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Autorka prezentuje w niniejszym artykule zagadnienie możliwości prowadzenia przez gminne spółki komunalne 
działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Przedmiotem opracowania jest przede 
wszystkim przedstawienie obowiązującego stanu prawnego, stanowiska judykatury oraz wykładnia podsta-
wowych w tym zakresie regulacji z punktu widzenia oceny dopuszczalności aktywności gospodarczej gmin 
w sektorze ubezpieczeń społecznych celem ustalenia, na jakich zasadach działalność ta może być prowadzona. 
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Wstęp

Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej 
oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodar-
czego Rzeczypospolitej Polskiej1. Rozwinięcie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej zostało 
uregulowane w art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców2, zgodnie z którym po-
dejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na rów-
nych prawach. W myśl art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest 
dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Zgodnie z utrwa-
lonym orzecznictwem oraz stanowiskiem doktryny „wolność działalności gospodarczej nie ma cha-
rakteru absolutnego, nie oznacza dowolności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej”3. 

1. Art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 z późn. zm., dalej 
jako Kontytucja RP.

2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz. U. 2018, poz. 646 z późn. zm. dalej jako u.p.p. 
3. Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2013 r., II FSK 2620/12, Legalis nr 667062, 
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Commune council companies but the insurance agency

The author is introducing the issue the possibility of operating by commune council companies in the 
insurance agency. With object paper above all presenting the legal status being in force, positions of 
the judicature and the interpretation are basic in this range of regulation from the point of seeing the 
assessment of the admissibility of the economic activity of communes in the sector of the social insur-
ance in order to establish what principles this activity can be led on.
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