe regulowało stosunki społeczne do czasu wykształcenia się państwa i jego organów ustawodawczych. W miarę rozwoju państwowości traciło na znaczeniu i obecnie
jego rola, w porównaniu z prawem stanowionym, nie jest duża. Są jednak takie dziedziny,
w których prawo zwyczajowe ma nadal znaczenie, np. w handlu międzynarodowym
lub w stosunkach dyplomatycznych.
Od prawa zwyczajowego należy odróżnić zwyczaj, przez który rozumie się praktykę
określonego postępowania powszechnie stosowaną w danym czasie, środowisku lub
w stosunkach społecznych. Zwyczaje nie mają charakteru normatywnego, doniosłość
prawną uzyskują wówczas, gdy odsyłają do nich przepisy prawa stanowionego. Przykładem mogą być przepisy prawa cywilnego, które odsyłają do ustalonych zwyczajów
(np. przy tłumaczeniu oświadczeń woli) lub do przyjętych zwyczajów (np. przy interpretacji faktu przyjęcia oferty).
Prawo zwyczajowe ma charakter normatywny i dlatego sądy stosują jego normy bezpośrednio, natomiast zwyczaj stosowany jest przez sądy dopiero z mocy i w zakresie
ustawowego odesłania.
Prawo stanowione (pisane) tworzą kompetentne organy państwowe (np. parlament,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów) przez uchwalanie lub wydawanie
aktów normatywnych (np. ustaw, rozporządzeń wykonawczych). Wobec decentralizacji
władzy publicznej władzę tę sprawują także jednostki samorządu terytorialnego: gminy,
powiaty i województwa samorządowe, które mają kompetencję do stanowienia prawa
miejscowego. Prawo miejscowe obowiązuje powszechnie jednak tylko na terytorium
władztwa tego organu władzy, który je ustanowił (np. uchwała rady gminy obowiązuje
na terytorium tej gminy). Prawo miejscowe może stanowić także wojewoda – jako
terenowy organ administracji rządowej.
Wobec powyższego prawo przedmiotowe to ogół przepisów zawartych w aktach normatywnych oraz ogół uznanych norm prawa zwyczajowego, jakie obowiązują w danym
państwie.
Od prawa przedmiotowego należy odróżnić prawo podmiotowe. Prawo podmiotowe
to możność określonego zachowania się lub też możność domagania się określonego
zachowania od osób do tego obowiązanych. Tytułem przykładu: właściciel ma prawo
korzystania z rzeczy (np. jej używania) i rozporządzania nią (np. może ją sprzedać lub
obciążyć zastawem), a także może ją posiadać i domagać się od wszystkich innych osób,
aby wbrew jego woli nie pozbawiały go lub nie ograniczały w możliwości korzystania
z wymienionych uprawnień (np. nie korzystały z rzeczy będącej jego własnością). O tym,
jaką treść ma prawo własności, decyduje ustawodawca, ale o tym, czy przysługuje ono
konkretnemu podmiotowi prawa, decydują zdarzenia powodujące powstanie tego prawa
(pierwotne i pochodne sposoby nabycia własności). Są takie prawa podmiotowe, o któ-
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rych treści decyduje wola stron – np. wierzytelność (prawo podmiotowe wierzyciela)
wynikająca z umowy nienazwanej. Są również prawa podmiotowe o charakterze praw
naturalnych, tj. godność i wolność człowieka, których nikt nie może go pozbawić, a rola
ustawodawcy sprowadza się wyłącznie do ochrony godności człowieka i zakreślania
granic jego wolności.
Prawa podmiotowe można systematyzować według rozmaitych kryteriów. Najbardziej
przydatny jest podział praw podmiotowych na: względne i bezwzględne, majątkowe
i niemajątkowe oraz zbywalne i niezbywalne.
Prawa podmiotowe względne są skuteczne tylko wobec określonej osoby lub osób
– np. sprzedawca ma prawo żądać zapłaty ceny od kupującego, a poszkodowany ma prawo żądania odszkodowania od osoby odpowiedzialnej za wyrządzoną mu szkodę. Prawa
podmiotowe bezwzględne są natomiast skuteczne względem wszystkich – np. właściciel
ma roszczenie wobec każdej osoby nieuprawnionej do korzystania z rzeczy, aby nie
naruszała jego prawa własności tej rzeczy.
