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Akty prawne

Unijne

dyrektywa 
200 6/123/WE, 
dyrektywa 
usługowa

– dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady 
z 12.12.2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE 
L 376, s. 36)

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

rozporządzenie 
nr 651/2014

– rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w za-
stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187, s. 1, ze zm.)

Polskie

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 
ze zm.)

k.k. – ustawa z  6.06.1997  r. –  Kodeks karny (Dz.U. z  2018  r. poz.  1600 
ze zm.)

k.k.s. – ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1958 ze zm.)

k.p. – ustawa z  26.06.1974  r. –  Kodeks pracy (Dz.U. z  2018  r. poz.  917 
ze zm.)

k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z  17.11.1964  r. –  Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 
z 2 018 r. poz.  1360 ze zm.)
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k. s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1577 ze zm.)

k.w. – ustawa z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618 
ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, 
poz. 483 ze zm.)

o.p. – ustawa z  29.08.1997  r. –  Ordynacja podatkowa (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 800 ze zm.)

p.p.s.a – ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz.1302 ze zm.)

p.r.d. – ustawa z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1990 ze zm.)

pr. bank. – ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 
ze zm.)

pr. energ. – ustawa z  10.04.19 97  r. –  Prawo energetyczne (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 755 ze zm.)

pr. farm. – ustawa z  6.09.2001  r. –  Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 2211 ze zm.)

pr. przeds. – ustawa z  6.03.2018  r. –  Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz.  646 
ze zm.)

pr. up. – ustawa z  28.02.2003  r. –  Prawo upadłościowe (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 2344 ze zm.)

p.w.p.p. – ustawa z  6.03.2018  r. –  Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodar-
czej (Dz.U. poz. 650)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, 
poz. 864/2 ze zm.).

u.c. – ustawa z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 
ze zm.)

u.c.2003 – ustawa z  13.06.2003  r. o  cudzoziemcach (Dz.U. z  2011  r. Nr  264, 
poz. 1573 ze zm.)

u.CEIDG – ustawa z 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej i Punkcie Inf ormacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 
poz. 647 ze zm.)

u. d.i.p. – ustawa z  6.09.2001  r. o  dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

u.e.l. – ustawa z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 
ze zm.)

u.f.p. – ustawa z  27.08.2009  r. o  finansach publicznych (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 2077 ze zm.)

u.g.h. – ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 
ze zm.)
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u.i.d.p. – ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów rea-
lizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.)

u.k.g.w. – ustawa z  9.11.2018  r. o  kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 
poz. 2212)

u.k.i. – ustawa z  24.07.2015  r. o  kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1857)

u.KRS – ustawa z  20.08.1997  r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 986 ze zm.)

u.n.r.f. – ustawa z 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 621 ze zm.)

u.n.z.a.a. – usta wa z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archi-
wach (Dz.U. z 201 8 r. poz. 217 ze zm.)

u.o.o.m. – ustawa z  22.08.1997  r. o  ochronie osób i  mienia (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 2142 ze zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

u.p.n.p.r. – ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwy m praktykom 
rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070)

u.p.w.i.s. – ustawa z  25.02.2016  r. o  ponownym wykorzystywaniu informacji 
sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1243 ze zm.)

u.r. – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 
ze zm.)

u.r.s.s.g. – ustawa z 24.05.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodar-
czych (Dz.U. z 2016 r. poz. 723)

u.r.t. – ustawa z  29.12.1992  r. o  radiofonii i  telewizji (Dz.U. z  2017  r. 
poz.1414 ze zm.)

u.RMŚP – ustawa z 6.03.2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębior-
ców (Dz.U. poz. 648)

u.s.d.g. – ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2168 ze zm.)

u.s.g. – ustawa z  8.03.1990  r. o  samorządzie gminnym (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 994 ze zm.)

u.s.o.z. – ustawa z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1226 ze zm.)

u.s.o.z.n. – ustawa z 13.04.2016  r. o systemach oceny zgodności i nadzoru ryn-
ku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.)

u.s.p. – ustawa z  29.06.1995  r. o  statystyce publicznej (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 997 ze zm.)

u.s.u.s – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)
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u.ś.u.d.e. – ustawa z  18.07.2002  r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)

u.t.z. t.h. – ustawa z 8.03.2013 r. o  terminach zapłaty w transakcjach handlo-
wych (Dz.U. z 2016 r. poz. 684 ze zm.)

