
 1 

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE 

SSP, SNP (z), SNP (w) 

 

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE 

SNP (z) II stopnia 
 

Wykaz zagadnień do egzaminu 

 

1. Pojęcie administracji gospodarczej i główne obszary jej działania. 

2. Pojęcie prawa gospodarczego. 

3. Publiczne prawo gospodarcze a prywatne prawo gospodarcze. 

4. Publiczne prawo gospodarcze jako część prawa publicznego. 

5. Pojęcie i podział prawa publicznego gospodarczego. 

6. Funkcje państwa wobec gospodarki. 

7. Zasady swoiste prawa publicznego gospodarczego. 

8. Władztwo publiczne w administracji gospodarczej. 

9. Nacjonalizacja w Polsce w latach 1944 - 1958. 

10. Konstytucja RP jako źródło publicznego prawa gospodarczego. 

11. Ustawy i rozporządzenia jako źródło prawa publicznego gospodarczego. 

12. Umowy międzynarodowe jako źródło prawa publicznego gospodarczego. 

13. Akty prawa miejscowego jako źródło prawa publicznego gospodarczego. 

14. Uchwały Rady Ministrów i zarządzenia ministrów jako źródło prawa publicznego 

gospodarczego. 

15. Rola norm sytuujących i wskazujących w prawie publicznym gospodarczym. 

16. Prawo Unii Europejskiej w obszarze prawa publicznego gospodarczego 

17. Prawo pierwotne jako źródło prawa publicznego gospodarczego. 

18. Prawo wtórne jako źródło prawa publicznego gospodarczego. 

19. Dorobek prawny Unii Europejskiej (acquis communautaire) a prawo publiczne 

gospodarcze. 

20. Stosowanie prawa publicznego gospodarczego w Unii Europejskiej. 

21. Organy administracji gospodarczej.  

22. Minister Gospodarki jako organ administracji gospodarczej. 

23. Minister Skarbu Państwa jako organ administracji gospodarczej. 

24. Jednostki organizacyjne wykonujące funkcje państwa wobec gospodarki. 

25. Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego w sferze działalności 

gospodarczej. 

26. Podmioty prawa publicznego gospodarczego. 

27. Osoba fizyczna jako podmiot prawa publicznego gospodarczego. 

28. Osobowe spółki handlowe jako podmioty prawa publicznego gospodarczego. 

29. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna jako podmioty prawa 

publicznego gospodarczego. 

30. Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa jako podmiot prawa publicznego gospodarczego. 

31. Przedstawicielstwa i oddziały przedsiębiorców zagranicznych. 

32. Osoby zagraniczne i przedsiębiorcy zagraniczni jako podmioty działalności gospodarczej. 

33. Spółdzielnia jako podmiot prawa publicznego gospodarczego. 

34. Przedsiębiorstwo państwowe jako podmiot prawa publicznego gospodarczego. 

35. Działalność gospodarcza fundacji. 

36. Działalność gospodarcza organizacji społecznych. 

37. Samorząd gospodarczy, zawodowy i izby gospodarcze. 

38. Pojęcie gospodarki komunalnej. 

39. Gmina jako podmiot działalności gospodarczej. 
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40. Organizacyjno-prawne formy wykonywania zadań gminy w sferze użyteczności publicznej 

i poza tą sferą. 

41. Umowne powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej.  

42. Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej a zakład administracyjny. 

43. Charakterystyka norm materialnoprawnych, kształtujących sytuację administracyjno-

prawną przedsiębiorcy.  

