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Swoboda dzia³alno�ci gospodarczej.
Wybrane zagadnienia

Wprowadzenie

Proces legislacyjny zwi¹zany zustaw¹zdnia 2 lipca2004 r. o swobodzie
dzia³alno�ci gospodarczej (zwan¹ dalej sw.dz.gos.)1 oraz ustaw¹ z dnia
2 lipca 2004 r. � Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie gospo-
darczej (zwanej dalej prz.wpr.sw.dz.gos.)2 zosta³ poprzedzony dog³êbn¹
analiz¹ przyczyn, które doprowadzi³y do niesprawno�ci pañstwa w re-
alizacji programu prowzrostowego �Przedsiêbiorczo�æ � Rozwój � Pra-
ca�. Stwierdzono wówczas, ¿e istniej¹ bariery w postaci biurokracji
i korupcji, maj¹ce decyduj¹ce znaczenie w powstaniu trudno�ci przy
podejmowaniu dzia³alno�ci gospodarczej. Nadmierne sformalizowanie
czynno�ci administracyjnych, ¿¹danie dodatkowych za�wiadczeñ niema-
j¹cych uzasadnienia prawnego, spowolni³y rozwój gospodarczy i zniechê-
ci³y przedsiêbiorców zagranicznych do inwestowania w Polsce. Przewle-

1 Dz.U. Nr 173, poz. 1807. Ustawa wesz³a w ¿ycie z dniem 21 sierpnia 2004 r.,
z wyj¹tkiem art. 10 oraz art. 103-110, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
za� art. 16 i art. 23-45 z dniem 1 stycznia 2007 r. W dniu wej�cia w ¿ycie ustawy o swo-
bodzie dzia³alno�ci gospodarczej straci moc ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. � Prawo
dzia³alno�ci gospodarczej, Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z pó�n. zm., z wyj¹tkiem art. 53-
56, które trac¹ moc z dniem 31 grudnia 2004 r. oraz art. 7-7i, trac¹cymi moc z dniem
31 grudnia 2006 r.

2 Dz.U. Nr 173, poz. 1808. Ustawa wesz³a w ¿ycie z dniem 21 sierpnia 2004 r.,
z wyj¹tkiem art. 27pkt 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r. oraz art. 15
pkt 2, art. 23 pkt 1-4, art. 69 i art. 70, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
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k³y tok legislacyjny i b³êdy merytoryczne w uchwalonych ustawach
pog³êbi³y niedow³ad organizacyjny i prawny. Wyst¹pi³ przy tym brak
zsynchronizowania regulacji praw. Trudno�ci potêgowa³a nadto opiesza-
³o�æ w postêpowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze S¹dowym,
przy rozpatrywaniu wniosków wieczystoksiêgowych oraz przed s¹dami
przy rozstrzyganiu sporów gospodarczych. Niespójno�æ przepisów i ich
nieprzejrzysto�æ uniemo¿liwia³y w³a�ciw¹ interpretacjê. Niew³a�ciwo�ci
te wystêpowa³y w wielu dziedzinach, a szczególnie dokuczliwe by³y
w zakresie wyk³adni prawa podatkowego i przy obrocie nieruchomo�cia-
mi. Nadmiernie rozbudowany formalizm w prawie budowlanym, zaleg³o-
�ci w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz zbyt
kazuistyczne przepisy prawa ochrony �rodowiska przy realizacji zadañ
inwestycyjnych zniechêca³y przedsiêbiorców krajowych i zagranicznych
do podjêcia okre�lonej dzia³alno�ci gospodarczej. W doktrynie zwracano
uwagê na coraz gorsz¹ jako�æ tworzonego prawa, nieefektywno�æwymiaru
sprawiedliwo�ci i korupcjê3 w�ród funkcjonariuszy publicznych oraz nie-
w³a�ciwe dzia³anie administracji4. Przedstawione okoliczno�ci zmusza³y
zatem do uporz¹dkowania szeregu dziedzin prawa w drodze uchwalenia
nowych ustaw, a tak¿e znowelizowania dotychczasowych w celu zlikwi-
dowania nieprawid³owo�ci i zsynchronizowania regulacji prawnych.Nowe
rozwi¹zania prawne musia³y nadto uwzglêdniaæ zasady prawa Unii Eu-
ropejskiej5.

3 Nie przeczy podstawowym zasadom swobody dzia³alno�ci gospodarczej regulacja
przyjêta w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alno�ci
gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne, Dz.U. Nr 106, poz. 679 z pó�n. zm.,
tymbardziej, ¿e zakres jej obowi¹zywaniama byæ rozszerzony na dalsze podmioty, zgodnie
z projektem poselskim nowelizuj¹cym ustawê z dnia 7 czerwca 2004 r., druk sejmowy
3017. Ograniczenie prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez osoby publiczne nie jest
objête materi¹ prawa Unii Europejskiej.

4 Bli¿ej M. S a f j a n, Czy Polska jest pañstwem prawnym, Rzeczpospolita z dnia 2
lutego 2004 r., nr 27.

5 Aktualny stan prawny, organizacyjny i gospodarczy zosta³ przedstawiony na kon-
ferencji �Pañstwo przyjazne przedsiêbiorczo�ci� w kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w dniu 6 lipca 2002 r. przy udziale teoretyków, praktyków, polityków i dziennikarzy.
Celem konferencji by³o omówienie konieczno�ci naprawy pañstwa pocz¹wszy od identy-
fikacji uci¹¿liwych procedur poprzez wykazanie zbêdnych zezwoleñ i niepotrzebnych do-
kumentów, za�wiadczeñ, dowolno�ci w interpretacji przepisów oraz ujawnienie przyczyn
przed³u¿ania procesu decyzyjnego, które uniemo¿liwiaj¹ realizacjê inicjatywgospodarczych.
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Maj¹c na uwadze z³o¿ono�æ tych zagadnieñ, warto przedstawiæ krótk¹
genezê powstania nowych przepisów reguluj¹cych dzia³alno�æ gospo-
darcz¹. Za³o¿enia projektu ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej
zosta³y przedstawione w lipcu 2003 r. na posiedzeniu zespo³u ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno-Gospo-
darczych, za� wstêpny projekt by³ opiniowany przez cz³onków Rady
Przedsiêbiorczo�ci. W trakcie uzgodnieñ miêdzyresortowych przed³o¿o-
no go ponownie tej Radzie, organizacjom pracodawców i przedsiêbior-
ców oraz innym instytucjom do zaopiniowania. W ostatecznym projekcie
uwzglêdniono niektóre postulaty zg³oszone przez te podmioty, przede
wszystkim odnosz¹ce siê do uproszczenia rejestracji dzia³alno�ci gospo-
darczej, zmniejszenia ograniczeñ oraz czêstotliwo�ci kontroli przedsiêbior-
ców. Jednak¿e wiele wniosków nie uwzglêdniono, w tym Krajowej Rady
Radców Prawnych z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zdefiniowania
pojêcia dzia³alno�ci gospodarczej i uznania, ¿e adwokaci, radcy prawni
i notariusze nie s¹ przedsiêbiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie
dzia³alno�ci gospodarczej6. Nowe rozwi¹zania przyjête przy okre�laniu
definicji przedsiêbiorcy i przedsiêbiorstwa, a tak¿e podzia³u przedsiêbior-
ców na mikroprzedsiêbiorców, przedsiêbiorców ma³ych i �rednich sta³y
siê przedmiotem rozwa¿añ w literaturze7.
Projektodawca w autopoprawce z dnia 6 lutego 2004 r. (druk sejmowy

nr 2118-A) uwzglêdni³ czê�æ postulatów oraz z w³asnej inicjatywy
zmodyfikowa³ tre�æ pierwotnych rozwi¹zañ prawnych. Do³¹czy³ do niej
tak¿e projekty podstawowych aktów wykonawczych.
Obie ustawy, a zatem ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

dzia³alno�ci gospodarczej oraz ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. � Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej komplek-

6 Bli¿ej: Opinia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu
ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej z dnia 12 stycznia 2004 r., LDZ 446/2004,
Radca Prawny 2004, nr 2, s. 127-129.