u.u. c.p.g. – ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)

u.u.p. – ustawa z  19.08.2011  r. o  usługach płatniczych (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 2003 ze zm.)

u.u.p.c.g. – ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i  czystości w gmi-
nach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)

u.VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2174 ze zm.)

u.w.m. – ustawa z  20.05.2010  r. o  wyrobach medycznych (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 211 ze zm.)

u.w.r.w.w. – ustawa z 12.05.2011 r. o wyrobie  i rozlewie wyrobów winiarskich, 
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1159 ze zm.)

u.w.t.p.a. – ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.)

u.z.e.i.p. – ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatni-
ków i płatników (Dz.U. z 2019 r. poz. 63 ze zm.)

u.z.n.k. – ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 419 ze zm.)

u.z.s.p.o.f. – ustawa z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 
osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629)

u.z.u.p.z. – ustawa z 6.03.2018  r. o  zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodar-
czym na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.  649 
ze zm.)

z.u.s.d.g. – ustawa z  19.12.2008  r. o  zmianie ustawy o  swobodzie działalnoś-
ci gospodarczej oraz o  zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

Czasopisma i wydawni  ctwa promulgacyjne

MoP – Monitor Prawniczy
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
PiP – Państwo i Prawo
PPH – Przegląd Prawa Handlowego



Wykaz skrótów

PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Inne

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
CIKRS – Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego
CRP–KEP – Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników
Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. – Dziennik Urzędowy
EFTA – Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
EOG – Europejski Obs  zar Gospodarczy
KRRiT – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
NIP – numer identyfikacji podatkowej
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
PIP – Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy
PKB – produkt krajowy brutto
PKD – Polska Klasyfikacja  Działalności
REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
s.c. – spółka cywilna
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – sąd okręgowy
TK – Trybunał Konstytucyjny
UPO – urzędowe poświadczenie odbioru
WSA – wojewódzki sąd administracyjny





Szanowni Państwo,
trzymacie w  rękach komentarz do konstytucji biznesu. Opracowanie, dzięki któremu 
łatwiejsze będzie poznanie m.in. fundamentalnych zasad nowego Prawa przedsiębiorców. 
Niniejszy komentarz przygotowali wybitni teoretycy i praktycy prawa.

Konstytucja biznesu, pakiet pięciu ustaw uchwalonych przez Sejm 6.03.2018 r., stanowi 
gruntowną reformę prawa gospodarczego. Jej przewodnią ideą jest zmiana postawy pań-
stwa wobec przedsiębiorców.

Jej wejście w ż ycie otwiera nowy etap w historii polskiego prawa gospodarczego. Dotych-
czasowa konstytucja przedsiębiorczości, czyli ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, uchwalana w pośpiechu w celu dostosowania się do wymogów prawa unijnego, 
wielokrotnie nowelizowana i otoczona szeregiem ustaw szczegółowych, nie spełniła pokła-
danych w niej nadziei i okazała się nieskuteczna jako środek ochrony praw przedsiębiorców.

Obecna regulacja uprościła i zreformowała przepisy dotyczące prowadzenia działalności. 
Wprowadziła również gwarancje mające w większym stopniu zapewnić wolność działal-
ności gospodarczej oraz ochronę praw przedsiębiorców. Prawo przedsiębiorców wpro-
wadza szereg kardynalnych zasad, takich jak: co nie jest zabronione, to jest dozwolone, 
domniemanie niewinności przedsiębiorcy, rozpatrywanie wątpliwości na korzyść przed-
siębiorcy, klauzula pewności prawa, oraz nowe rozwiązania, np.  instytucję działalności 
nierejestrowanej oraz ulgę na początek działalności.

Reforma wprowadza również do systemu prawa polskiego nową instytucję –  Rzecz-
nika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego podstawowym zadaniem jest dopilnowa-
nie wdrożenia konstytucji biznesu do praktyki urzędniczej i sądowej. Jako ombudsman 
przedsiębiorców Rzecznik MŚP stoi na straży przestrzegania praw i interesów przedsię-
biorców przez administrację publiczną.

W celu ochrony praw przedsiębiorców Rzecznik MŚP opiniuje projekty aktów norma-
tywnych, występuje do właściwych organów o dokonanie zmian w prawie lub wydanie 
objaśnień prawnych przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, 
współpracuje z organizacjami przedsiębiorców oraz, co najważniejsze, może przeprowa-
dzać interwencje w sprawach przedsiębiorców, wstępując do postępowań administracyj-
nych i sądowoadministracyjnych.