44. Nakazy i zakazy o charakterze generalnym jako źródło obowiązków przedsiębiorców. 

45. Obowiązek a warunek w administracyjnym prawie gospodarczym. 

46. Decyzja administracyjna jako źródło praw i obowiązków przedsiębiorców. 

47. Podstawy prawne decyzji administracyjnych w prawie publicznym gospodarczym.  

48. Treść decyzji administracyjnych w prawie publicznym gospodarczym.  

49. Prawa podmiotowe w prawie publicznym gospodarczym.  

50. Administracyjno-prawne formy ochrony interesów przedsiębiorców. 

51. Nadzór administracyjny nad działalnością gospodarczą.  

52. Organy nadzoru administracyjnego nad działalnością gospodarczą.  

53. Stosunek prawny kontroli. 

54. Kryteria kontroli gospodarczej w prawie publicznym gospodarczym. 

55. Decyzje nadzorcze. 

56. Wolność gospodarcza jako prawo podstawowe w unijnym porządku prawnym. 

57. Swobody rynku wewnętrznego i reguły konkurencji. 

58. Pojęcie działalności gospodarczej. 

59. Pojęcie przedsiębiorstwa. 

60. Pojęcie przedsiębiorcy i rodzaje przedsiębiorców. 

61. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy. 

62. Rejestracja przedsiębiorców (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej, rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym). 

63. Przedmiotowe ograniczenia wolności gospodarczej. 

64. Podmiotowe ograniczenia wolności gospodarczej. 

65. Prawne warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

66. Kompetencje kontrolne i nadzorcze organów gminy wobec przedsiębiorców. 

67. Pojęcie reglamentacji gospodarczej i jej główne obszary. 

68. Instrumenty prawne reglamentacji gospodarczej. 

69. Koncesjonowanie działalności gospodarczej. 

70. Koncesja jako prawna forma działania administracji gospodarczej. 

71. Prawne warunki udzielenia koncesji. 

72. Postępowanie w sprawach o uzyskanie koncesji. 

73. Trwałość decyzji koncesyjnej. 

74. Nadzór organu koncesyjnego. 

75. Zezwolenie jako prawna forma działania administracji gospodarczej. 

76. Koncesja a zezwolenie. 

77. Akty kwalifikujące (kwalifikacyjne) jako forma działania administracji gospodarczej. 

78. Działalność gospodarcza regulowana. 

79. Praktyki ograniczające konkurencję (porozumienia ograniczające konkurencję, 

nadużywanie pozycji dominującej). 

80. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. 

81. Antykonkurencyjna koncentracja gospodarcza. 

82. Prawne środki zwalczania praktyk ograniczających konkurencję i praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów. 

83. Prawne środki zapobiegania antykonkurencyjnej koncentracji. 

84. Organy ochrony konkurencji i ich kompetencje. 

85. Warunki prawne nabywania nieruchomości przez podmioty zagraniczne. 

86. Reglamentacja cen. 
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87. Pojęcie policji administracyjnej w gospodarce i jej rodzaje. 

88. Ciężary policyjne. 

89. Prewencyjno-zachowawczy charakter działalności organów policyjnych. 

90. Policja urządzeń technicznych (dozór techniczny). 

91. Policja handlowa. 

92. Policja sanitarna. 

93. Pojecie mienia publicznego jego rodzaje i przeznaczenie.  

94. Podmioty zarządu mieniem publicznym i ich organy. 

95. Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych. 

96. Spółki Skarbu Państwa, ich ustrój i sytuacja prawna. 

97. Zasady prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. 

98.  Prywatyzacja bezpośrednia i pośrednia. 

99.  Pojęcie oraz zakres (podmiotowy i przedmiotowy) zamówień publicznych. 

100. Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych. 

        101. Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych. 

        102. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i zasady jej udzielania. 

                  103. Regulacja sektorowa (w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, pocztowym oraz 

                          transportu  kolejowego). 

 

 

Wykaz literatury 
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Kiczka, T. Kocowski, M. Szydło, A. Żurawik (red. serii R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), System 

prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A, Warszawa 2013. 

3. J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, R. Blicharz, T. Długosz, K. Horubski, K. Kiczka, M. 

Pawełczyk, M. Swora, M. Szydło, T. Włudyka, A. Żurawik (red. serii R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. 

Wróbel), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B, Warszawa 2013. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. K. Kokocińska, A. Trela, Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie, Poznań 2011. 

2. A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2012. 

3. M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005. 

4. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia 

administracyjnoprawne, Warszawa 2013. 

5. L. Kieres (red.), Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z 

uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Wrocław 2010. 

6. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011. 

 

Wykaz aktów prawnych  

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

[Dz. U.97.78.483 z późn. zm.] 

 

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.  

