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S t r e s z c z e n i e: W artykule dokonano analizy ram prawnych prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej przez przedsiêbiorców zagranicznych w kontekœcie ukszta³towanego przez pañstwo
³adu gospodarczego ze szczególnym uwzglêdnieniem norm publicznego prawa gospodarczego.
Ze wzglêdu na zakres problematyki oraz charakter opracowania przedstawione rozwa¿ania
ograniczono do zagadnieñ podstawowych zwi¹zanych z podejmowaniem i wykonywaniem
dzia³alnoœci gospodarczej przez przedsiêbiorców zagranicznych na obszarze pañstwa polskie-
go. Stwierdzono, ¿e w dobie gospodarki rynkowej, postêpuj¹cych procesów globalizacji, kon-
centracji kapita³u oraz silnej konkurencji wzglêdy ekonomiczne obliguj¹ przedsiêbiorców do
poszerzania obszaru prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
Podjêto tak¿e próbê wykazania, i¿ nap³ywaj¹cy do Polski kapita³ zagraniczny wp³ywa na inno-
wacyjnoœæ gospodarki polskiej oraz przedsiêbiorstw krajowych z uwagi chocia¿by na fakt
transferu nowoczesnej technologii, wiedzy, nowych rozwi¹zañ strukturalno-organizacyjnych,
dokonuj¹cej siê wymiany handlowej, a tak¿e migracji kadry zarz¹dzaj¹cej. W podsumowaniu
stwierdzono, i¿ dzia³aniu temu sprzyjaæ powinny jasne, spójne i stabilne przepisy prawa go-
spodarczego, handlowego, podatkowego oraz odpowiednio kreowana przez pañstwo polityka
gospodarcza.
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1. Rola pañstwa i prawa w kszta³towaniu ³adu gospodarczego

Rola i pozycja pañstwa w krajowym (zob. szerz. Grabowski, 2001, s. 364),
a tak¿e miêdzynarodowym obrocie gospodarczym determinowana jest przez wiele
elementów, wœród których do najwa¿niejszych zaliczyæ nale¿y ustrój spo³eczno-
-gospodarczy znajduj¹cy swe ratio w normach prawa konstytucyjnego (Znamie-
rowski, 1998, s. 78). Kreowanie przez pañstwo odpowiedniej polityki w zakresie
reglamentowania podejmowania, a w dalszej perspektywie wykonywania dzia³al-
noœci gospodarczej jest niezbêdnym wymogiem ochrony podstawowych interesów
spo³eczno-gospodarczych (zob. szerz. Banasiñski, 1998, s. 161). Ograniczenia
o charakterze podmiotowym czy przedmiotowym, wynikaj¹ce z norm prawa mate-
rialnego lub procesowego, wystêpuj¹ w ustawodawstwie wiêkszoœci wspó³czes-
nych pañstw i to zarówno w tych o gospodarce wolnorynkowej, jak i scentralizo-
wanej. Zakres oraz formy ograniczeñ publicznoprawnych zale¿¹ od czynników na-
tury ekonomicznej, politycznej, prawnej, militarnej czy geograficznej. Ogólny
zakaz podejmowania i wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej przez przedsiêbior-
ców zagranicznych uchylany jest w drodze indywidualnych aktów administracyj-
nych wydawanych przez uprawnione organy w³adzy publicznej, dzia³aj¹ce zgodnie
z zasad¹ legalizmu w oparciu o przys³uguj¹ce im w³adztwo administracyjne.

Reglamentacja publicznoprawna stanowi przejaw ingerencji pañstwa w sferê ak-
tywnoœci gospodarczej (Sobczak, 2000; Rabska, 1997 i 2002, s. 10; Kubala, 2000,
s. 15; Kosikowski, 2005, s. 195–205; Zdyb, 2001, s. 20 i 2003, s. 60–61) przedsiê-
biorców zagranicznych. Mo¿na by³oby podj¹æ próbê odpowiedzi na pytanie, czy
we wspó³czesnym œwiecie biznesu istnieje potrzeba a¿ tak szczegó³owej regulacji
warunków podejmowania i wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej? Czy mo¿e to
tylko profit uzyskiwany w drodze prowadzenia okreœlonego rodzaju dzia³alnoœci
o charakterze produkcyjnym, handlowym, us³ugowym, budowlanym uznaæ nale¿y
za jedyny i wystarczaj¹cy wyznacznik oraz regulator ¿ycia gospodarczego,
a w szerszej perspektywie biznesu miêdzynarodowego? Wreszcie jaka powinna
byæ rola pañstwa i prawa w kszta³towaniu statusu prawnego przedsiêbiorców za-
granicznych, a ogólniej problem ujmuj¹c obrotu gospodarczego?