Zdajemy sobie sprawę, że samo wprowadzenie ustawy, nawet najlepszej, nie rozwiązało ani 
nigdy nie rozwiąże wszystkich problemów trapiących polskich prz edsiębiorców. Niemniej 
jest to bardzo ważny, przełomowy krok naprzód. Kluczowe dla wprowadzenia konstytucji 
biznesu w życie jest to, aby organy ją stosujące – sądy i administracja – prawidłowo ją 
rozumiały i wykładały. Wierzymy, że niniejsza publikacja się do tego przyczyni.

Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średn ich Przedsiębiorców

Jacek Cieplak
Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
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Oddajemy do rąk Czytelnika komentarz do ustaw składających się na tzw. konstytucję 
biznesu, obejmujący swoim zakresem cztery ustawy: Prawo przedsiębiorców, ustawę 
o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawę o Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawę 
o  zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i  innych osób zagranicznych 
w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komentarzem nie objęliśmy natomiast Przepisów wprowadzających ustawę –  Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Argumentem 
przemawiającym za takim rozwiązaniem jest czasowy charakter większości przepisów 
tego aktu. Uwagę Czytelnika trzeba jednak zwrócić na fakt, że wzmiankowaną ustawą 
dokonano nowelizacji szeregu ustaw, m.in. wprowadzono nieujęte w komentarzu zmiany 
w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w Kodeksie cywilnym (uprawnienie 
przedsiębiorcy – osoby fizycznej, wpisanego do CEIDG, do udzielenia prokury). Łącznie 
doszło do nowelizacji 187 ustaw.

Uchwalenie konstytucji biznesu stanowi ważny etap w polityce rządowej, jej celem było 
bowiem wprowadzenie aktów tworzących nowe ramy dla budowy korzystnego otoczenia 
prawnego dla przedsiębiorców, jak też rewidujących relacje na linii organy administracji 
publicznej – przedsiębiorcy.

Prawo przedsiębiorców reguluje zasady podejmowania, wykonywania i  zakończenia 
działalności gospodarczej. W  założeniu ustawa ma zmniejszyć ryzyko biznesowe oraz 
zwiększyć chęć podejmowania i  wykonywania działalności gospodarczej, w  tym także 
ponoszenia ryzyka związanego z  realizacją innowacyjnych projektów. Ustawa normuje 
również tryb załatwiania spraw z zakresu działalności gospodarczej, reglamentacji działal-
ności gospodarczej (koncesje, zezwolenia, działalność regulowana), kontroli działalności 
gospodarczej, tworzenia projektów aktów normatywnych z dziedziny prawa gospodar-
czego oraz dokonywania oceny skutków regulacji.
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W Prawie przedsiębiorców m.in.:
– ustanowiono katalog praw i  obowiązków przedsiębiorców oraz obowiązków orga-

nów, które mają stanowić wytyczne interpretacyjne dla organów stosujących prawo 
w relacji przedsiębiorca – administracja, np. zasady proporcjonalności, bezstronności 
i równego traktowania, domniemania uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzygania wątp-
liwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy i  przyjaznej interpretacji przepisów 
(in dubio pro libertate);

– wprowadzono instytucję działalności nieewidencjonowanej (działalności na mniej-
szą skalę prowadzonej przez osobę fizyczną); w przypadku tego rodzaju działalności 
nie powstaje obowiązek rejestracyjny, działalność ta nie jest uznawana za działalność 
gospodarczą i w konsekwencji nie powstaje obowiązek uiszczania składek na ubezpie-
czenia społeczne);

– wprowadzono instytucję objaśnień prawnych, tj.  wydawanych przez organy admi-
nistracji w  zakresie ich właściwości –  z  urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych 
i  Średnich Przedsiębiorców –  wyjaśnień przepisów regulujących podejmowanie, 
wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczących ich praktycz-
nego stosowania;

– wprowadzono instytucję utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

Ustawą o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców powołano nowy organ mający 
działać na rzecz realizacji zasad: wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania 
przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównowa-
żonego rozwoju oraz uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusz-
nych interesów przedsiębiorców. Rzecznik ma prawo wnoszenia skargi nadzwyczajnej do 
Sądu Najwyższego.

