Zagadnienia egzaminacyjne Publiczne prawo gospodarcze
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Istota publicznego prawa gospodarczego
Społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju gospodarczego RP
Wolność gospodarcza
Funkcje administracji gospodarczej
Funkcja regulacyjna: istota, cele, instrumenty, organy, kompetencje
Kontrola a nadzór gospodarczy: istota, cele, instrumenty, organy i kompetencje
Pojęcie działalności gospodarczej i pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim
Obowiązki przedsiębiorców i warunki podejmowania i wykonywania działalności
gospodarczej
Zasady kontroli przedsiębiorców
Zasady rejestracji przedsiębiorców
Zasady ewidencjonowania działalności gospodarczej
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych na terytorium
RP. Oddziały i przedstawicielstwa
Działalność gospodarcza koncesjonowana – tryby udzielania koncesji
Zezwolenie jako forma reglamentacji działalności gospodarczej
Wpis do rejestru działalności regulowanej
Podstawowe zadania organów administracji w zakresie wspierania przedsiębiorczości, w tym
mikro, małych i średnich przedsiębiorców
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
Pojęcie i zakres "gospodarki komunalnej" w rozumieniu ustawy z 20 grudnia 1996o
gospodarce komunalnej
Sposoby wykonywania gospodarki komunalnej.
Istota partnerstwa publiczno-prywatnego
Formy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego
Zasady prowadzenia polityki rozwoju
Podmioty prowadzenia polityki rozwoju
Programowanie rozwoju na poziomie unijnym i krajowym
Rodzaje i charakterystyka strategii rozwoju i programów
Umowa partnerstwa, kontrakt terytorialny – publicznoprawne konsensualne formy
współdziałania
Zasady udzielania wsparcia finansowego ze środków funduszy unijnych
Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie wsparcia finansowego ze środków
funduszy unijnych
Znaczenie konkurencji w ustroju gospodarczym RP
Zakaz stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz konsekwencje jego naruszania
Rodzaje decyzji podejmowanych przez Prezesa UOKiK w sprawach praktyk ograniczających
konkurencję
Istota praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Decyzje Prezesa UOKiK w tych
sprawach
Kontrola koncentracji przedsiębiorców
Rodzaje decyzji w sprawach koncentracji przedsiębiorców
System ochrony konsumentów w Polsce. Rola Prezesa UOKiK, samorządu terytorialnego i
organizacji społecznych

37. Pojęcie pomocy publicznej
38. Rodzaje pomocy publicznej i tryb jej udzielania (notyfikacja, postępowanie przed Komisją UE,
postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości)
39. Regionalna pomoc inwestycyjna
40. Intensywność pomocy publicznej
41. Zasady kumulacji pomocy publicznej
42. Procedura ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej
43. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
44. Istota zamówień publicznych
45. Tryby udzielania zamówień publicznych
46. Organy regulacyjne – kompetencje i środki regulacyjne
47. Zasady podejmowania działalności na rynkach zmonopolizowanych - energetyka
48. Zasady podejmowania działalności na rynkach zmonopolizowanych – telekomunikacja
49. Zasady podejmowania działalności na rynkach zmonopolizowanych - zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