7 E.M a z u r, Gdzie kucharek piêæset, Rzeczpospolita z dnia 3 pa�dziernika 2003 r.,
nr 231; t e n ¿ e, Swoboda dobrze pojêta, Rzeczpospolita z dnia 22 pa�dziernika 2003 r.,
nr 247; W.J. K a t n e r, Lepiej ju¿ by³o, Rzeczpospolita z dnia 21 pa�dziernika 2003 r.,
nr 246; t e n ¿ e, Czy konkurs piêkno�ci ma trwaæ nadal, Rzeczpospolita z dnia 22 kwietnia
2004 r., nr 95; inaczej A. K i d y b a, W. P o p i o ³ e k, S. S o ³ t y s i ñ s k i, Skoro by³o le-
piej, to dlaczego jest �le?, Rzeczpospolita z dnia 21 listopada 2003 r., nr 271.
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sowo reguluj¹ zagadnienia dotycz¹ce tej sfery8.Artyku³ 1 pierwszej ustawy
reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakoñczenie dzia³alno�ci gospo-
darczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów
administracji publicznej w tym przedmiocie. Druga ustawa modyfikuje
dotychczasowe przepisy, ujednolica przyjête definicje oraz wprowadza
nowe, zsynchronizowane z t¹ pierwsz¹ zasady. Tworz¹ one zatem na-
wzajem uzupe³niaj¹ce siê i spójne przepisy traktuj¹ce o dzia³alno�ci go-
spodarczej.
Przepisów ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej nie stosuje

siê do dzia³alno�ci wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw polowych,
chowu i hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa, warzywnictwa, le�nictwa i ry-
bactwa �ródl¹dowego. Nie stosuje siê tak¿e do wynajmowania przez
rolników pokoi, sprzeda¿y posi³ków domowych i �wiadczenia w gospo-
darstwach rolnych innych us³ug zwi¹zanych z pobytem turystów (art. 3).

Zakres swobody

Zgodnie z zasad¹ wyra¿on¹ w art. 20 Konstytucji RP, spo³eczna
gospodarka rynkowa oparta na wolno�ci dzia³alno�ci gospodarczej i w³a-
sno�ci prywatnej stanowi podstawê ustroju gospodarczego. Ograniczenie
tej wolno�ci jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i ze wzglêdu na
wa¿ny interes publiczny. Jednocze�nie ka¿demu zapewnia siê wolno�æ
wyboru iwykonywania zawodu, awyj¹tkimog¹wynikaæ jedynie z ustawy
(art. 65 ust. 1 w zw. z art. 17 Konstytucji).
Legalna definicja swobody dzia³alno�ci gospodarczej zosta³a zawarta

w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. sw.dz.gos. i przewiduje,
¿e podejmowanie, wykonywanie i zakoñczenie dzia³alno�ci gospodarczej
jest wolne dla ka¿dego na równych prawach, z zachowaniem warunków
okre�lonych przepisami prawa. Ustawodawca na³o¿y³ na organy admi-
nistracji publicznej rozbudowane i sprecyzowane obowi¹zki. Urzêdnicy
nie mog¹ ¿¹daæ ani uzale¿niaæ swej decyzji od spe³nienia przez osobê
zainteresowan¹ dodatkowych warunków, w szczególno�ci przed³o¿enia
dokumentów lub ujawniania danych nie przewidzianych przepisami pra-

8 Patrz M. F a l ê c k a, K. N a w r o t, Wiêcej swobody mniej ograniczeñ, Rzeczpospo-
lita z dnia 5 sierpnia 2004 r., nr 182.
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wa. Pañstwo jest obowi¹zane udzielaæ przedsiêbiorcom pomocy publicz-
nej na zasadach i w formach wyszczególnionych w odrêbnych ustawach,
z poszanowaniem zasad równo�ci i konkurencyjno�ci.
Organy te wspieraj¹ nadto rozwój przedsiêbiorczo�ci, tworz¹c ko-

rzystne warunki do podejmowania i wykonywania dzia³alno�ci gospodar-
czej. Zosta³y obowi¹zane do wspierania w szczególno�ci mikroprzedsiê-
biorców oraz przedsiêbiorców ma³ych i �rednich. Ich sprawy powin-
ne byæ za³atwiane bez zbêdnej zw³oki. Przy wykonywaniu swych zadañ,
przede wszystkim w zakresie nadzoru i kontroli, winny dzia³aæ z posza-
nowaniem uzasadnionych interesów przedsiêbiorcy, a tak¿e wspó³dzia³aæ
z organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami samorz¹dowy-
mi i gospodarczymi.
Pojêcie dzia³alno�ci gospodarczej zosta³o u�ci�lone w art. 2 sw.dz.gos.

Uwa¿a siê za ni¹ zarobkow¹ dzia³alno�æ wytwórcz¹, budowlan¹, han-
dlow¹, us³ugow¹, poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
ze z³ó¿ oraz dzia³alno�æ zawodow¹ wykonywan¹ w sposób zorganizo-
wany i ci¹g³y.
Odmiennie okre�lono tê dzia³alno�æ w znowelizowanym art. 3 pkt 9

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. � Ordynacja podatkowa9, uznaj¹c za
ni¹ka¿d¹dzia³alno�æ zarobkow¹wrozumieniuprzepisówniniejszej ustawy,
wykonywan¹wew³asnym imieniu, naw³asny lub cudzy rachunek. Zasada
ta obowi¹zuje równie¿, gdy inne ustawy nie zaliczaj¹ jej do dzia³alno�ci
gospodarczej lub osób wykonuj¹cych tak¹ dzia³alno�æ do przedsiêbior-
ców.
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach wprowadzono now¹ formê dzia³alno�ci
gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i p³a-
cowej pracodawców. Jest to dzia³alno�æ regulowana w rozumieniu ana-
lizowanej ustawy i wykonywanie jej przez przedsiêbiorcê nastêpuje po
uzyskaniu wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych. Mo¿e
wykonywaæ j¹ wy³¹cznie przedsiêbiorca w formie spó³ki kapita³owej,
o kapitale zak³adowym nie mniejszym ni¿ okre�lony w art. 154 § 1 lub
art. 308 k.s.h. Ograniczenie to ma charakter formalny, jako ¿e warunek
ten musi byæ spe³niony na mocy powo³anych przepisów. Organem pro-

9 Dz.U. Nr 137, poz. 926 z pó�n. zm.
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wadz¹cym rejestr jest wojewoda. Uprawnienia wynikaj¹ce z wpisu do
rejestru s¹ niezbywalne, aw razie przekszta³cenia nie przechodz¹ na spó³kê
przejmuj¹c¹ lub nowo zawi¹zan¹. Powo³anie tej formy dzia³alno�ci jest
niezwykleu¿yteczne i zpewno�ci¹bêd¹zniejkorzystaækancelarienotarialne
w likwidacji, przekazuj¹c na przechowanie dokumentacjê pracowników
(w tym zatrudnionych asesorów i aplikantów).
Ustawodawca wprowadzi³ pojêcie dzia³alno�ci regulowanej, któr¹ jest

dzia³alno�æ gospodarcza wymagaj¹ca spe³nienia szczególnych warunków,
okre�lonych przepisami prawa. Zaliczenie do tego rodzaju dzia³alno�ci
nastêpuje na mocy odrêbnej ustawy, która postanawia, kiedy przedsiê-
biorca mo¿e j¹ wykonywaæ po spe³nieniu szczególnych warunków prze-
widzianych w odrêbnej ustawie i po uzyskaniu wpisu w rejestrze dzia-
³alno�ci regulowanej, prowadzonymprzezokre�lonyorgan.Us³uginotarialne
zosta³yzakwalifikowanewPolskiejKlasyfikacjiWyrobówi Us³ug10w sekcji
K pod poz. 74 jako us³ugi zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospo-
darczej � pozosta³e pod symbolem 74.11.15.-00.00 (Hs/CN i CPC-82130).
Podmioty zagraniczne mog¹ równie¿ podejmowaæ i wykonywaæ dzia-

³alno�æ gospodarcz¹, jednak¿e wed³ug zró¿nicowanych zasad, okre�lo-
nych w art. 13 sw.dz.gos., uzale¿nionych od statusu ustawowego pod-
miotu, a mianowicie:
1)osobyzagranicznezpañstwcz³onkowskichUniiEuropejskiej i pañstw

cz³onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
� stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym � na takich
samych zasadach jak przedsiêbiorcy polscy,
2) obywatele innych pañstw, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie

siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodê na pobyt tolerowany,
status uchod�cy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy korzystaj¹
z ochrony czasowej na jej terytorium na takich samych zasadach jak
obywatele polscy,
3) pozosta³e osoby zagraniczne wy³¹cznie w formie:
a) spó³ki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczon¹ od-

powiedzialno�ci¹ i akcyjnej oraz

10 Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug (PKWiU), Dz.U. Nr 89, poz. 844.
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b) przez przystêpowanie do takich spó³ek, obejmowanie b¹d� naby-
wanie ich udzia³ów lub akcji, o ile umowy miêdzynarodowe nie stanowi¹
inaczej.
Za osobê zagraniczn¹ ustawodawca uwa¿a:
1) osobê fizyczn¹ maj¹c¹ miejsce zamieszkania za granic¹, nie posia-

daj¹c¹ obywatelstwa polskiego,
2) osobê prawn¹, z siedzib¹ za granic¹,
3) jednostkê organizacyjn¹ nie bêd¹c¹ osob¹ prawn¹, posiadaj¹c¹

zdolno�æ prawn¹, z siedzib¹ za granic¹.
Podmioty zagraniczne dzia³aj¹ce na podstawie ustawy z dnia 6 lipca