Koniecznoœæ kreowania ³adu gospodarczego, a tym samym oddzia³ywania pañ-
stwa na gospodarkê, jest kwesti¹ bezdyskusyjn¹. Natomiast sam zakres oraz dobór
form prawnych reglamentacji podejmowania i wykonywania dzia³alnoœci gospo-
darczej budzi wiele kontrowersji. Zagadnienie to jest przedmiotem orzeczeñ1 oraz
licznych polemik tak na gruncie naukowym, jak i publicystycznym (Walawski,
1939; Taradejna, Maj, 1990; Szyd³o, 2002, s. 12; Strzyczkowski, 1999, s. 18).
Z jednej bowiem strony pañstwo stoi na stra¿y okreœlonego normatywnie ³adu pu-
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1 Zob.: Orzeczenie TK z dnia 10 kwietnia 2001 r., U 7/00, OTK 2001, Nr 3, poz. 56; orzeczenie
TK z dnia 11 maja 1999 r., P 9/98, OTK ZU 1999, Nr 4, poz. 385; orzeczenie TK z dnia 6 marca
2000 r., P 10/99 OTK ZU 2000, Nr 2, poz. 195; orzeczenie TK z dnia 25 maja 1998 r. U 19/98, OTK
ZU 1998, Nr 4, poz. 263.



blicznego, z drugiej zaœ samo jest uczestnikiem obrotu gospodarczego, wykonuj¹c
przys³uguj¹ce mu ex lege uprawnienia w³aœcicielskie w stosunku do maj¹tku naro-
dowego (np. kolei, poczty czy telekomunikacji). To pañstwo okreœla instrumenty
prawne, ekonomiczne, normatywne standardy oraz wyznaczniki aktywnoœci
uczestników ¿ycia gospodarczego. Wyznacza ono ramy dopuszczalnoœci prowa-
dzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez przedsiêbiorców zagranicznych w oparciu
o zasadê wolnoœci, gwarantuj¹c jednoczeœnie bezpieczeñstwo ³adu publicznego
oraz ekonomicznego. Dzia³ania te ukierunkowane s¹ m.in. na przeciwdzia³anie nie-
uczciwej konkurencji, stosowanie praktyk monopolistycznych, zwalczanie zjawi-
ska korupcji funkcjonariuszy publicznych i eliminowanie innych zdarzeñ patolo-
gicznych, godz¹cych w interes uczestników obrotu gospodarczego.

Do zadañ pañstwa nale¿y tak¿e dba³oœæ o stabilizacjê gospodarcz¹, oddzia³ywa-
nie na ³ad przestrzenny, ochronê œrodowiska naturalnego, prawid³owy rozwój infra-
struktury gospodarczej, ukszta³towanie ³adu rynkowego, a w sytuacji jego zagro-
¿enia podejmowanie odpowiednich dzia³añ interwencyjnych zapobiegaj¹cych zja-
wiskom kryzysowym. Pañstwo okreœla tak¿e podstawowe zasady obci¹¿eñ
publicznoprawnych, np. podatkowych, celnych, dewizowych, ubezpieczeniowych
pozwalaj¹cych na optymalne godzenie interesów jednostki z interesem publicz-
nym. Równie wa¿n¹ p³aszczyzn¹ dzia³añ pañstwa jest tworzenie zabezpieczeñ
o charakterze policyjno-administracyjnym (w przedmiocie bezpieczeñstwa prze-
ciwpo¿arowego, sanitarnego, ³adu przestrzennego, budowlanego, warunków higie-
nicznych czy te¿ wymogów technicznych) w celu zapewnienia bezpieczeñstwa
uczestnikom obrotu gospodarczego.

