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I. ISTOTA I ZAKRES PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO
1. Istota (definicja) publicznego prawa gospodarczego.
2. Zakres i systematyka publicznego prawa gospodarczego.
II. PODSTAWY USTROJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO RP. SYSTEM
ŹRÓDEŁ PRAWA
1. Ustrój gospodarczy państwa. Społeczna gospodarka rynkowa.
2. Wolność gospodarcza jako podstawa ustroju gospodarczego RP.
3. Własność prywatna jako podstawa ustroju gospodarczego RP.
4. Solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych jako podstawa ustroju
gospodarczego RP.
5. Krajowe źródła publicznego prawa gospodarczego: miejsce i rola Konstytucji RP, ustawy i
rozporządzenia (zasada związania administracji ustawami)
6. Wspólnotowe źródła publicznego prawa gospodarczego. Relacje prawa krajowego i prawa
wspólnotowego w świetle Konstytucji RP
III. USTRÓJ APARATU ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ
1. Podstawy prawne struktury aparatu administracji rządowej (gospodarczej): Konstytucja
RP,
ustawa o Radzie Ministrów i ustawa o działach administracji.
5. Podmioty administrujące, zwł. agencje rządowe (wykonawcze)- modele, zadania, formy
działania.
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1. Funkcje administracji gospodarczej: organizacyjna, reglamentacja, kontrola i nadzór,
regulacja, publicznoprawna ochrona konkurencji
2. Umowy jako forma działania administracji w sferze gospodarczej

3. Zamówienia publiczne: podstawa prawna, podstawowe pojęcia, zasady postępowania,
obowiązki zamawiającego, znajomość 1-go wybranego trybu, zadania Prezesa UZP, zwł.
kontrola
4. Partnerstwo publiczno-prywatne: podstawy prawne, podstawowe pojęcia, zasady wyboru
partnera prywatnego

V.

ZASADY

PODEJMOWANIA

I

WYKONYWANIA

DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ
1. System wolności gospodarczej a system reglamentacji działalności gospodarczej.
2. Pojęcie działalności gospodarczej i pojęcie przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (Sdg).
3. Obowiązki przedsiębiorców w świetle Sdg i konsekwencje ich nieprzestrzegania.
4. Kontrola przedsiębiorców w świetle Sdg.
5. Zasada ewidencjonowania działalności gospodarczej i zasada rejestracji przedsiębiorców
7. Działalność gospodarcza koncesjonowana., tryby koncesjonowania wg Sdg.
8. Działalność gospodarcza wymagająca uzyskania zezwolenia – zakres regulacji Sdg.
9. Działalność gospodarcza regulowana; podstawy wpisu do rejestru działalności regulowanej
i charakter wpisu…, sytuacje, kiedy organ wydaje decyzje w sprawach działalności
gospodarczej regulowanej
10.Wspieranie przedsiębiorczości, zwł. mikro-, małych, średnich przedsiębiorców

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA
1. Pojęcie i zakres "gospodarki komunalnej" w rozumieniu ustawy z 20 grudnia 1996.
2. Sposoby wykonywania gospodarki komunalnej.
3. Wpływ organów samorządu terytorialnego na działalność jednostek komunalnych i innych
podmiotów wykonujących usługi dla ludności.
4. Zasady powierzania wykonywania gospodarki komunalnej na podstawie umowy
VII. OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
1. Znaczenie konkurencji w ustroju gospodarczym RP.
2. Zakaz stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz konsekwencje jego
naruszania.
3. Rodzaje decyzji podejmowanych przez Prezesa UOKiK w sprawach praktyk
ograniczających konkurencję.

4. Istota praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Decyzje Prezesa UOKiK w
tych sprawach.
5. Kontrola koncentracji przedsiębiorców.
6. Rodzaje decyzji w sprawach koncentracji przedsiębiorców.
7. System ochrony konsumentów w Polsce. Rola Prezesa UOKiK, samorządu terytorialnego i
organizacji społecznych.
VIII. REGLAMENTACJA DZIAŁLNOŚCI BANKOWEJ i NADZÓR BANKOWY
oraz ROLA NBP.
1. Podstawy prawne działalności bankowej
2. Warunki i wymogi niezbędne dla utworzenia banku i podjęcia działalności bankowej
3. Cele, środki i formy prawne nadzoru bankowego
4. Status NBP w świetle Konstytucji RP i ustawy o NBP
5. Funkcje NBP