1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium RP dzia³alno�ci gospodar-
czej w zakresie drobnej wytwórczo�ci11, wpisane do rejestru przedsiê-
biorców, korzystaj¹ z przys³uguj¹cych im ulg i zwolnieñ do czasu ich wy-
czerpania. Zezwolenia wydaje siê na okres do 20 lat, a w przypadkach
uzasadnionych okresem amortyzacji inwestycji do lat 40. Po up³ywie tego
okresu nie mo¿e byæ wydane nowe zezwolenie.
Swoboda prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej w Unii Europejskiej

zosta³a u�ci�lona w art. 2 TWE przez wymienienie zadañ ci¹¿¹cych na
Wspólnocie. Zalicza siê do nich ustanowienie wspólnego rynku, Unii
Gospodarczej i Monetarnej, prowadzenie wspólnych polityk i dzia³añ
zwi¹zanych z harmonijnym, zrównowa¿onym i trwa³ym rozwojem dzia-
³alno�ci gospodarczej. W wyniku tych dzia³añ ma byæ osi¹gniêty wysoki
poziom zatrudnienia i ochrony socjalnej, równo�æ mê¿czyzn i kobiet oraz
nieinflacyjny wzrost gospodarczy. Nale¿y przy tym przestrzegaæ zacho-
wania warunków konkurencyjno�ci i zbie¿no�ci osi¹gniêæ gospodarczych,
a tak¿e zachowania wysokiego poziomu ochrony �rodowiska naturalnego
i poprawê jego jako�ci. Spe³nianie tych zadañ powinno odbywaæ siê
w warunkach solidarno�cimiêdzypañstwami cz³onkowskimi.Ka¿de z nich
jest przedmiotem dalszych regulacji Traktatu i stanowi podstawê utwo-
rzenia i istnienia Wspólnoty Europejskiej.
Wmy�l art. 43 TWE, swoboda prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej

obejmuje prawo podejmowania jej naw³asny rachunek, jak równie¿ prawo
zak³adania przedsiêbiorstw i kierowania nimi, a zw³aszcza spó³ek, zgodnie
z przepisami stanowionymi dla w³asnych obywateli przez pañstwa cz³on-

11 Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 z pó�n. zm.
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kowskie, w których dzia³alno�æ jest podejmowana, z zastrze¿eniami
przepisów dotycz¹cych kapita³u. Pojêcie spó³ki okre�la art. 48 TWE,
stwierdzaj¹c, ¿e spó³ki lub firmy za³o¿one zgodnie z prawem którego-
kolwiek z pañstw cz³onkowskich i maj¹ce statutow¹ siedzibê, zarz¹d lub
g³ówneprzedsiêbiorstwona terenieWspólnoty bêd¹ traktowane jako osoby
fizyczne. Spó³kami lub firmami w rozumieniu Traktatu s¹ spó³ki i firmy
oraz spó³dzielnie za³o¿one na podstawie przepisów prawa cywilnego albo
handlowego oraz osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego,
z wyj¹tkiem nie prowadz¹cych dzia³alno�ci zarobkowej.
Zasadê swobody us³ug w obrêbie Wspólnoty okre�la art. 49 TWE.

Us³ugami s¹ us³ugi zwyk³e, �wiadczone za wynagrodzeniem, o ile nie s¹
objête przepisami o swobodnym przep³ywie towarów, kapita³u i us³ug.
Do us³ug zaliczono równie¿ dzia³alno�æ polegaj¹c¹ na wykonywaniu
wolnych zawodów (art. 50 TWE). Wy³¹czone s¹ us³ugi �wiadczone
nieodp³atniew ramachdzia³alno�ci charytatywnej.Us³ugi prawnicze zosta³y
uregulowane Dyrektyw¹ Rady z dnia 22 marca 1977 r. 77/249/EWG,
maj¹c¹ na celu u³atwienie skutecznego korzystania przez prawników ze
swobody �wiadczenia us³ug, Dyrektyw¹ 98/5/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r., maj¹ca na celu u³atwienie sta³ego
wykonywania zawodu prawnika w pañstwie cz³onkowskim innym ni¿
pañstwo uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektyw¹ Rady 89/48/
EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania
dyplomów szkó³ wy¿szych, przyznawanych na zakoñczenie przynajmniej
trzyletniego kszta³cenia i szkolenia zawodowego. Swobod¹ przep³ywu
us³ug nie s¹ objête zawody prawnicze, wykonuj¹ce �w³adzê pañstwow¹�.
Do nich zostali zaliczeni notariusze z racji statusu zawodowego i wyko-
nywania funkcji publicznej (art. 55 w zw. z art. 45 TWE)12. Przez wy-
konywanie w³adzy publicznej rozumie siê dzia³alno�æ, która stanowi bez-
po�redni i specyficzny udzia³ w jej wykonywaniu.

12 Bli¿ej Z. B r o d e c k i, M. D r o b y s z, S. M a j k o w s k a, Traktat o Unii Europej-
skiej, Traktat ustanawiaj¹cyWspólnotê Europejsk¹ z komentarzem,Warszawa 2002, s. 217
i nast.; tak¿e T.M a j o r, Swoboda �wiadczenia us³ug w orzecznictwie Europejskiego Try-
buna³u Sprawiedliwo�ci, Radca Prawny 2004, nr 2, s. 102. Dla ilustracji wy³¹czenia no-
tariuszy spod dzia³ania swobodnego przep³ywu us³ug powo³uje siê sprawê Reynersa, ETS
1974, 631, nb 5y.
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Pañstwa cz³onkowskie s¹ obowi¹zane do równego i zgodnego z obo-
wi¹zuj¹cym prawem traktowania wszystkich podmiotów �wiadcz¹cych
us³ugi (art. 54 TWE).

Przedsiêbiorca

Wdoktryniewiele kontrowersjiwywo³a³o zdefiniowanie pojêcia przed-
siêbiorcy, szczególnie w kontek�cie statusu zawodowego notariusza13.
Pogl¹dy w tej mierze nie by³y jednolite. Przewa¿a³ ten, który bior¹c pod
uwagê wyk³adniê historyczn¹ oraz celowo�ciow¹ uznawa³, ¿e nie spe³nia
on warunków ustawowych przedsiêbiorcy. Aktualna sytuacja prawna
zmusza do rozpatrzenia go ab ovo, wobec uchylenia moc¹ art. 8
prz.wpr.sw.dz.gos. art. 24a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo
o notariacie14, stanowi¹cego, ¿e notariusz nie jest przedsiêbiorc¹ w ro-
zumieniu przepisów prawa o dzia³alno�ci gospodarczej.
Zgodnie z brzmieniem art. 4 sw.dz.gos., przedsiêbiorc¹ jest osoba

fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie bêd¹ca osob¹ prawn¹,
której odrêbna ustawa przyznaje zdolno�æ prawn¹, wykonuj¹ca we w³a-
snym imieniu dzia³alno�æ gospodarcz¹. Przedsiêbiorcami s¹ tak¿e wspól-
nicy spó³ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia³alno�ci
gospodarczej. Bardziej rozbudowana definicja przedsiêbiorcy jest zawarta
w art. 431 k.c. W my�l tego przepisu, przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna,
osoba prawna i jednostka organizacyjna okre�lona w art. 331 § k.c.,
prowadz¹ca wew³asnym imieniu dzia³alno�æ gospodarcz¹ lub zawodow¹,
dzia³aj¹ca pod firm¹ ujawnion¹ we w³a�ciwym rejestrze, chyba ¿e prze-
pisy odrêbne stanowi¹ inaczej. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swo-

13 Pojecie przedsiêbiorcy by³o przedmiotem licznych opracowañ w kontek�cie zawodu
notariusza. Spo�ród nich nale¿y wymieniæ: A. O l e s z k o, Ustrój polskiego notariatu,
Kraków 1999, s. 125 i nast.; t e n ¿ e, Nadzór nad notariatem, Rejent 1993, nr 7, s. 9-
32; t e n ¿ e, Staranno�æ zawodowa notariusza w �wietle art. 80 prawa o notariacie, Rejent
1997, nr 9, s. 9-21; R. S z t y k, Rola notariatu w przeobra¿eniach gospodarczych jako
gwarancja bezpieczeñstwa obrotu cywilnego, Rejent 1995, nr 4, s. 75 i nast.; t e n ¿ e,
Funkcja publiczna notariatu, Rejent 1994, nr 12, s. 49-70; J. J a c y s z y n, Zdolno�æ
upad³o�ciowa notariuszy jako osób wykonuj¹cych wolny zawód, Rejent 1996, nr 12, s. 55
i nast.; t e n ¿ e, Przedsiêbiorca a wolny zawód, Rejent 2003, nr 10, s. 48-76.