Podstawowym wyznacznikiem funkcjonowania rynku powinna byæ wolnoœæ
kreowania sytuacji prawnej przez jego uczestników, przy jednoczesnej œwiadomoœ-
ci odpowiedzialnoœci jednostki za skutki podejmowanych dzia³añ. Na pañstwie
spoczywa ciê¿ar stworzenia oraz ochrony ³adu gospodarczego, zaœ na jednostce
obowi¹zek przestrzegania przyjêtego porz¹dku prawnego. Wolnoœæ gospodarcza
nie mo¿e byæ wartoœci¹ absolutn¹, czy te¿ argumentem dla usprawiedliwienia
dzia³añ stanowi¹cych naruszenie prawa, zasad uczciwoœci, moralnoœci publicznej
czy wreszcie podstawowych wartoœci aksjologicznych.

Prowadzenie dalszych rozwa¿añ na temat dzia³alnoœci gospodarczej, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem sytuacji prawnej przedsiêbiorców zagranicznych, nie jest
mo¿liwe, jak siê wydaje, bez odwo³ania siê do tak fundamentalnych pojêæ, jak:
wolnoœæ gospodarcza, dzia³alnoœæ gospodarcza czy przedsiêbiorca. Czym zatem
jest wolnoœæ gospodarcza? W jakich kategoriach powinna byæ rozpatrywana? Jakie
ma ona znaczenie w aspekcie podejmowania, a nastêpnie wykonywania dzia³alnoœ-
ci gospodarczej? Udzielaj¹c odpowiedzi na tak postawione pytania podkreœliæ wy-
raŸnie nale¿y, ¿e wolnoœæ gospodarcza jest immanentn¹ cech¹ gospodarki rynko-
wej, konstytucyjn¹ zasad¹ ustrojow¹, przy jednoczesnym traktowaniu jej w doktry-
nie oraz literaturze jako jednej z publicznych praw podmiotowych i zasad ogólnych
prawa.
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2. Wolnoœæ gospodarcza jako naczelna zasada ustrojowa,
publiczne prawo podmiotowe, klauzula generalna
publicznego prawa gospodarczego

Wskazanie definicji wolnoœci gospodarczej nie jest zadaniem ³atwym. Nie jest
to pojêcie znaczeniowo jednorodne. Ani orzecznictwo, ani doktryna nie wypraco-
wa³y jeszcze powszechnie obowi¹zuj¹cej definicji tego pojêcia. Nie ma nawet
zgodnoœci, co do samej nazwy tej idei. St¹d w ró¿nych aktach normatywnych, tak
na gruncie prawa polskiego, jak i europejskiego ustawodawca pos³uguje siê nastê-
puj¹cymi okreœleniami: wolnoœæ gospodarcza, swoboda dzia³alnoœci gospodarczej,
wolnoœæ przemys³u i handlu, wolnoœæ przedsiêbiorczoœci i konkurencji, wolnoœæ
wyboru i wykonywania zawodu (Biernat, Wasilewski, 2000; Cieœliñski, 2003; Dau-
ses, 1999, s. 55; Skubisz (red.), Skrzyd³o-Tefalska (red.), 2003, s. 272–284; Kosi-
kowski, 2005, s. 249).