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Infor-
macji dla Przedsiębiorcy określa zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej oraz Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy. Nie zawiera 
rozwiązań nowatorskich, ale jej rola jest istotna, gdyż przede wszystkim upraszcza, porząd-
kuje i przyspiesza tryb rejestracji działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Istotne 
są zmiany dotyczące Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, który realizuje zadania poje-
dynczego punktu kontaktowego w rozumieniu przepisu art. 6 dyrektywy 2006/123/WE, 
stanowiąc centrum pomocy prawnej dla przedsiębiorców w zakresie relacji z organami 
publicznymi.

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicz-
nych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje zasady 
uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i  innych osób zagranicznych w  obrocie 
gospodarczym na terenie Rzeczypospolitej. Wcześniej problematyka zawarta była w usta-
wie o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawie o świadczeniu usług na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.
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W tej ustawie uregulowano m.in.:
– zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagra-

niczne (zarówno obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i państw człon-
kowskich EFTA – stron umowy o EOG, jak i obywateli innych państw); w tym zakresie 
ustawodawca nie dokonał istotnych zmian względem poprzedniego stanu prawnego;

– problematykę transgranicznej działalności usługowej;
– zasady tworzenia przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oddziałów 

i przedstawicielstw w Rzeczypospolitej Polskiej.

W nowych przepisach powtórzono niektóre przepisy zawarte w Kodeksie postępowania 
administracyjnego czy w Ordynacji podatkowej, poszerzając w ten sposób zakres obowią-
zywania zawartych tam zasad. 

Utrzymano odmienne rozumienie terminów takich jak  „przedsiębiorca” czy „działal-
ność gospodarcza” w różnych ustawach. Według Prawa przedsiębiorców przedsiębiorcą 
jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. 
Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 
działalności gospodarczej. Odmienną definicję przedsiębiorcy zawiera Kodeks cywilny, 
do której odsyła też ustawa o  podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeszcze inne 
definicje zawiera ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, a także ustawa o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji. Wszystkie te definicje są do siebie bardzo zbliżone, 
niemniej jednak różnią się od siebie. Podobnie rzecz się ma z określeniem działalności 
gospodarczej. Według Prawa przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizo-
wana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły, przy 
czym wyłączona zostaje działalność osób fizycznych o  bardzo skromnym przychodzie 
(działalność nieewidencjonowana), co z kolei jest nowym rozwiązaniem. Inne określenie 
działalności gospodarczej znajdujemy w ustawach podatkowych oraz w Ordynacji podat-
kowej i ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Nowość niektórych wprowadzonych rozwiązań i kwestia stosunku do podobnych zapisów 
w  innych ustawach nadal mogą kreować problemy interpretacyjne, czemu staramy  się 
zaradzić w naszym komentarzu.

Autorzy komentarza nosili się z pomysłem dość długo. O przygotowaniu i druku komen-
tarza zdecydowano podczas zorganizowanej w maju 2018  r. konferencji w Nałęczowie 
poświęconej tematyce wpisującej się w ramy komentowanych ustaw. Inicjatorami pod-
jęcia prac nad komentarzem byli prof. Leszek Bielecki i prof. Agnieszka Żywicka, która 
potem także koordynowała prace autorów.

Zespół autorski został stworzony z  naukowców o  bogatym doświadczeniu naukowym 
i  praktycznym w  obszarze publicznego prawa gospodarczego, działających w  różnych 
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ośrodkach akademickich. Uzyskano znamienny efekt – brak zdominowania komentarza 
przez jeden ośrodek akademicki. Redaktor naukowy nie próbował narzucać rozwiązań, 
wychodząc z założenia, że każdy z autorów odpowiada za swoje dzieło, w tym meryto-
ryczną treść komentarzy, prezentowane stanowisko prawne oraz formę wypowiedzi.

Autorzy wyrażają wdzięczność panu Adamowi Abramowiczowi, Rzecznikowi Małych 
i  Średnich Przedsiębiorców, i  jego zastępcy, panu Jackowi Cieplakowi, za opatrzenie 
niniejszego komentarza osobistym listem.

Żywimy nadzieję, że nasze opracowanie, obejmujące kompleksowo pakiet ustaw konsty-
tucji biznesu, będzie służyło nauce i praktyce. Wydając niniejszy komentarz, poddajemy 
go ocenie Czytelników i będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi.