14 Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 z pó�n. zm.
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bodzie dzia³alno�ci gospodarczej ujednolicaj¹ definicjê przedsiêbiorcy
w przepisach odrêbnych oraz okre�laj¹ organy prowadz¹ce rejestr.
Za przedsiêbiorcê zagranicznego uwa¿a siê osobê zagraniczn¹ wyko-

nuj¹c¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ za granic¹. Mo¿e on na zasadzie wzajem-
no�ci, je¿eli ratyfikowane umowy nie stanowi¹ inaczej, tworzyæ oddzia³y
z siedzib¹ na terytorium RP. Tworzenie oddzia³ów przez przedsiêbiorców
zagranicznych z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej i PañstwCz³on-
kowskich EFTA � stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
� odbywa siê na tych samych zasadach, jak tworzenie ich przez przed-
siêbiorców polskich. Przedsiêbiorca obowi¹zany jest wówczas ustanowiæ
w oddziale osobê upowa¿nion¹ do jego reprezentowania. Stosownie do
art. 4798 k.p.c., pe³nomocnikiem zagranicznego przedsiêbiorcy mo¿e byæ
tak¿e pe³nomocnik ustanowiony do jego reprezentowania wobec polskich
organów administracji publicznej na podstawie ustawy o prowadzeniu na
terytorium RP dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczo-
�ci. W utworzonym oddziale przedsiêbiorca zagraniczny mo¿e wykony-
waæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ wy³¹cznie w zakresie przedmiotu jego dzia-
³alno�ci. Rozpoczêciemo¿e nast¹piæ dopiero po uzyskaniuwpisu oddzia³u
do rejestru przedsiêbiorców. Do likwidacji oddzia³u stosuje siê odpowied-
nio przepisy kodeksu spó³ek handlowych o likwidacji spó³ek z ograniczo-
n¹ odpowiedzialno�ci¹.
Ponadto przedsiêbiorcy zagraniczni mog¹ tworzyæ przedstawicielstwa

z siedzib¹ na terytorium RP. Zakres ich dzia³ania jest ograniczony jedynie
do prowadzenia reklamy i promocji przedsiêbiorcy zagranicznego.W tym
przypadku do utworzenia przedstawicielstwa niezbêdny jest wpis do re-
jestru.
Istotne novum polega na dokonaniu podzia³u przedsiêbiorców, wed³ug

kryterium przyjêtego w ustawie, na:
1) mikroprzedsiêbiorców, którymi s¹ przedsiêbiorcy zatrudniaj¹cy

w ostatnich dwóch latach obrotowych �rednio rocznie mniej ni¿ 10 pra-
cowników, osi¹gaj¹cy roczny obrót netto ze sprzeda¿y wyrobów i us³ug
oraz operacji finansowych nie przekraczaj¹cy równowarto�ci w z³otych
2 mln euro lub tej samej sumy aktywów bilansu za ten sam okres,
2) ma³ych przedsiêbiorców, zatrudniaj¹cych na tych samych warun-

kach mniej ni¿ 50 pracowników oraz osi¹gaj¹cych roczny obrót netto
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o równowarto�ci w z³otych 10 mln euro lub sumy aktywów bilansu w tej
kwocie,
3) �rednich przedsiêbiorców, którymi s¹ w opisanych sytuacjach ci,

którzy zatrudniali �rednio roczniemniej ni¿ 250 pracownikóworaz osi¹gali
roczny obrót netto o równowarto�ci w z³otych 50 mln euro lub suma
aktywów bilansu by³a równa 43 mln euro.
Podzia³ jest zgodny z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja

2003 r.15 Przyjête definicje maj¹ znaczenie przy udzielaniu pomocy pu-
blicznej w zale¿no�ci od kategorii przedsiêbiorcy. Zasady te s¹ uregulo-
wane ustaw¹ z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach
dotycz¹cych pomocy publicznej16, która okre�la postêpowanie w spra-
wach pomocy pañstwa, spe³niaj¹ce przes³anki okre�lone w art. 87 ust.
1 TWE, w szczególno�ci postêpowanie w sprawie przygotowania do
notyfikacji programów pomocowych, w tym tak¿e pomocy indywidu-
alnej. Ustanawia tak¿e zasady wspó³pracy Prezesa Urzêdu Ochrony Kon-
kurencji Konsumentów z podmiotami opracowuj¹cymi programy pomo-
cowe, obejmuj¹ce równie¿ pomoc publiczn¹. Przedmiotem regulacji s¹
ponadto zasady reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej przed Trybu-
na³em Sprawiedliwo�ci i S¹dem Pierwszej Instancji w sprawach z zakre-
su pomocy publicznej, a tak¿e tryb zwrotu pomocy i jej monitorowania.
Wed³ug art. 87 ust. 1 TWE, pomoc �wiadczona przez pañstwa cz³on-
kowskie lub z funduszy pañstwowych, bez wzglêdu na formê, jest nie-
zgodna z zasadami wspólnego rynku, je¿eli przez uprzywilejowanie
okre�lonych przedsiêbiorstw albo ga³êzi produkcji wypacza lub niweczy
konkurencjê b¹d�wp³ywa negatywnie na handelmiêdzy pañstwami cz³on-
kowskimi.
Rada upowa¿niona jest dyspozycj¹ art. 93 TWE do wydawania prze-

pisów w celu harmonizacji prawa w zakresie podatków (obrotowego,
akcyzy i po�rednich), w stopniu koniecznym dla utworzenia i funkcjo-
nowania rynku wewnêtrznego. W tej mierze zosta³o wydane rozporz¹-
dzenie Rady WE 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r., ustanawiaj¹ce
szczegó³owe zasady stosowania tego przepisu17.

15 Dz.Urz. WE L 124 z 20.05.2003 � P.0036-0041.
16 Dz.U. Nr 123, poz. 1291.
17 Dz.Urz. WE L 83 z 27.03.1999.



42

Romuald Sztyk

Rozporz¹dzenie Komisji, wydane na podstawie art. 1 rozporz¹dzenia
Rady WE 994/98 z dnia 7 maja 1998 r., dotycz¹ce stosowania art. 92
i 93TWEdoniektórych kategorii horyzontalnej pomocy pañstwa18, u�ci�la
zasady postêpowania przy zwolnieniach i zwrocie podatków, przy wy-
wozie i przywozie towarów do innych pañstw cz³onkowskich. Na mocy
art. 88 ust. 1 TWE, Komisja we wspó³pracy z pañstwami cz³onkowskimi
sprawuje nadzór nad systemami pomocy istniej¹cymi w tych pañstwach
i przedstawia propozycjê usprawniaj¹ce, maj¹c na uwadze sta³y rozwój
lub funkcjonowanie wspólnego rynku. Temu zagadnieniu po�wiêcone jest
rozporz¹dzenieKomisji (WE69/2001 z dnia 21 stycznia 2001 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady
de minimis19.
Zasady dopuszczalno�ci udzielania pomocy publicznej okre�laj¹ gene-

ralnie przepisy art. 36, 73, 86-89 i art. 296 TWE. Przewiduj¹ one, ¿e
Rada mo¿e zezwoliæ na udzielenie pomocy w celu ochrony przedsiêbior-
stwa znajduj¹cego siê w niekorzystnym po³o¿eniu ze wzglêdu na warunki
strukturalne lub naturalne oraz w ramach rozwoju gospodarczego. Od-
st¹pienie od regu³ wolnej konkurencji jest mo¿liwe w wyj¹tkowych sy-
tuacjach. Wyj¹tki wystêpuj¹ w sprawach zabezpieczenia podstawowych
interesów pañstwa, produkcji i handlu broni¹ (art. 296 TWE). Przestrze-
ganie tych zasad nale¿y do obowi¹zku wszystkich pañstw cz³onkow-
skich. W zwi¹zku z tym krytycznie ocenia siê postêpowanie rz¹du fe-
deralnego RFN w zakresie dotowania niektórych podmiotów w landach
Wschodnich, z pogwa³ceniem zasady wymienionej w art. 87 ust. 2 lit.c
Traktatu. Udzielenie pomocy publicznej czê�ci swego terytorium stawia
w trudniej sytuacji podmioty polskie ubiegaj¹ce siê o kontrakty, poniewa¿
uniemo¿liwia praktycznie funkcjonowanie swobodnej konkurencji w go-
spodarce rynkowej20.