Idea wolnoœci gospodarczej zosta³a inkorporowana w 1997 r. do Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, bêd¹cej podstawowym aktem prawa pozytywnego
w pañstwie (Ciapa³a, 2001, s. 12; Kaszubski, Ko³akowski, 2000, s. 17; Kruczalak,
1998). Zyska³a ona wówczas rangê konstytucyjnej normy prawnej, staj¹c siê wa-
runkiem sine qua non i podstawowym wyznacznikiem nowego ustroju gospo-
darczego. Z uwagi na ten fakt znajduje ona swoje rozwiniêcie w ustawach i aktach
prawnych ni¿szego rzêdu, które ze wzglêdu na przyjêt¹ w konstytucji hierarchiê
Ÿróde³ prawa2 dla zachowania swej mocy wi¹¿¹cej musz¹ byæ z ni¹ zgodne. Co
istotne, w tym znaczeniu wyznacza ona treœæ norm prawnych zawartych w przepi-
sach publicznego prawa gospodarczego, stanowi¹c podstawow¹ dyrektywê inter-
pretacyjn¹. Obok takich wartoœci, jak w³asnoœæ prywatna oraz solidarnoœæ, dialog
i wspó³praca partnerów spo³ecznych tworzy ona zewnêtrzne ramy prawne nowego
modelu gospodarczego pañstwa. Wartoœci te s¹ ze sob¹ powi¹zane w taki sposób,
¿e mog¹ siê wzajemnie wspieraæ, jak i ograniczaæ3. Koncepcja spo³ecznej gospo-
darki rynkowej zak³ada, ¿e pañstwo mo¿e ingerowaæ w stosunki gospodarcze, aby
³agodziæ skutki mechanizmów rynkowych dla utrzymania równowagi makroekono-
micznej. Od strony normatywnej sformu³owanie to oznacza zobowi¹zanie pañstwa
do podejmowania dzia³añ ³agodz¹cych skutki spo³eczne funkcjonowania praw ryn-
ku przy jednoczesnym ich poszanowaniu (Garlicki, 1997, s. 101–106).

Wolnoœæ gospodarcza w przedmiocie publicznego prawa podmiotowego ujmo-
wana jest w literaturze w dwóch aspektach: pozytywnym i negatywnym. Stanowi
ona tzw. publiczne prawo podmiotowe o charakterze negatywnym, któremu odpo-
wiada ogólny obowi¹zek nienaruszania przez pañstwo swobody dzia³ania benefi-
cjentów tego prawa w sferze dzia³alnoœci gospodarczej (Walaszek-Pyzio³, 1994,
s. 8; Kubala, 2001, s. 15). Ujmuj¹c zaœ to zagadnienie od strony pozytywnej, wol-
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2 Hierarchiê Ÿróde³ prawa w Polsce po raz pierwszy okreœli³a Konstytucja z dnia 2 kwietnia
1997 r. w art. 87.

3 Orzeczenie TK z dnia 30 stycznia 2001 r. K 17/00, OTK 2001, Nr 1, poz. 4.



noœæ gospodarcza oznacza domniemanie swobody podejmowania dzia³alnoœci
przez uczestników obrotu gospodarczego, o ile (i dopóki) co innego nie wynika
z przepisów ustawy (Biernat, 1994, s. 11; Bieniek-Koronkiewicz, Sieñczy³o-
-Chlabicz, 2000, s. 23).

Pojêcie wolnoœci gospodarczej jest kluczowym zagadnieniem publicznego pra-
wa gospodarczego, klauzul¹ generaln¹ wyznaczaj¹c¹ ramy prawne podejmowania
i wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej (Olszewski, 2005, s. 47; Kosikowski,
1995). Zgodnie z brzmieniem art. 6 Ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
z dnia 4 lipca 2004 r.4 podejmowanie, wykonywanie i zakoñczenie dzia³alnoœci go-
spodarczej jest wolne dla ka¿dego na równych prawach, z zachowaniem warunków
okreœlonych przepisami prawa. Rozwi¹zanie to nie stanowi swoistego novum, lecz
nawi¹zuje do tradycji polskiego prawa przemys³owego z 1927 r. (Rozporz¹dzenie,
1927) oraz gospodarczego5 i charakterystyczne jest dla pañstw o gospodarce wol-
norynkowej. Z zasady wolnoœci gospodarczej wyartyku³owaæ mo¿na m.in. swobo-
dê wyboru formy organizacyjno-prawnej oraz wielkoœci zainwestowanego kapita³u
przy podejmowaniu dzia³alnoœci, swobodê decyzji o rodzaju prowadzonej dzia³al-
noœci, momencie jej podjêcia, zakoñczenia, dokonywania zmian strukturalnych,
czy te¿ modyfikacji jej profilu, swobodê zawierania transakcji z innymi uczestnika-
mi obrotu gospodarczego, swobodê wyboru miejsca prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej, czy te¿ zatrudniania pracowników. Przedsiêbiorca zagraniczny, bêd¹cy
uczestnikiem ¿ycia gospodarczego, samodzielnie decyduje o istotnych, z punktu
widzenia podejmowanej dzia³alnoœci gospodarczej, kwestiach.

