
Przedmowa

Prawo gospodarcze publiczne to część systemu prawa obejmująca normy, któ-
rych przedmiotem jest oddziaływanie państwa na gospodarkę, w tym regulacja za-
chowań państwa wobec podmiotów działalności gospodarczej.

Przedmiotem prawa gospodarczego publicznego jest regulacja zachowań pań-
stwa wobec przedsiębiorców, jest to prawo interwencji państwa i jego organów 
oraz aparatu w sferze gospodarczej. Prawo gospodarcze publiczne to forma nor-
matywnie uregulowanej dopuszczalności ingerencji państwa w sferę stosunków 
gospodarczych. Jest wyrazem władztwa państwa w gospodarce, odzwierciedla po-
winności państwa, a tym samym odnosi się do reguł zachowań (praw i obowiąz-
ków) przedsiębiorców ustalanych ze względu na funkcje państwa.

Prawo gospodarcze publiczne reguluje w szczególności: ustrój gospodarczy 
i zasady jego funkcjonowania i ochrony, stosunki własnościowe będące podsta-
wą gospodarowania i przedmiotem ochrony ze strony państwa, zasady gospo-
darowania typowe dla danego układu stosunków własnościowych i podlegające 
państwowej ochronie, formy prawne organizowania i wykonywania działalności 
gospodarczej, zakres i formy państwowej ochrony prawnej mechanizmów gospo-
darczych i praw ekonomicznych, a także organizację i formy prawne ingerencji 
państwa w stosunki gospodarcze w skali makro- i mikrogospodarczej.

Jak zaznacza się w doktrynie, podstawą wyodrębnienia problematyki prawa 
gospodarczego publicznego jest teza, według której przedmiotem prawa gospo-
darczego są funkcje i zadania państwa w sferze gospodarki i wszelkie konsekwen-
cje prawne ich wykonywania. Prawo to obejmuje stosunki prawne, które kształtują 
się w relacji między organami państwa, a podmiotami działalności gospodarczej. 
Podmioty te są zarówno adresatami działań państwa, ale także ich inicjatorami 
oczekującymi podjęcia stosownych działań przez organy państwa. W obszarze 
owych stosunków prawnych mieszczą się kompetencje organów państwa, mecha-
nizm (procedury) podejmowania przez nie decyzji i wyrażania określonego stano-
wiska (np. poprzez stanowienie norm) oraz prawa i obowiązki podmiotów dzia-
łalności gospodarczej wraz z warunkami i formami ich realizacji i gwarancjami 
ochrony. Kształtowanie wskazanych stosunków prawnych dokonuje się zazwy-
czaj przy wykorzystaniu metod i instrumentów o charakterze administracyjno-
prawnym stosunków prawnych, choć coraz częściej korzysta się także z rozwiązań 
właściwych prawu cywilnemu. 

Celem prawa gospodarczego publicznego jest ochrona podstawowych wartości 
gospodarki rynkowej oraz wyznaczenie dopuszczalnych granic ich ograniczenia 
w interesie publicznym. Uznaje się przy tym, że oddziaływanie państwa na go-
spodarkę jest domeną działania administracji państwowej. Zgodnie z tym stanowi-
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skiem prawo gospodarcze publiczne obejmuje przepisy prawa administracyjnego, 
które regulują warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
i określają odpowiednie funkcje i kompetencje organów administracji publicznej. 
Stanowi zatem warstwę jurydyczną interwencjonizmu państwowego, interwencji 
w sferę życia gospodarczego społeczeństwa, a jego przedmiotem jest określenie 
obszarów tej ingerencji, jej treści i jej prawnych form. Do tych obszarów zaliczyć 
należy policję i reglamentację gospodarczą, a także organizowanie określonych 
przedsięwzięć makroekonomicznych lub aktywne wspieranie pewnych dziedzin 
gospodarki. Jest to zatem całość państwowego oddziaływania na gospodarkę w ta-
kim zakresie, w jakim – legitymowany przez zasadę państwa prawnego – inte-
res publiczny uzasadnia wkroczenie państwa w sferę konstytucyjnie chronionych 
wolności i praw obywatela wykonywanych na rynku. Przyjmuje się zarazem rów-
nież, że publicznym prawem gospodarczym objęte są działania państwa w sfe-
rze swobodnej działalności gospodarczej, polegające nie tylko na jej ograniczaniu 
i ochronie, lecz także na kształtowaniu określonego, pożądanego i zamierzone-
go ładu w gospodarce, w tym w sferze konkurencji, stosunkach własnościowych 
i różnorodnych obszarach działalności gospodarczej.

Niniejsze opracowanie służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów 
i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instru-
mentów prawnych. Oddziaływanie to postrzegać można najpierw w płaszczyźnie 
przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a na-
stępnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe 
staje się celowe kształtowanie ładu i pożądanego stanu prawnego i faktycznego 
w gospodarce, stosownie do potrzeb gospodarki oraz zgodnie z interesem pub-
licznym.

W opracowaniu pominięto natomiast szereg kwestii o znaczeniu zarówno te-
oretycznym, jak i dogmatycznym, odnoszących się w szczególności do podsta-
wowych zasad prawa gospodarczego publicznego, konstrukcji prawnej podmio-
tów działalności gospodarczej oraz do problematyki podejmowania (inicjowania) 
działalności gospodarczej. Kwestie te – ze względu na swą wagę i znaczenie – 
są przedmiotem wielu opracowań: podręczników, monografii i innych publika-
cji z zakresu prawa gospodarczego publicznego i z tego (tylko) powodu nie stały 
się one przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu stawiającym 
sobie za cel głównie prezentację dogmatyki i jej wykładni. 