Marek Wierzbowski
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USTAWA
z 6.03.2018 r.

Prawo przedsiębiorców1

(Dz.U. poz. 646; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1479, poz. 1629, poz. 1633, poz. 2212)

 1 Niniejsza ustawa w  zakresie swojej regulacji wdraża d yrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 12.12.2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376, s. 36).
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Kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej, a  także in-
nymi zasadami konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przedsiębiorców i wyko-
nywanej przez nich działalności gospodarczej, w  tym zasadami praworządności, 
pewności prawa, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju,

uznając, że ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej przyczyniają 
się do rozwoju gospodarki oraz do wzrostu dobrobytu społecznego,

dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrze-
bę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w  warunkach wolnej 
konkurencji,

uchwala się, co następuje:

Podstawowe wartości i zasady porządku gospodarczego

 1. O randze Prawa przedsiębiorców jako zasadniczego aktu prawnego regulującego stosunki 
gospodarcze świadczą skodyfikowane w  nim zasady. Pełnią one szczególną rolę także 
w konstrukcji i funkcjonowaniu systemu prawa publicznego, w szczególności w tej części, 
która dotyczy regulacji stosunków społeczno-gospodarczych w relacjach przedsiębiorca 
– państwo. Zasady przyjęte w ustawie – w tym w preambule – wskazują fundamenty ładu 
publicznego, ładu gospodarczego (M. Zdyb, Podstawowe zasady (standardy) ładu gospo-
darczego w świetle ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców [w:] Ustawa z 6.3.2018 r. 
– Prawo przedsiębiorców – analiza i ocena najważniejszych przepisów, red. M. Sieradzka, 
MoP 2018/13 – dod., s. 5–13) opierającego się na aksjologicznych podstawach, których 
źródłem jest Konstytucja RP.

 2. Wprowadzone w Prawie przedsiębiorców normy – zasady wyznaczają relacje zachodzące 
pomiędzy przedsiębiorcą a władzą publiczną, stając się racją do wyprowadze nia z nich 
w  drodze wnioskowań prawniczych norm –  konsekwencji (Z.  Ziembiński, Wartości 
konstytucyjne. Zarys problematyki, Warszawa 1993; M. Kordela, Zasady prawa. Studium 
teoretycznoprawne, Poznań 2012). Oznacza to, że wskazane w nich wartości o istotnym 
znaczeniu (jak np. zasada równości, zasada praworządności) powinny być uwzględniane 
w procesie stanowienia i  stosowania prawa. M. Zdyb podkreśla, że „wyraziste sformu-
łowanie zasad oznacza identyfikację reguł i wartości prawnych o fundamentalnym zna-
czeniu w prawie. Sformułowane zasady, w przypadku niedających się usunąć w drodze 
wykładni przepisów prawa wątpliwości, oznaczają, że wszelkie takie wątpliwości powinny 
być tłumaczone na korzyść zasady” (M. Zdyb, Podstawowe…, s. 13).
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 3. Zasady ujęte w preambule ustawy, takie jak wolności działalności gospodarczej, prawo-
rządności, pewności prawa, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju, należy odczy-
tywać w ujęciu wskazanych tam wartości, m.in. rozwoju gospodarki, wzrostu dobrobytu 
społecznego. System wartości i  zasad wraz z  zasadami konstytucyjnymi (do  których 
wprost ustawodawca odwołuje się w  preambule) tworzy aksjologiczne podstawy obo-
wiązującego prawa w obszarze działalności gospodarczej (M. Zdyb, Podstawowe…) czy 
nawet szerzej – przedsiębiorczości. Służyć ma wzmocnieniu gwarancji praw przedsiębior-
ców oraz uwzględniać potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej 
w warunkach w olnej konkurencji.