3. Dzia³alnoœæ przedsiêbiorców zagranicznych –
podstawowe problemy prawne

Bez w¹tpienia do fundamentalnych regulacji prawnych w tym zakresie zaliczyæ
nale¿y Ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Ze
wzglêdu na przedmiot i zakres regulacji zyska³a ona miano „konstytucji dzia³alnoœ-
ci gospodarczej”. Reguluje ona podejmowanie, wykonywanie oraz zakoñczenie
dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej na terytorium pañstwa polskiego zarówno
przez podmioty krajowe, jak i zagraniczne, a tak¿e wskazuje zadania organów ad-
ministracji publicznej w tym zakresie. Rozstrzygaj¹c najwa¿niejsze kwestie
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej konkretyzuje jednoczeœnie
fundamentalne dla ustroju gospodarki rynkowej zasady korzystania z wolnoœci
dzia³alnoœci gospodarczej zagwarantowanej w art. 20 oraz art. 22 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej (Konstytucja RP, 1997).
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4 Dz.U. Nr 173, poz. 1807, dalej okreœlana w skrócie SwDzGU.
5 Zasadê wolnoœci gospodarczej do polskiego porz¹dku gospodarczego przywróci³a ustawa z dnia

23 grudnia 1988 r. o dzia³alnoœci gospodarczej (Ustawa, 1988), a nastêpnie przejê³a ustawa z dnia
19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Ustawa, 1999).



Ze wzglêdu na zakres problematyki oraz charakter opracowania przedstawione
w niniejszym artykule rozwa¿ania zostan¹ ograniczone do zagadnieñ podstawo-
wych zwi¹zanych z podejmowaniem dzia³alnoœci gospodarczej przez przedsiêbior-
ców zagranicznych6. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny „podejmowanie dzia³al-
noœci gospodarczej oznacza uprawnienie do tego, aby w granicach okreœlonych
prawem oraz w trybie i formach w³aœciwych dla danego rodzaju dzia³alnoœci go-
spodarczej podj¹æ pewne dzia³ania faktyczne i prawne organizuj¹ce mo¿liwoœæ wy-
konywania tej dzia³alnoœci” (Kosikowski, 2006, s. 42). Jest to pojêcie jurydyczne,
pod którym rozumieæ nale¿y szereg – przewidzianych w przepisach prawa – czyn-
noœci faktycznych i prawnych dokonywanych przed w³aœciwymi organami admini-
stracji lub odpowiednimi instytucjami7, np. Urzêdem Skarbowym czy Zak³adem
Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Od „podejmowania” dzia³alnoœci gospodarczej w litera-
turze przedmiotu oraz w doktrynie odró¿nia siê sam moment „podjêcia” dzia³al-
noœci gospodarczej, za który to uznaje siê wystawienie przez przedsiêbiorcê pierw-
szej faktury za sprzedany towar lub wyœwiadczon¹ us³ugê (Kosikowski, 2006,
s. 59–60).

Pod pojêciem przedsiêbiorcy (art. 4 SwDzGU) rozumieæ nale¿y osoby fizyczne,
osoby prawne i jednostki organizacyjne niebêd¹ce osobami prawnymi, którym od-
rêbna ustawa przyznaje zdolnoœæ prawn¹ – wykonuj¹ce we w³asnym imieniu
dzia³alnoœæ gospodarcz¹8. Poza tym do przedsiêbiorców zaliczyæ nale¿y wspólni-
ków spó³ki cywilnej, ale tylko w zakresie wykonywanej przez nich dzia³alnoœci go-
spodarczej. A contrario nie ka¿da osoba fizyczna w rozumieniu prawa posiada sta-
tus przedsiêbiorcy. Pojêciem kluczowym, z punktu widzenia przedsiêbiorców za-
granicznych, jest dzia³alnoœæ gospodarcza (Sobczak, 2004, s. 42). Nie ka¿dy
bowiem przejaw dzia³alnoœci w rozumieniu prawa bêdzie uznany za dzia³alnoœæ
gospodarcz¹9. Ustawodawca w art. 2 SwDzGU wskaza³ podstawowe desygnaty
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6 W rozumieniu art. 5 pkt. 3 SwDzGU za przedsiêbiorcê zagranicznego uznaje siê osobê zagra-
niczn¹, czyli: 1. osobê fizyczn¹ maj¹c¹ miejsce zamieszkania za granic¹, nieposiadaj¹c¹ obywatel-
stwa polskiego; 2. osobê prawn¹ z siedzib¹ za granic¹ oraz 3. jednostkê organizacyjn¹ niebêd¹c¹
osob¹ prawn¹ posiadaj¹c¹ zdolnoœæ prawn¹ z siedzib¹ za granic¹, wykonuj¹c¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ za granic¹.

