
 
 
 

RYS.1 SFERY ODDZIAŁYWANIA PAŃSTWA NA GOSPODARKĘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS. 2 FORMY KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

 

 

 

 

 

 

Sfery działania administracji w 

gospodarce 

Policja 

Reglamentacja 

Regulacja sektorowa 

-Negatywny 

charakter(ochronny) 

-Ochrona dóbr takich jak 

zdrowie, życie, 

bezpieczeństwo, 

porządek 

-Stały charakter 

-Stosowanie przymusu 

-Charakter 

kreatywny(forma 

interwencjonizmu) 

-Ochrona wartości 

istotnych dla większych 

zbiorowości 

-Zmienny charakter 

-Silne uzależnienie od 

bieżącej polityki państwa 

-Występuje w tzw. 

sektorach sieciowych 

np. w energetyce 

-Posługuje się 

podobnymi do 

reglamentacji 

instrumentami 

-Zapewnia dostęp do 

usług 

FORMY KONCENTRACJI 

Połączenie się 

przedsiębiorców 

Utworzenie 

wspólnego 

przedsiębiorcy 

Przejęcie pośredniej 

lub bezpośredniej 

kontroli 

Nabycie mienia 

(całości lub części 

przedsiębiorstwa) 



 
 
 

RYS. 3 POJĘCIE CUDZOZIEMCA W ROZUMIENIU USTAWY O NABYWANIU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ 

CUDZOZIEMCÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS. 4 PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLENIA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUDZOZIEMCY 

Osoby fizyczne 

nieposiadające 

obywatelstwa polskiego 

Nieposiadająca osobowości 

prawnej spółka osób 

fizycznych lub prawnych, 

będących cudzoziemcami, 

mająca siedzibę za granicą i 

utworzona zgodnie z prawem 

państwa obcego 

Osoba prawna i spółka  

handlowa niemająca 

osobowości prawnej 

kontrolowana bezpośrednio 

lub pośrednio przez 

cudzoziemców będących 

osobami fizycznymi, prawnymi 

lub spółkami nie będącymi 

osobami prawnymi 

Osoby prawne mające 

siedzibę za granicą 

Wniosek zainteresowanego 

cudzoziemca 

Minister właściwy do spraw 

wewnętrznych 

Odmowa wydania 

Minister obrony 

narodowej i, w 

przypadku 

nieruchomości rolnych, 

minister właściwy ds. 

rozwoju wsi 

Sprzeciw(w formie 

postanowienia) 

Brak sprzeciwu Zezwolenie(decyzja) wydane 

przez MSW(ważne 2 lata)  



 
 
 

RYS. 5 PODZIAŁ MIENIA PUBLICZNEGO ZE WZGLĘDU NA PODMIOTY NIM GOSPODARUJĄCE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS. 6 PODZIAŁ MIENIA PUBLICZNEGO ZE WZGLĘDU NA JEGO PRZEZNACZENIE 

 

 

  

Mienie publiczne 

Państwowe Samorządowe 

Mienie Skarbu 

Państwa 

Mienie 

państwowych osób 

prawnych 

Komunalne 

Powiatowe 

Wojewódzkie 

Mienie publiczne 

Powszechne 

Jest to mienie dostępne 

dla każdego na równych 

zasadach np. drogi, 

place, wybrzeże 

morskie. Dostęp jest 

regulowany na 

podstawie przepisów 

prawa publicznego 

 

Administracyjne 

Jest to mienie służące 

administracji 

umożliwiające jej 

wykonywanie 

powierzonych jej zadań 

np. budynki urzędów. 

Objęte jest regulacjami 

prawa publicznego i 

prywatnego. 

Skarbowe 

Jest to mienie 

przeznaczone do 

osiągania celów jako 

wartości kapitałowej tj. 

generowania dochodów. 

Są to np. dochody z 

papierów wartościowych. 

Przede wszystkim 

przepisy prawa 

prywatnego 