18 Dz.Urz. WE L 142 z 14.05.1998.
19 Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001.
20 Bli¿ej M.M u s z y ñ s k i, Kontrowersyjny przywilej dla Niemiec, Rzeczpospolita

z dnia 30 lipca 2004 r., nr 177; J.J. O l s z e w s k i, Wci¹¿ �cis³a reglamentacja, Rzeczpo-
spolita z dnia 3 sierpnia 2004 r., dodatek �Dobra firma�, wyd. 320; M. £ a s z e w s k a -
H e l l r i e g e l, T. U r b a ñ c z y k, Prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej i �wiadczenie
us³ug na terenie Niemiec po 1maja 2004 r., Radca Prawny 2004, nr 4, s. 78-92; P.W i e r z -
b i c k i, �Inspire Art.� � prawow³a�ciwe dla spó³ek a swobody traktatowe, Przegl¹d Prawa
Handlowego 2004, nr 8, s. 47-53.



43

Swoboda dzia³alno�ci gospodarczej. Wybrane zagadnienia

Warunki udzielenia pomocy publicznej implementowano do art. 2 pkt
8a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania czynno�ci
przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa21, postanawiaj¹c, ¿e mo¿na jej udzie-
liæ na ratowanie oraz restrukturyzacjê przedsiêbiorstw pañstwowych
i spó³ek, którymoddanoprzedsiêbiorstwodoodp³atnegokorzystania, je¿eli
spe³niaj¹ kryteria ma³ego lub �redniego przedsiêbiorstwa w rozumieniu
za³¹cznika do rozporz¹dzenia Komisji 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy
pañstwa dla ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw.
W innym zakresie ograniczenia zosta³y wprowadzone w wyniku

nowelizacji art. 5 ust. 1-6 ustawy z dnia 2 pa�dziernika 2003 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw22.
Przedsiêbiorcy, którzy posiadaj¹ zezwolenia sprzed 1 stycznia 2001 r.,
zachowuj¹ je w stosunku do ma³ych � do dnia 31 grudnia 2011 r., za�
do �rednich � do dnia 31 grudnia 2010 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Porêczeñ Unijnych23

normuje jego utworzenie oraz zasady udzielania przezBankGospodarstwa
Krajowego ze �rodków Funduszu gwarancji lub porêczeñ sp³aty kredytu
b¹d� po¿yczek udzielonych przez banki, a tak¿e wykonanie zobowi¹zañ
z emisji obligacji. Celem Funduszu jest zwiêkszenie dostêpno�ci kredytu
oraz pozyskiwanie �rodków z emisji obligacji. Jego �rodki zosta³y wy-
³¹czone ze �rodków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych. Udzielenie gwarancji lub porêczenia
dotyczy �rodków przeznaczonych na wk³ad w³asny lub nak³ady refinan-
sowane przez Uniê Europejsk¹.Warunkiem ich udzielenia jest ustanowie-
nie przez kredytobiorcê zabezpieczenia na rzecz banku. Podstawow¹ form¹
zabezpieczenia jest weksel in blanco. Ustawa ta jest ustaw¹ epizodyczn¹
i traci moc z dniem 1 maja 2010 r.
W odpowiedniej korelacji do zasady swobody umów w brzmieniu art.

3531 k.c. pozostaje swoboda dzia³alno�ci gospodarczej. Warto przypo-
mnieæ, ¿e stwarza ona stronom zawieraj¹cym umowê warunki u³o¿enia
stosunku prawnego wed³ug swego uznania, jednak¿e jego tre�æ lub cel

21 Dz.U. Nr 106, poz. 493 z pó�n. zm.
22 Dz.U. Nr 188, poz. 1840.
23 Dz.U. Nr 121, poz. 1262.
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nie mog¹ sprzeciwiaæ siê w³a�ciwo�ci (naturze) stosunku, ustawie ani
zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. Wolno�æ umów ograniczaj¹ przepisy
dotycz¹ce danego rodzaju umowy, maj¹ce charakter iuris cogentis. Stro-
ny mog¹ dowolnie kszta³towaæ ich tre�æ, maj¹c jednak na uwadze ogra-
niczenia przewidzianew cytowanymprzepisie.W ramach swobody umów
mog¹ zawrzeæ umowê nazwan¹ w kodeksie cywilnym lub w odrêbnej
ustawie, umowê nazwan¹ uzupe³nion¹ dowoln¹ tre�ci¹ wyra¿on¹ przez
strony oraz umow¹nienazwan¹. Przy redakcji umównienazwanych nale¿y
wykazaæ szczególn¹ staranno�æ. Na podstawie o�wiadczeñ stron ustaliæ
ich cel oraz dok³adnie okre�liæ, na czym polegaj¹ �wiadczenia stron24. Nie
wnikaj¹c bli¿ej w kwestiê zasady swobody umów, maj¹c¹ podstawowe
znaczenie w prawie zobowi¹zañ25, nale¿y okre�liæ stanowisko notariusza
przy ich zawieraniu w kontek�cie przedstawionych zasad swobody dzia-
³alno�ci gospodarczej. Odformalizowanie dzia³ania organu administracji
publicznej i ograniczenie obowi¹zku stron do przedk³adania jedynie nie-
zbêdnych dokumentów i za�wiadczeñ oraz sk³adania o�wiadczeñ w gra-
nicach nakazu ustawowego wp³ynie równie¿ na postêpowanie notariusza
przy sporz¹dzaniu czynno�ci notarialnych. Notariusz jest obowi¹zany
przestrzegaæ norm prawnych i zasad postêpowania przewidzianych
w prawie o notariacie. Musi tak¿e uwzglêdniaæ ewentualne konsekwencje
odpowiedzialno�ci cywilnej i karnej w razie sporz¹dzenia wadliwych lub
u³omnych czynno�ci, sprzecznych z pozytywnymi normami prawnymi.
W wypadku stwierdzenia, ¿e zamierzona czynno�æ uchybia obowi¹zu-
j¹cym przepisom, powinien odmówiæ jej dokonania, opieraj¹c siê na art.
81 pr. o not. Taki pogl¹d zawiera równie¿ teza wyroku S¹du Najwy¿szego
z dnia 7 listopada 1997 r. II CKN 420/9726, w której stwierdza siê, ¿e
je¿eli proponowana przez stronê czynno�æ notarialna jest sprzeczna z
prawem, notariusz ma nie tylko obowi¹zek poinformowania o tym, lecz
tak¿e odmówienia jej dokonania, nawet wówczas, gdy poinformowana

24 I. L e w a n d o w s k ¹, Komentarz do wyroku SN z dnia 28 kwietnia 2004 r. V CK
379/03 (niepublikowany), Rzeczpospolita z dnia 7 maja 2004 r., nr 106.

25 Bli¿ejG. B i e n i e k, H. C i e p ³ a, S. Dm ow s k i, J. G u d ow s k i, K. K o ³ a k o w -
s k i, M. S y c h o w i c z, T.W i � n i e w s k i, Komentarz do kodeksu cywilnego, Ksiêga
trzecia, t. I, Warszawa 1999, s. 12 i nast.