7 Do czynnoœci tych zaliczyæ nale¿y z³o¿enie wniosku o: 1. wpis do Ewidencji Dzia³alnoœci Go-
spodarczej (w przypadku osób fizycznych) lub Krajowego Rejestru S¹dowego (w przypadku osób
prawnych, jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoœci prawnej), 2. wpis do krajowego reje-
stru urzêdowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), 3. zg³oszenie identyfikacyjne albo ak-
tualizuj¹ce, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atni-
ków, 4. zg³oszenie p³atnika sk³adek lub zg³oszenie podmiotu (pracownika) do ubezpieczenia
spo³ecznego, 5. za³o¿enie firmowego rachunku bankowego dla rozliczeñ bezgotówkowych z tytu³u
uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

8 Autorka ograniczy³a siê do omówienia pojêcia przedsiêbiorcy na p³aszczyŸnie publicznego pra-
wa gospodarczego.

9 Por.: Wyrok NSA z dnia 25 paŸdziernika 1995 r., II SA 1059/94, „Wokanda” 1996, Nr 2, s. 40,
wyrok NSA z dnia 27 maja 1992 r., SA/Po 1794/91, „Wspólnota” 1993 r., Nr 9, s. 14, wyrok NSA
z dnia 15 wrzeœnia 1994 r., SA/Po 1070/94, ONSA 1995, Nr 3, poz. 123, wyrok NSA z dnia 9 paŸ-
dziernika 1996 r., II SA 2097/95, „Prawo Gospodarcze” 1997, Nr 3, s. 31.



omawianej konstrukcji prawnej. Tym samym pod pojêciem dzia³alnoœci gospodar-
czej rozumieæ nale¿y zarobkow¹ dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹,
us³ugow¹ oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿,
a tak¿e dzia³alnoœæ zawodow¹. Co istotne, dzia³alnoœæ ta powinna byæ wykonywa-
na w sposób zorganizowany i ci¹g³y. A contrario nie mo¿e byæ to dzia³alnoœæ wy-
konywana okazjonalnie oraz amatorsko. W pojêciu organizacji dzia³alnoœci gospo-
darczej wyst¹piæ mog¹ ró¿ne elementy, poczynaj¹c od wykonywania obowi¹zków
dotycz¹cych rejestracji dzia³alnoœci, zg³oszenia statystycznego, podatkowego, czy
te¿ w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych, zastosowania wybranej przez przedsiê-
biorcê lub nakazanej przez normê prawn¹ formy organizacyjno-prawnej wykony-
wania dzia³alnoœci oraz uzyskanie wymaganego zezwolenia, koncesji, czy te¿ wpi-
su do rejestru dzia³alnoœci regulowanej. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury
dzia³alnoœæ gospodarcza powinna byæ wykonywana w celu œwiadczenia us³ug oso-
bom trzecim10 w sposób profesjonalny, przez podmioty uczestnicz¹ce w obrocie
gospodarczym, zgodnie z regu³ami gospodarki rynkowej. Nie odpowiada natomiast
wy¿ej wymienionym kryteriom dzia³alnoœæ prowadzona na potrzeby w³asne przed-
siêbiorcy zagranicznego. Istotne jest tak¿e, aby dzia³alnoœæ prowadzona by³a w ra-
mach obrotu gospodarczego jako odp³atne, ekwiwalentne œwiadczenie. Pojêcie
dzia³alnoœci gospodarczej zawê¿one zosta³o przez samego ustawodawcê11.