 4. Osadzenie norm prawnych w wartościach wpływa na treść i sposób działania organów 
władzy publicznej (M.  Zieliński, Z.  Ziembiński, Uzasadnianie twierdzeń, ocen i  norm 
w prawoznawstwie, Warszawa 1988). Dzięki przyjętym wartościom podmioty stosujące 
prawo działają w  oparciu o  stałe założenia aksjologiczne (J.  Zimmermann, Aksjomaty 
prawa administracyjnego, Warszawa 2013). W konsekwencji instytucje prawne, struktury 
organizacji, formy działania administracji publicznej nie są obojętne aksjologicznie, a przy 
ich kształtowaniu należy uwzględniać element wartościujący (K. Strzyczkowski, Uwagi 
o zadaniach nauki o prawnych formach działania administracji gospodarczej [w:] Instru-
menty i formy prawne działania administracji gospodarczej, red. B. Popowska, K. Koko-
cińska, Poznań 2009, s. 35; K. Kokocińska, Funkcjonalność i dysfunkcjonalność przepisów 
publicznego prawa gospodarczego z perspektywy kryterium wartości (zagadnienia ogólne) 
[w:] Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, red. M. Zdyb, E. Kruk, G. Lubeńczuk, 
Warszawa 2018, s. 25–38).

 5. Zbiór zasad objętych regulacją Prawa przedsiębiorców tworzą zarówno zasady wprost 
przyjęte w  Konstytucji  RP, np.  zasada wolności działalności gospodarczej (art.  2), 
jak i zasady stanowiące wynik utrwalonej i ukształtowanej linii orzeczniczej, np. zasada 
proporcjonalności (art. 12). Nie są to zasady mające walor normatywnie nowych zasad. 
Wskazuje się, że ich skatalogowanie w Prawie przedsiębiorców ma znaczenie porządku-
jące oraz zwiększające świadomość prawną (uzasadnienie rządowego projektu ustawy 
– Prawo przedsiębiorców, VIII kadencja, druk sejm. nr 2051, s. 27), a także walor infor-
macyjny (M. Sieradzka, Podstawowe zasady obowiązujące przy podejmowaniu, wykony-
waniu oraz zakończeniu działalności oraz ich wpływ na sytuację prawną przedsiębiorcy 
[w:] Ustawa z 6.3.2018 – Prawo przedsiębiorców – analiza i ocena najważniejszych prze-
pisów, red. M. Sieradzka, MoP 2018/13 – dod., s.  21). Katalog zasad umiejscowionych 
w ustawie, którą należy traktować jako szczególny akt normatywny – konstytucję przed-
siębiorców, zapewnia stabilność i  utrzymanie jednolitości praktyki stosowania prawa 
w stosunkach gospodarczych. W uzasadnieniu do projektu podkreśla się, że zakotwicze-
nie zasad w ustawie „stanowi dodatkowe i dobitne przypomnienie organom władzy pub-
licznej, że w ich relacjach z przedsiębiorcami zasady te mają pełną moc wiążącą i muszą 
być bezwzględnie przestrzegane, gdyż nie są one jedynie normami programowymi Kon-
stytucji RP lub niewiążącymi apelami. Zasady te są normami prawnymi par excellence 
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i muszą być przez organy władzy publicznej respektowane tak samo jak wszystkie pozo-
stałe normy prawne zawarte w ustawie” (druk sejm. nr 2051, s. 28). Tym samym usta-
wodawca podkreśla pozycję przedsiębiorcy i  przysługujące mu prawa. Eksponowana 
przez ustawę wolność działalności gospodarczej przedsiębiorców, ich samodzielność 
w podejmowaniu, wykonywaniu i zakończeniu działalności oraz równość wobec prawa 
umacniają ich wolność (swobody), wyznaczając jej granice (A. Powałowski, Nowe prawo 
przedsiębiorców i ich działalności gospodarczej na tle zasady społecznej gospodarki rynko-
wej [w:] Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna, red. M. Królikowska-Olczak, 
Warszawa 2018, s. 79). Stanowisko to potwierdza brzmienie przepisu art. 16, z którego 
wynika, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jako organ ochrony prawnej stoi 
na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (P. Lissoń, 
Ochrona prawna i  wspieranie działalności gospodarczej jako zadania Rzecznika Małych 
i Średnich Przedsiębiorców, RPEiS 2018/4).