Prawa podmiotowe majątkowe mają wartość w sensie ekonomicznym, a zalicza się do
nich między innymi prawo własności (np. samochodu), użytkowanie wieczyste, patent
lub prawo ochronne na znak towarowy. Prawa podmiotowe niemajątkowe wyrażają
inne wartości niż ekonomiczne – np. prawo do czci, godności albo nazwiska.
Prawa podmiotowe zbywalne mogą być przeniesione na inną osobę (np. własność, użytkowanie wieczyste, wierzytelność o zapłatę ceny za rzecz sprzedaną). Prawa podmiotowe
niezbywalne mogą należeć tylko do konkretnej osoby i nie można ich przenieść na inny
podmiot prawa (np. członkostwo w spółdzielni, prawo do czci albo prawo odkupu).
Warto zapamiętać, że przykładowe wypowiedzi „mam prawo do miesięcznego urlopu
wypoczynkowego” albo „mam prawo sprzedać swój samochód” dotyczą prawa podmiotowego, a stwierdzenia „prawo do urlopu wypoczynkowego reguluje Kodeks pracy” albo
„umowę sprzedaży reguluje Kodeks cywilny” odnoszą się do prawa przedmiotowego.
Najważniejszymi funkcjami prawa przedmiotowego są: kontrola zachowań, rozdział
dóbr i ciężarów (obciążeń) oraz regulacja konfliktów.
Na zachowania ludzkie można wpływać, wykorzystując sposoby normatywne (za pomocą przepisów prawnych) i nienormatywne (np. przez odpowiednie wychowywanie dzieci). Sposoby normatywne skuteczne są wtedy, gdy adresaci przepisów (norm) prawnych
znają ich treść. Obowiązywanie normy prawnej zawierającej nakaz lub zakaz jakiegoś
postępowania nie oznacza, że owe nakazy lub zakazy będą respektowane przez osobę,
która o nich nie wie. Zdarza się również, że nawet znając treść norm prawnych, dany
podmiot nie chce się do nich zastosować. Aby skłonić adresatów norm do zachowań

W podręczniku w sposób zwięzły i kompleksowy zaprezentowano podstawowe wiadomości
z zakresu poszczególnych gałęzi lub działów prawa niezbędne każdemu ekonomiście. Przedstawiono w nim zagadnienia z zakresu teorii prawa oraz elementy prawa konstytucyjnego,
administracyjnego, finansowego, karnego, cywilnego, a także prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa prywatnego międzynarodowego. Czytelnik zdobędzie ogólną wiedzę o polskim prawie, niezbędną do zdania egzaminu z podstaw prawa, przydatną również w życiu
codziennym i podczas wykonywania zawodu ekonomisty.
Trzecie wydanie książki uwzględnia wszystkie zmiany normatywne, jakie wprowadzono od
czasu ostatniego wydania w 2015 r. W szczególności omówione zostały nowe regulacje z zakresu prawa unijnego, konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego oraz prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych. Są to m.in. zagadnienia dotyczące zmian w sądownictwie, terminów załatwiania spraw, ugody oraz zrzeczenia się odwołania w postępowaniu administracyjnym, a także zmiany w administracji podatkowej i celnej, kwestie dotyczące formy czynności
prawnej, reprezentacji, przedawnienia, odsetek ustawowych i umownych w prawie cywilnym. Ponadto zwrócono uwagę na nową ustawę – Prawo przedsiębiorców, a także na zmiany
w pozwie grupowym i wprowadzenie skargi nadzwyczajnej w postępowaniu cywilnym.
Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów ekonomicznych kierunków
studiów. Może jednak być również przydatne słuchaczom innych kierunków z zakresu nauk
społecznych.
Publikacja została opracowana przez profesorów oraz adiunktów zatrudnionych w Katedrze
Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień
Publicznych na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Na tym Wydziale pracownicy wymienionych Katedr prowadzą również wykłady dla studentów kierunku prawo. Autorzy podręcznika w zdecydowanej większości mają także status
sędziego, adwokata lub radcy prawnego.
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