Podejmowanie dzia³alnoœci gospodarczej oparte jest na zasadzie wolnoœci i rów-
noœci (Kruczalak, 2000, s. 25). Z zasady równoœci gospodarczej wynika, i¿ organ
administracji publicznej nie mo¿e ¿¹daæ ani uzale¿niaæ wydania decyzji od spe³nie-
nia przez zainteresowany podmiot dodatkowych wymogów, w szczególnoœci
przed³o¿enia dokumentów, wniesienia œwiadczenia pieniê¿nego lub ujawnienia da-
nych, nieprzewidzianych przepisami prawa. A contrario zasada równoœci wyklucza
wszelkie przypadki uprzywilejowania czy te¿ dyskryminacji podmiotów podej-
muj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Odnosi siê ona tak¿e do jednakowego prze-
strzegania ró¿nego rodzaju obowi¹zków przewidzianych przepisami prawa mate-
rialnego, czy procesowego.
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10 Por.: Wyrok SN z dnia 18 grudnia 1996 r., I CKN 28/96, OSNC 1997, z. 4, poz. 44 oraz
uchwa³ê SN z dnia 28 lutego 1995 r., III CZP 21/95, OSNC 1995 r, z. 7–8, poz. 104.

11 Z treœci art. 3 SwDzGU wynika, ¿e ustawy nie stosuje siê do dzia³alnoœci wytwórczej w rolnic-
twie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa, warzywnictwa, leœnic-
twa i rybactwa œródl¹dowego, a tak¿e do dzia³alnoœci agroturystycznej. A limine odrzuciæ nale¿y
dzia³alnoœæ oœwiatow¹, socjaln¹ czy kulturaln¹, a tak¿e dzia³alnoœæ prowadzon¹ w celu zaspokajania
w³asnych, materialnych potrzeb jednostek powo³anych specjalnie do prowadzenia dzia³alnoœci tego
rodzaju.



4. Dzia³alnoœæ gospodarcza przedsiêbiorców zagranicznych
a innowacyjnoœæ gospodarki polskiej

4.1. Pojêcie innowacyjnoœci

Do œwiatowej literatury ekonomicznej pojêcie innowacji wprowadzone zosta³o
przez austriackiego ekonomistê J.A. Schumpetera. Zgodnie z zaproponowan¹ przez
niego definicj¹ pod pojêciem tym rozumieæ nale¿y „wprowadzenie nowych pro-
duktów, nowych metod produkcji, znalezienie nowych rynków, zdobycie nowych
Ÿróde³ surowców oraz wprowadzenie nowej organizacji” (Schumpeter, 1960,
s. 104). W doktrynie spotkaæ mo¿na wê¿sze ujêcie tego zagadnienia (sensu stricto)
rozumianego jako zmianê w produktach i metodach wytwarzania, opieraj¹c¹ siê na
nowej lub niewykorzystanej dot¹d wiedzy (por.: Chakrabarti, Kessler, 1999;
Atuahene-Gima, 1995; Mansfield, 1968). Innowacje wprowadzane przez przedsiê-
biorców s¹ zasadniczym Ÿród³em rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego, a tak¿e
powoduj¹ cykliczny wzrost gospodarki (zob. szerz. B³aszczyk, 2008, s. 108–111).