 6. W doktrynie prawa publicznego podejmowane są próby kategoryzowania zasad prawa 
przyjętych w Prawie przedsiębiorców. Jako podstawowy stosuje się podział na te, które 
kierowane są do przedsiębiorców oraz do organów władzy publicznej jako wiążące w ich 
stosunkach z przedsiębiorcami (tak np. M. Sieradzka, Podstawowe…, s. 21–22). Do pierw-
szej ze wskazanych grup zalicza się zasadę wolności działalności gospodarczej (art.  2), 
zasadę co  nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (art.  8) oraz zasadę wynikającą 
z  art.  9, która wprowadza obowiązek wykonywania działalności gospodarczej zgodnie 
z zasadami uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych inte-
resów innych przedsiębiorców i konsumentów. Do drugiej kategorii, poza wyżej wskaza-
nymi zasadami wynikającymi z art. 2 i 9, należy zaliczyć zasadę domniemania uczciwości 
przedsiębiorcy (art. 10 ust. 1), zasadę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść 
przedsiębiorcy (art. 10 ust. 2), zasadę przyjaznej interpretacji przepisów (art. 11), zasadę 
pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania (art. 12), 
zasadę odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa (art.  13), zasadę pewności 
prawa (art. 14) oraz zasadę udzielania informacji (art. 15). Można stosować także podział 
na zasady przejęte wprost z Konstytucji RP, które zostały wyprowadzone z wartości uni-
wersalnych i  stanowią wynik zabiegów interpretacyjnych (np.  w  drodze interpretacji 
klauzuli demokratycznego państwa prawnego zawartej w art. 2 Konstytucji RP – zasada 
przyjaznej interpretacji przepisów, zasada pogłębiania zaufania, zasada pewności prawa), 
jak też wprowadzone do polskiego systemu prawnego Prawem przedsiębiorców. Zasady 
te, którym należy przypisać wymiar uniwersalny, zostały przystosowane do charakteru 
stosunków związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności 
gospodarczej.

Dobór zasad zawartych w Prawie przedsiębiorców nie jest przypadkowy. Według A. Powa-
łowskiego ich łączne ujęcie pozwala na dostrzeżenie konotacji pomiędzy nimi a  kon-
stytucyjną zasadą społecznej gospodarki rynkowej, do której to konstytucyjnej zasady, 
pomimo że  ustawa ta dotyczy kwestii ustroju gospodarczego, Prawo przedsiębiorców 



KOMENTARZE

konstytucja 
biznesu

Komentarz 

PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW
USTAWA O CEIDG

USTAWA O RZECZNIKU MŚP
USTAWA O ZASADACH UCZESTNICTWA 
PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH 

I INNYCH OSÓB ZAGRANICZNYCH 
W OBROCIE GOSPODARCZYM NA TERYTORIUM RP

     

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL

konstytucja biznesu
  

Kom
entarz   ■   redakcja naukow

a M
arek W

ierzbow
ski

redakcja naukowa Marek Wierzbowski

CENA 249 ZŁ (W TYM 5% VAT)

Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzą-
cych fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, na który składają się:
• Prawo przedsiębiorców,
• ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji Przedsię-

biorców,
• ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
• ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W publikacji przedstawiono m.in.:
–  nowe zasady regulujące relacje przedsiębiorca–urzędnik;
–  zasady tworzenia prawa gospodarczego;
–  instytucję działalności nierejestrowej;
–  regulacje ułatwiające zakładanie działalności gospodarczej, w tym ulgę na start;
–  zmiany w zawieszeniu i zakończeniu działalności gospodarczej;
–  zmiany dotyczące ustanawiania pełnomocników przez przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG;
–  zmiany w zakresie nowego portalu informacyjnego dla przedsiębiorców (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy);
–  sposób powołania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Opracowanie będzie cenną pomocą w:
– prowadzeniu spraw gospodarczych i kierowaniu przedsiębiorstwem,
– obsłudze podmiotów gospodarczych,
– przygotowywaniu aktów notarialnych dla przedsiębiorców,
– prowadzeniu dokumentacji fi nansowej podmiotów gospodarczych,
– egzekucji w sprawach gospodarczych,
– prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników.
Komentarz został napisany przez przedstawicieli sześciu ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskie-
go, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu. Łączą oni karierę akademicką z praktyką prawniczą, wykonując zawód radcy prawnego lub 
pozostając w zatrudnieniu w strukturach administracji publicznej.
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, 
doradców podatkowych, sędziów, a także dla przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej i samo-
rządowej oraz działów kadr. Będzie użytecznym źródłem wiedzy dla aplikantów adwokackich i radcowskich 
oraz przedstawicieli nauki i studentów prawa i ekonomii. 
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Z przedmowy Adama Abramowicza i Jacka Cieplaka,
Rzecznika i Zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
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