26 OSNIC 1998, nr 5, poz. 76.
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strona podtrzymuje ¿¹danie sporz¹dzenia aktu notarialnego. Na podkre-
�lenie zas³uguje stanowisko prezentowane w uzasadnieniu, w którym
uznano notariusza za �stra¿nika zgodno�ci aktu notarialnego z prawem�,
w �wietle jego statusu zawodowego jako osoby zaufania publicznego i
obowi¹zków �ci�le wymienionych w prawie o notariacie.
Notariusz ponosi wobec klienta odpowiedzialno�æ cywiln¹ za szkodê

wyrz¹dzon¹ przy wykonywaniu czynno�ci notarialnych27. Gwarancj¹
wykonania zobowi¹zania z tego tytu³u jest obowi¹zkowe ubezpieczenie
od odpowiedzialno�ci cywilnej za szkodywyrz¹dzone przy wykonywaniu
czynno�ci (art. 19a pr. o not.). Doceniaj¹c wagê spe³nienia obowi¹zku
zawarcia umowy ubezpieczenia przez notariusza, art. 2 ustawy z dnia 30
lipca 2004 r. o zmianie ustawy � Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach
prawnych, ustawy � Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach
s¹dowych i egzekucji28 nak³ada na rady izb notarialnych obowi¹zek
przeprowadzania kontroli zawarcia umowy ubezpieczenia przez notariu-
szy, pod nadzorem Ministra Sprawiedliwo�ci. Niedope³nienie tego obo-
wi¹zku powoduje odpowiedzialno�æ dyscyplinarn¹ notariusza.

Interpretacja przepisów podatkowych

Pozytywnie nale¿y oceniæ ustawowo zabezpieczone prawo przedsiê-
biorcy ubiegania siê u w³a�ciwych organów pisemnej interpretacji prze-
pisów w jego indywidualnej sprawie, powoduj¹cej powstanie obowi¹zku
�wiadczenia daniny publicznej (art. 10 ust. 1 sw.dz.gos.). Mniej korzystne
�wiadectwo wystawia ustawodawca organowi decyzyjnemu, skoro po-
stanawia, ¿e przedsiêbiorca niemo¿e byæ obci¹¿ony podatkiem ani innymi
sankcjami fiskalnymi w razie zastosowania siê do uzyskanej wyk³adni
przepisów podatkowych. Oznacza to, ¿e mo¿e byæ ona b³êdna i wywo³aæ
dodatkowe negatywne skutki w postaci daniny publicznej, sankcji fi-
nansowych lub karno-skarbowych, bêd¹cych nastêpstwem zastosowa-
nia tej interpretacji. Tak skonstruowana instytucja zniechêca do korzy-
stania z niej zgodnie z paremi¹ fiscus non erubescit. Wyk³adniê reguluj¹
odrêbne ustawy i czyni to tak¿e ordynacja podatkowa. W wyniku jej

27 Patrz tak¿e wyrok SN z dnia 12 czerwca 2002 r. III CZK 694/00, OSNIC 2003,
nr 9, poz. 124.

28 Ustawa zosta³a przekazana do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.
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nowelizacji, moc¹ art. 27 prz.wpr.sw.dz.gos. sprecyzowano zasady i
tryb udzielania interpretacji. Pod pojêciem interpretacji nale¿y rozumieæ
wszelkie wyja�nienia tre�ci prawa podatkowego, kierowane do organów
podatkowych i organówkontroli skarbowej, które s¹og³aszanewDzienniku
Urzêdowym Ministra Finansów. Generalnie jest do tego upowa¿niony
minister w³a�ciwy do spraw finansów publicznych, który powinien
uwzglêdniæ orzecznictwa s¹dów oraz Trybuna³u Konstytucyjnego lub
Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci. Powo³ane przepisy doprecy-
zowa³y skutki b³êdnej interpretacji. Stwierdzono, ¿e zastosowanie siê do
nich przez podatnika, p³atnika lub inkasenta oraz nastêpcê prawnego lub
osobê trzeci¹ odpowiedzialn¹ za zaleg³o�ci podatkowe nie mo¿e im szko-
dziæ. Nie okre�la siê albo nie ustala zobowi¹zania podatkowego za okres
od dnia jej uchylenia lub zmiany.
Podatnik, p³atnik lub inkasent sk³adaj¹ pisemny wniosek o udzielenie

interpretacji do w³a�ciwego naczelnika urzêdu skarbowego, naczelnika
urzêdu celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo
marsza³ka województwa. Wnioskodawcy s¹ obowi¹zani do wyczerpu-
j¹cego przedstawienia stanu faktycznego oraz w³asnego stanowiska
w sprawie. Na wymienionych organach ci¹¿y obowi¹zek udzielenia pi-
semnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat-
kowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie prowadzi siê po-
stêpowania podatkowego, kontroli podatkowej albo postêpowania przed
s¹dem administracyjnym. Udzielenie interpretacji nastêpuje w drodze po-
stanowienia, na które przys³uguje za¿alenie. Postanowienie zawiera ocenê
prawn¹ stanowiska pytaj¹cego, z powo³aniem siê na przepisy prawne.
Nie jest wi¹¿¹ce dla osób pytaj¹cych. W razie zastosowania siê do in-
terpretacji, organ nie mo¿e wydaæ decyzji okre�laj¹cej albo ustalaj¹cej ich
zobowi¹zania podatkowe bez zmiany lub uchylenia postanowienia zawie-
raj¹cego interpretacjê. Jest ono wi¹¿¹ce dla organów podatkowych i or-
ganów kontroli skarbowej w³a�ciwych dla wnioskodawcy i mo¿e zostaæ
zmienione lub uchylone wy³¹cznie w drodze decyzji.
W razie niewydania przez organ postanowienia w terminie trzech

miesiêcy od dnia otrzymania wniosku, uznaje siê, ¿e organ, do którego
skierowano wniosek, jest zwi¹zany stanowiskiem pytaj¹cego. Zmiana lub
uchylenie postanowienia wywiera skutek od chwili ustalenia podatku za
miesi¹c nastêpuj¹cy po miesi¹cu, w którym decyzja zosta³a dorêczona.



47

Swoboda dzia³alno�ci gospodarczej. Wybrane zagadnienia

Obowi¹zuje przy tym ogólna klauzula non nocere, w razie zastosowania
siê wnioskodawców do interpretacji. Ju¿ pod rz¹dem obowi¹zywania
ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowi¹zaniach podatkowych orzecz-
nictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego zwraca³o uwagê na nieja-
sno�æ przepisów i ich niew³a�ciw¹ interpretacjê29. Zgodnie z brzmieniem
art. 281a o.p., podatnicy, p³atnicy, inkasenci oraz nastêpcy prawni mog¹
w formie pisemnej wyznaczyæ osobê uprawnion¹ do ich zastêpowania
w trakcie kontroli podatkowej i zg³osiæ j¹ naczelnikowi urzêdu skarbo-
wego.

Zasadypodejmowania iwykonywaniadzia³alno�cigospodarczej

Ograniczenie wolno�ci dzia³alno�ci gospodarczej jest dopuszczalne,
w my�l zasady konstytucyjnej, tylko w drodze ustawy i ze wzglêdu na
wa¿ny interes publiczny (art. 22 Konstytucji RP). Z jej reglamentacj¹
spotykamy siê tak¿e w analizowanych ustawach. Przedsiêbiorca mo¿e
podj¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹ po uzyskaniu wpisu do rejestru przed-
siêbiorców w Krajowym Rejestrze S¹dowym albo wpisu do Ewidencji
Dzia³alno�ci Gospodarczej (zwanej dalej ewidencj¹ � art. 14 ust. 1
sw.dz.gos.). Ewidencja prowadzona jest przez gminê w³a�ciw¹ dla miej-
sca zamieszkania przedsiêbiorcy jako zadanie zlecone z zakresu admini-
stracji rz¹dowej.
Dla osób zagranicznych, podejmuj¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w³a�ciwo�æ gminy okre�la siê na
podstawie g³ównego miejsca wykonywania dzia³alno�ci w Polsce30. Or-
ganem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz lub prezydenta miasta. Ewi-
dencja jest jawna i prowadzona w systemie informatycznym. Ka¿dy ma
prawo dostêpu do danych w niej zawartych i przegl¹dania akt ewiden-
cyjnych.Wpis do ewidencji nastêpuje na podstawie wniosku, o ile przepis
szczególny nie przewiduje wpisu z urzêdu.Wpisem jest tak¿e wykre�lenie

29 NSA w wyroku z dnia 17 czerwca 1988 r. IV SA 118/80, GP 1988, nr 20, s. 8
stwierdza, ¿e nie mo¿na przerzucaæ na podatnika b³êdów lub uchybieñ pope³nionych przez
samego prawodawcê, powoduj¹cych niejasno�æ przepisów, jak i przez organ podatkowy
w wyniku niew³a�ciwej interpretacji.