4.2. Motywy podejmowania dzia³alnoœci innowacyjnej

Dokonuj¹ce siê wspó³czeœnie procesy integracyjne, umiêdzynarodowienie postê-
pu technicznego, wzrost znaczenia handlu zagranicznego i innych form kooperacji
transgranicznej sprawiaj¹, ¿e wspó³czesny œwiat zaczyna funkcjonowaæ jako jeden
ogromny rynek. Zasadniczym motywem dokonywania innowacji jest chêæ zdoby-
cia na nim przewagi konkurencyjnej nie tylko w wymiarze lokalnym, ale tak¿e glo-
balnym poprzez wprowadzenie do gospodarki swoistego novum w zakresie pro-
dukcji, technologii, czy organizacji. Umo¿liwia to generowanie zysku przez najbar-
dziej kreatywne i przedsiêbiorcze jednostki. Innowacje zarówno produktowe,
procesowe, jak i te dokonywane w sferze organizacji s¹ wspó³czeœnie niezbêdnym
elementem rozwoju ka¿dego przedsiêbiorstwa niezale¿nie od jego wielkoœci czy
te¿ formy w³asnoœci. Zdolnoœæ do poszukiwania, wykorzystywania i wdra¿ania in-
nowacji stanowi jeden z najwa¿niejszych czynników rynkowego sukcesu, tworze-
nia trwa³ej przewagi konkurencyjnej, rozwoju oraz przetrwania ka¿dego przedsiê-
biorcy publicznego i prywatnego. St¹d te¿ umiejêtnoœæ odpowiedniej selekcji no-
wych pomys³ów, idei oraz myœli, a tak¿e podejmowanie innowacyjnych prac
badawczo-rozwojowych, powinna stanowiæ priorytet strategii rozwojowej nowo-
czesnego przedsiêbiorcy.
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4.3. Znaczenie innowacji w budowie nowoczesnej gospodarki

Podejmowanie dzia³alnoœci gospodarczej przez przedsiêbiorców zagranicznych
na obszarze pañstwa polskiego nale¿y do istotnych uwarunkowañ wzrostu gospo-
darczego oraz innowacyjnego gospodarki polskiej. Ma to tym wiêksze znaczenie,
¿e Polska po okresie transformacji ustrojowej odziedziczy³a archaiczn¹ strukturê
gospodarki, zdominowan¹ przez sektory o niskiej wartoœci dodanej, a tak¿e men-
talnoœæ i instytucje ukszta³towane w warunkach polityki „realnego socjalizmu”.
Przejawem zastosowania innowacji jest powstanie nowego produktu lub us³ugi,
wiêksza automatyzacja procesów produkcyjnych, podniesienie wydajnoœci pracy,
zmiany strukturalne i organizacyjne, udzia³ w œwiatowej produkcji wyrobów za-
awansowanych technologicznie oraz pojawienie siê produktów wysokiej techniki
(„high-tech”) w handlu (Jakubiak, 2002; Umiñski, 2002, s. 73–114; Pomykalski,
1984, s. 12). Prowadzi to do redukcji przestarza³ych technologii, unowoczeœnienia
linii produkcyjnych, pe³niejszego i bardziej efektywnego wykorzystania œrodków
produkcji, zmniejszenia kosztów prac naukowo-badawczych, zmniejszenia zu¿ycia
surowców na jednostkê produktu, podniesienia jakoœci wyrobów, wprowadzenia
postêpu technicznego i organizacyjnego nie tylko ga³êzi i zak³adów bezpoœrednio
kooperuj¹cych z przedsiêbiorcami zagranicznymi, nap³yw inwestycji proekologicz-
nych, a tak¿e wzrostu nale¿noœci fiskalnych. Zapewnia to szybsz¹ modernizacjê
gospodarki, dalsz¹ intensyfikacjê jej rozwoju oraz zwiêkszenie dynamiki obrotów
z zagranic¹.
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Importance of the State and Laws in Developing Economic Order in Local
and Foreign Turnover

S u m m a r y: The article includes an analysis of legal framework for conducting business ac-
tivities by foreign entrepreneurs in the context of an economic order developed by the state,
considering in particular the norms of the public economic law. Because of the scope of the is-
sue and nature of this study, the presented material was limited to basic issues connected with
starting and running a business activity by foreign entrepreneurs on the territory of Poland. It
has been stated that, in the times of market economy, proceeding globalization processes, the
concentration of capital and heavy competition, economic reasons force entrepreneurs to
widen the area of their business activities.
An attempt has been made to prove, that foreign capital flowing into Poland encourages cre-
ativity of Polish economy as well as local companies. The encouragement results mainly from
the transfer of modern technology and knowledge, new structural and organizational solutions,
existing trade exchange and migration of managerial staff. It is stated in the Abstract, that the
process should be accompanied by clear, coherent and stable business, trade and tax laws as
well as by a proper business policy created by the government.

K e y w o r d s: business activity, legal and economic aspects, innovativeness
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