Pytania na egzamin dyplomowy
Seminarium „Prawo w działalności gospodarczej”
Kierunek: Administracja I Stopnia
Pracownia Prawa Gospodarczego Publicznego

1. Przyczyny, cele i zakres zaangażowania państwa w gospodarkę.
2. Gospodarka rynkowa – cechy elementarne.
3. Gospodarka sterowana dyrektywnie – cechy elementarne.
4. Źródła prawa gospodarczego publicznego.
5. Zasada społecznej gospodarki rynkowej w Polsce jako konstytucyjna zasada ustroju
gospodarczego w RP.
6. Zasady solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych jako konstytucyjne
zasady ustroju gospodarczego w RP.
7. Zasada wolności działalności gospodarczej jako konstytucyjna zasada ustroju
gospodarczego w RP oraz jako zasada prawa.
8. Podmioty czynne publicznego prawa gospodarczego i ich klasyfikacja.
9. Zmiana roli państwa w gospodarce po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii
Europejskiej.
10. Funkcje państwa wobec gospodarki – istota i katalog.
11. Analiza i ocena funkcjonowania gospodarki.
12. Projektowanie rozwoju makroekonomicznego jako funkcja państwa wobec gospodarki.
13. Tworzenie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości jako funkcja państwa
wobec gospodarki.
14. Reglamentacja działalności gospodarczej jako funkcja państwa wobec gospodarki.
15. Kontrola i nadzór nad działalnością gospodarczą jako funkcja państwa.
16. Policja gospodarcza.
17. Kształtowanie struktury gospodarki jako funkcja państwa.
18. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców jako akt o znaczeniu szczególnym
dla prawa gospodarczego publicznego.
19. Ewolucja pojęcia przedsiębiorca w prawie polskim.
20. Pojęcia przedsiębiorcy i działalności gospodarczej w prawie polskim oraz podstawowe
problemy przy identyfikacji.

21. Problem nabywania i utraty (publicznoprawnego) statusu przedsiębiorcy.
22. Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej w prawie UE.
23. Klasyfikacje przedsiębiorców.
24. CEIDG i zasady ewidencjonowania (cechy charakterystyczne).
25. Rejestr przedsiębiorców KRS (cechy charakterystyczne).
26. Rejestry przedsiębiorców i ich funkcje.
27. Ogólne obowiązki przedsiębiorców.
28. Regulowana działalność gospodarcza – rodzaje działalności, organy, konstrukcja prawna,
cechy charakterystyczne oraz wątpliwości (problemy) właściwe dla tej formy
reglamentacji.
29. Koncesja i koncesjonowanie – katalog dziedzin działalności koncesjonowanej oraz organy
koncesyjne, a także cechy relewantne tej formy reglamentacji.
30. Zezwolenie – rodzaje działalności i organy oraz cechy charakterystyczne tej formy
reglamentacji.
31. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez osoby
zagraniczne.
32. Oddział i przedstawicielstwo jako formy działalności podmiotu zagranicznego w Polsce.
33. Obowiązki państwa wobec przedsiębiorców (wg ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców).
34. Wiążące interpretacje przepisów z zakresu danin publicznych, utrwalona praktyka
interpretacyjna i objaśnienia prawne (wg ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców).
35. Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej.
36. Punkt Informacji dla Przedsiębiorców.
37. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