30 Wymienionych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach
wjazdu i pobytu obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz cz³onków ich
rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 141, poz. 1180 z pó�n. zm.).
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lub zmiana wpisu. Decyzjê o wpisie wydaje siê bezzw³ocznie, najpó�niej
w terminie trzech dni roboczych od dnia wp³yniêcia wniosku.
Z dniem 1 stycznia 2007 r. zostanie utworzona Centralna Informacja

o Dzia³alno�ci Gospodarczej, z oddzia³ami przy organach ewidencyjnych.
Bêdzie ona prowadzona przez ministra w³a�ciwego do spraw gospodarki.
Ka¿dy ma prawo otrzymaæ za�wiadczenie o tre�ci wpisu w ewidencji
lub informacjê o wpisie. Dla uproszczenia procedury administracyjnej
wprowadzono zasadê kumulacji wniosków przy podejmowaniu dzia³al-
no�ci gospodarczej. Przedsiêbiorca wraz z wnioskiem o wpis do rejestru
przedsiêbiorców albo do ewidencji mo¿e z³o¿yæ wniosek o wpis do kra-
jowego rejestru urzêdowego podmiotówgospodarki narodowej (REGON),
a nadto zg³oszenie identyfikacyjne albo aktualizuj¹ce oraz zg³oszenie jako
p³atnika sk³adek lub zg³oszenie do ubezpieczenia spo³ecznego. Wpisowi
do ewidencji podlegaj¹ przedsiêbiorcy bêd¹cy osobami fizycznymi. Je-
dynie spó³ka kapita³owa w organizacji (art. 11 § 1 k.s.h.) mo¿e podj¹æ
dzia³alno�æ przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiêbiorców.
Podjêcie i wykonywanie dzia³alno�ci gospodarczej mo¿e wi¹zaæ siê

dodatkowo z obowi¹zkiem uzyskania przez przedsiêbiorcê koncesji,
zezwolenia, licencji, zgody albo wpisu do rejestru dzia³alno�ci regulowa-
nej.Wpis do rejestru dzia³alno�ci regulowanej nastêpuje nawniosek przed-
siêbiorcy, po z³o¿eniu przez przedsiêbiorcê o�wiadczenia o spe³nieniu
warunków wymaganych do jej wykonywania. Rejestr ten, podobnie jak
pozosta³e, jest jawny i ka¿dy ma prawo dostêpu do niego, z tym ¿e za
po�rednictwem organu prowadz¹cego.
Niezale¿nie od tego przedsiêbiorca jest obowi¹zany dope³niæ formal-

no�ci w urzêdzie skarbowym w zakresie rozliczania siê z przychodów
w celu uiszczenia podatku dochodowego oraz dokonania zg³oszenia re-
jestracyjnego w przedmiocie podatku od towarów i us³ug (VAT).
Wykonywaniedzia³alno�ci gospodarczej bezwymaganegozg³oszeniado

ewidencji lub wpisu do rejestru dzia³alno�ci regulowanej albo bez wyma-
ganej koncesji b¹d� zezwolenia podlega karze ograniczenia wolno�ci, lub
grzywny, stosownie do art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. � Kodeks
wykroczeñ31. Tym samym sankcjom karnym podlega przedsiêbiorca, który
nie oznaczy siedziby i miejsca wykonywania dzia³alno�ci gospodarczej.

31 Dz.U. Nr 12, poz. 114 z pó�n. zm.



49

Swoboda dzia³alno�ci gospodarczej. Wybrane zagadnienia

Przedsiêbiorca wpisany do rejestru albo do ewidencji obowi¹zany jest
umieszczaæ w o�wiadczeniach pisemnych zwi¹zanych z jego dzia³alno-
�ci¹ numer identyfikacji podatkowej (NIP) i pos³ugiwaæ siê tym numerem
w obrocie prawnym i gospodarczym. Identyfikacja przedsiêbiorcyw urzê-
dowych rejestrach nastêpuje na podstawie numeru identyfikacji podat-
kowej (NIP).
Wmy�l art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1995 r. o zasadach

ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników32, zg³oszenie identyfika-
cyjne podatników wykonuj¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ zawiera rów-
nie¿ informacjê dotycz¹c¹ tej dzia³alno�ci. Ponadto na organy prowadz¹ce
ewidencjê ludno�ci zosta³ na³o¿ony obowi¹zek przekazywania w³a�ciwe-
mu naczelnikowi urzêdu skarbowego informacji o zgonie podatnika
w terminie 14 dni od dnia otrzymania aktu zgonu. System informacyjny
uzupe³niony jest obowi¹zkiem przesy³ania przez s¹d rejonowy � s¹d
gospodarczy niezw³ocznie w³a�ciwemu organowi ewidencyjnemu odpisu
postanowienia o og³oszeniu upad³o�ci, jego umorzeniu oraz o zakoñczeniu
postêpowania upad³o�ciowego. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e organ prowa-
dz¹cy rejestr dzia³alno�ci regulowanej wydaje decyzjê o zakazie jej
wykonywania w razie spe³nienia siê warunków okre�lonych w art. 71
ust. 1.
Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno�ci

(PESEL) nadaje siê osobom wymienionym w art. 31a ustawy z dnia 10
kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno�ci i dowodach osobistych33, a mia-
nowicie:
1) obywatelom polskim zameldowanym na pobyt sta³y lub czasowy

oraz osobom ubiegaj¹cym siê o wydanie dowodu osobistego,
2) cudzoziemcom zameldowanym na pobyt sta³y lub czasowy, trwa-

j¹cy ponad 2 miesi¹ce, w razie spe³nienia warunków z art. 26 ustawy,
3) obywatelompolskim i cudzoziemcom, podlegaj¹cymubezpieczeniu

spo³ecznemu lub zdrowotnemu na terytorium RP,
4) obywatelom polskim zamieszka³ym za granic¹, ubiegaj¹cym siê

o wydanie paszportu.

32 Dz.U. Nr 142, poz. 702 z pó�n. zm.
33 Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z pó�n. zm.
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Przedsiêbiorca podlegaj¹cywpisowi do ewidencjimo¿ewraz z o�wiad-
czeniem o wpisie z³o¿yæ dodatkowe o�wiadczenie wskazuj¹ce organ
prowadz¹cy rejestr dzia³alno�ci regulowanej.
Stosownie do art. 22 sw.dz.gos., dokonywanie lub przyjmowanie

p³atno�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ nastêpuje za po�red-
nictwem rachunku bankowego przedsiêbiorcy, w ka¿dym przypadku
transakcji, gdy stron¹ jest inny przedsiêbiorca oraz wtedy, gdy jednora-
zowo warto�æ transakcji przekracza równowarto�æ 15 tys. euro. Przepisy
te s¹ skorelowane z prawem unijnym dotycz¹cym prania brudnych
pieniêdzy, a zw³aszcza z Dyrektyw¹ Parlamentu Europejskiego i Rady
2001/99 WE z dnia 4 grudnia 2001 r., zmieniaj¹c¹ Dyrektywê Rady 91/
308/EWG w sprawie przeciwdzia³ania wykorzystania systemu finanso-
wego do prania brudnych pieniêdzy.
Przedsiêbiorca obowi¹zany jest wykonywaæ dzia³alno�æ gospodarcz¹

na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów
oraz s³usznych interesów konsumentów. Powinien nadto spe³niaæ warun-
ki okre�lone przepisami o ochronie przed zagro¿eniem ¿ycia, zdrowia
ludzkiego, przestrzegaæ moralno�ci publicznej oraz ochrony �rodowiska.
Je¿eli przepisy nakazuj¹ wykonywanie czynno�ci okre�lonego rodzaju
przez osoby posiadaj¹ce uprawnienia zawodowe, winien zapewniæ, by
by³y one wykonywanie przez te osoby.
Zakres i tryb kontroli organów administracji publicznej zosta³ ogra-

niczony i ucywilizowany. Nie mo¿na równocze�nie podejmowaæ i prze-
prowadzaæwiêcej ni¿ jednej kontroli, z wyj¹tkami okre�lonymiw ustawie.
Czynno�ci kontrolne s¹ wykonywane w obecno�ci kontrolowanego lub
osoby przez niego upowa¿nionej. Pracownicy organów kontroli maj¹
obowi¹zek okazania legitymacji s³u¿bowej oraz dorêczenia upowa¿nienia
do jej przeprowadzenia. Wszczêcie postêpowania kontrolnego przez or-
gany kontroli skarbowej nastêpuje wy³¹cznie z urzêdu w formie posta-
nowienia34. Przedsiêbiorca jest obowi¹zany prowadziæ i przechowywaæ
w swojej siedzibie ksi¹¿ki kontroli, upowa¿nienia oraz protoko³y i udo-
stêpniaæ je na ¿¹danie kontroli. Ustalono w granicach rozs¹dnych okresy
trwania kontroli.