[Dz.U.13.672 z poźn. zm.] 
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3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.  

[Dz.U.04.173.1808 z poźn. zm.]  

 

4.Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 
 

[Dz. U. 10.47.278 z późn. zm.] 

 

5. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

[Dz.U.13.1203 z poźn. zm.] 

 

6. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.  

[Dz.U.12.392] 

 

7. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.  

[Dz.U.13.743 z poźn. zm.] 

 

8. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 

Państwa.  

[Dz.U.12.1224 z poźn. zm.] 

 

9. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.  

[Dz.U.13.1384 z poźn. zm.] 

 

10. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego.  

[Dz.U.81.24.123 z poźn. zm.] 

 

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.  

[Dz.U.13.216 z poźn. zm.]. 

 

12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

[Dz.U.13.885 z poźn. zm.] 

 

13. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

[Dz.U.13.594  z poźn. zm.] 

  

14. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

[Dz.U.13.595  z poźn. zm.] 

 

15. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 

[Dz.U.13.596  z poźn. zm.] 

 

16. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.  

[Dz.U.11.45.236 z poźn. zm.] 

 

17. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  

[Dz.U.13.907 z poźn. zm.] 

 

18. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.  

[Dz.U.04.167.1758 z poźn. zm.] 

 

19. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.  

[Dz.U.07.50.331 z poźn. zm.] 

 

20. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=465946a66791&&pspdate=2007.05.27&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16922766&ver=0
http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=465946a66791&&pspdate=2007.05.27&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16922767&ver=0
http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=465946a66791&&pspdate=2007.05.27&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16922759&ver=0
http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=465946a66791&&pspdate=2007.05.27&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16798173&ver=0
http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=465946a66791&&pspdate=2007.05.27&psphas=1&comm=spistr&akt=nr17300221&ver=0
http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=465946a66791&&pspdate=2007.05.27&psphas=1&comm=spistr&akt=nr17114716&ver=0
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[Dz.U.11.212.1263  z poźn. zm.] 

 

21. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.  

[Dz.U.13.963  z poźn. zm.] 

 

22. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.  

[Dz.U.14.148 z późn. zm.] 

 

23. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 

[Dz.U.14.915 z późn. zm.] 

 

24. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne.  

[Dz.U.06.216.1584 z późn. zm.] 

 

25. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.  

[Dz.U.91.46.203 z poźn. zm.] 

 

26. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.  

[Dz.U.01.79.855 z poźn. zm.] 

 

27. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze.  

[Dz.U.13.1443  z poźn. zm.] 

 

28. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.  

[Dz.U.09.84.710  z poźn. zm.] 

 

29. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.  

[Dz.U.02.112.979 z poźn. zm.] 

 

30. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej 

przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji.  

[Dz.U.27.25.195] 

 

31. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym.  

[Dz.U.27.53.468] 

 

32. Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki 

narodowej.  

[Dz.U.46.3.17] 

 

33. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

[Dz.U.13.674  z poźn. zm.] 

 

34. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.  

[Dz.U.07.59.404 z poźn. zm.] 

 

35. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.  

[Dz.U.12.1059 z późn. zm.] 

 

36. Art. 34-37, art. 45-66, art. 101-109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

[Dz.U.UE.C.12.326.1] 

 

http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=465946a66791&&pspdate=2007.05.27&psphas=1&comm=spistr&akt=nr17282907&ver=-1
http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=465946a66791&&pspdate=2007.05.27&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16889440&ver=0
http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=465946a66791&&pspdate=2007.05.27&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16794164&ver=0
http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=465946a66791&&pspdate=2007.05.27&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16905616&ver=0
http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=465946a66791&&pspdate=2007.05.27&psphas=1&comm=spistr&akt=nr17059445&ver=0
http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=465946a66791&&pspdate=2007.05.27&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16793159&ver=0
http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=465946a66791&&pspdate=2007.05.27&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16970269&ver=0
http://lex.prawo.uni.wroc.pl/cgi-bin/genhtml?id=465946a66791&&pspdate=2007.05.27&psphas=1&comm=spistr&akt=nr17091885&ver=0