34 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrze�nia 1991 r. o kontroli skarbowej,
Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 z pó�n. zm.
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Koncesje i zezwolenia

Reglamentacja dzia³alno�ci gospodarczejwynika równie¿ z obowi¹zku
uzyskania przez przedsiêbiorcê koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody.
Wymogi te zosta³y zmniejszone, a tryb postêpowania uproszczony. Oko-
liczno�ci te sprzyjaj¹ podejmowaniu dzia³alno�ci gospodarczej na warun-
kach wolnej gospodarki rynkowej. Organem koncesyjnym jest organ
administracji publicznej, upowa¿niony na podstawie ustawydo udzielania,
zmiany i cofania koncesji. Przepisy ustawy o swobodzie dzia³alno�ci go-
spodarczej nie reguluj¹ zasad i trybu wydawania zezwoleñ zawodowych,
które s¹ objête odrêbnymi ustawami. Dotyczy to równie¿ notariuszy,
którzy wykonuj¹ swe obowi¹zki na warunkach okre�lonych w ustawie
z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo o notariacie. Z tych te¿ powodów nie
podlegaj¹ wpisowi do rejestru w rozumieniu niniejszej ustawy. Zaliczenie
notariusza do przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alno�æ regulowan¹
wywo³uje karko³omn¹ wyk³adniê pozytywnych norm prawnych. Sto-
sownie bowiem do art. 35 pkt 7 pr. o not., rady izb notarialnych prowadz¹
wykazy notariuszy, asesorów i aplikantów dla celów korporacyjnych.
Minister Sprawiedliwo�ci na zasadzie art. 9 § 1 tego prawa prowadzi
rejestr kancelarii, conie jest jednoznacznez rejestracj¹notariuszy, i corocznie
og³asza go w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzêdowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej �Monitor Polski�.Rejestracjê dzia³alno�ci regulowanej35
przewiduje art. 65 ustawy, z konsekwencjami wynikaj¹cymi z brzmienia
art. 36 o obowi¹zku przesy³ania w³a�ciwemu organowi ewidencyjnemu
za�wiadczenia o dokonaniu wpisu lub decyzjê o wykre�leniu. Nie jest ona
to¿sama z wymienionymi wykazami notariuszy i kancelarii notarialnych.
Jednak¿e najbardziej kompetentnym organem do prowadzenia rejestru
jest, mimo wszystko, rada izby notarialnej pod nadzorem Ministra Spra-
wiedliwo�ci.
Uzyskanie koncesji wymaga wykonywania dzia³alno�ci gospodarczej

w zakresie:
1) poszukiwania lub rozpoznawania z³ó¿ kopalin, wydobywania ko-

palin ze z³ó¿, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk³ado-

35 Definicja dzia³alno�ci regulowanej jest zawarta w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26
kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 87, poz. 95
z pó�n. zm.
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wania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach gór-
niczych;
2) wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹ i amunicj¹

orazwyrobami i technologi¹ o przeznaczeniuwojskowym lub policyjnym;
3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesy³ania, dystry-

bucji i obrotu paliwami i energi¹;
4) ochrony osób i mienia;
5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
6) przewozów lotniczych.
Przepisy odrêbnych ustaw okre�laj¹ szczegó³owy zakres wykonywa-

nia dzia³alno�ci gospodarczej podlegaj¹cej koncesjonowaniu. Udzielenie,
odmowa udzielenia, zmiana i cofniêcie oraz ograniczenie jej zakresu na-
stêpuje w drodze decyzji. W przypadku gdy ilo�æ ubiegaj¹cych siê jest
wiêksza od liczby koncesji, zostaje og³oszony publiczny przetarg.
Zezwolenia wymaga wykonywanie dzia³alno�ci gospodarczej, wymie-

nione w 26 odrêbnych ustawach (art. 75 ust. 2 sw.dz.gos.).
Przepisy ustawy przewiduj¹, ¿e uzyskanie licencji wymaga prowadze-

nie dzia³alno�ci gospodarczej uregulowanej w przepisach ustawy z dnia
6 wrze�nia 2001 r. o transporcie drogowym36 i ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym37.
Podjêcie dzia³alno�ci w zakresie prowadzenia systemu p³atno�ci lub

systemu rozrachunku papierów warto�ciowych wymaga zgody Prezesa
Narodowego Banku Polskiego38.
Dodatkowym problemem jest kwestia mo¿liwo�ci zbywania koncesji,

licencji i zezwoleñ jako sk³adników niematerialnych przedsiêbiorstwa
w rozumieniu art. 551 k.c. Przepis ten mówi, ¿e przedsiêbiorstwo jako
zorganizowany zespó³ sk³adników niematerialnych i materialnych prze-
znaczony do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej obejmuje równie¿
koncesje, licencje i zezwolenia. Stosownie do art. 552 k.c., czynno�æ
prawna maj¹ca za przedmiot przedsiêbiorstwo obejmuje wszystkie sk³ad-
niki wchodz¹ce w jego sk³ad, chyba ¿e co innego wynika z tre�ci czyn-

36 Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z pó�n. zm.
37 Dz.U. Nr 86, poz. 789 z pó�n. zm.
38 Art. 16 ustawy o ostateczno�ci rozrachunku w systemach p³atno�ci i systemach

rozrachunku papierów warto�ciowych oraz zasad nadzoru nad tymi systemami, Dz.U. Nr
123, poz. 1351 z pó�n. zm.
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no�ci prawnej albo z przepisów szczególnych. Przepisy szczególne oraz
wola stron decyduj¹ zatem o mo¿liwo�ci przeniesienia sk³adników nie-
materialnych. Niezale¿nie od tego powstaje problem, na ile mo¿na prze-
nie�æ prawa wynikaj¹ce z decyzji organu administracji publicznej na inne
podmioty bez uzyskania uprzedniej zgody z ich strony. Maj¹c na uwadze
powy¿sze w¹tpliwo�ci, nale¿y przyj¹æ, ¿e przeniesienie wymienionych
praw bêdzie mo¿liwe, o ile ustawy odrêbne tak¹ mo¿liwo�æ przewiduj¹39.
Oczekiwaæ nale¿y, ¿e do zmniejszenia zaleg³o�ci i przy�pieszenia

postêpowania przed s¹dami i komornikiem równie¿ w sprawach z tytu³u
dzia³alno�ci gospodarczej przyczyni siê ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r.
o skardze na naruszenie prawa stron do rozpoznania sprawy w postê-
powaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki40. Reguluje ona zasady
i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do roz-
poznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki zosta³o naruszone na skutek
dzia³ania lub bezczynno�ci s¹du lub komornika.Uprawnionymo¿ewnie�æ
skargê do w³a�ciwego s¹du, przed którym toczy siê postêpowanie. W ten
sposób nast¹pi zmniejszenie skarg wnoszonych do Europejskiego Try-
buna³u Praw Cz³owieka, zawieraj¹cych naruszenie prawa do rozpoznania
sprawy w rozs¹dnym terminie w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji
o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolno�ci.
Konkluduj¹c, przepisy obu ustaw dotycz¹ce dzia³alno�ci gospodarczej

s¹ spójne, odformalizowa³y tryb postêpowania organów administracji
publicznej, dostosowa³y zasady postêpowania do norm prawa Unii Eu-
ropejskiej oraz spe³ni³y wwiêkszo�ci oczekiwania przedsiêbiorców i osób
zainteresowanych. Podkre�lono w nich tak¿e obowi¹zki przedsiêbiorcy
w zakresie dba³o�ci o interesy konsumenta. Nie uregulowano jednak
w sposób przejrzysty i jednoznaczny pozycji zawodowej wolnych zawo-
dów,w tymnotariuszy. Jest to zasadniczymankament przepisów i problem
ten musi byæ wyja�niony w drodze nowelizacji ustawwzglêdnie wyk³adni
dokonanej w literaturze i orzecznictwie.

39 Patrz bli¿ej T. C hm a l, Czy interes publiczny jest nale¿ycie chroniony, Rzeczpo-
spolita z dnia 14 pa�dziernika 2003 r., nr 240; t e n ¿ e, Sukcesja koncesji i zezwoleñ ma
sens, Rzeczpospolita z dnia 5 marca 2004 r., nr 55.

40 Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 17 wrze�nia 2004 r., Dz.U. Nr 179, poz. 1843;
zob. R. K r u p a - D ¹ b r o w s k a,Ksiêgi prawie od rêki,Rzeczpospolita z dnia 20 sierpnia
2004 r., nr 195, omawia zaleg³o�ci wystêpuj¹ce w postêpowaniu wieczystoksiêgowym.


