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uwagi ogólne

Działalność gastronomiczna niezależnie od uregulowań prawnych czy to 
krajowych, czy to zagranicznych, jest działalnością podwyższonego ryzyka. 
Aby bowiem prowadzić tego rodzaju działalność gospodarczą należy spełnić 
rozmaite kryteria wynikające przede wszystkim z uregulowań zarówno pra-
wa europejskiego, jak i prawa krajowego. Najważniejsze z nich zawarte jest 
w Rozporządzeniu (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE, 
nr L. 139, s. 1 z 30 kwietnia 2004 r.), gdzie zostały ustanowione ogólne zasady 
dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny środków spożyw-
czych, w tym również zastosowania procedur opartych na zasadach HACCP1. 

1  HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points), Analiza Zagrożeń i Krytyczne 
Punkty Kontroli, która w głównej mierze ma na celu zapewnienie i zabezpieczenie przed zagro-
żeniami zdrowotnymi występującymi podczas produkcji spożywczej produktów przeznaczonych 
dla konsumentów. Tekst HACCP został przyjęty do wewnętrznego porządku prawnego Unii Eu-
ropejskiej w szeregu przepisach:

– rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołując Europejski Urząd 
ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 
(Dz. Urz. WE L 31 z 1 lutego 2002 r., s. 1), 

– rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r., 
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r., s. 1), 

– rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 stycznia 2005 r., 
ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 8 lutego 2005 r., s. 1), 

– rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r., 
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r., s. 55). 
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Na tym tle nie sposób pominąć uregulowań zawartych w innym Rozporządzeniu 
(WE) Nr 178/02 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustalające 
ogóle zasady i uregulowania prawa żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. nr L. 31, s. 1 z 1 lutego 2002 r.), które to ure-
gulowanie ma bezpośrednie przełożenie na kształt i treść definicji prowadzenia 
działalności gastronomicznej. Zawarte w art. 3 pkt 7 uregulowanie, nie zostało 
przedstawione w taki sposób, w jakim przyjęło się ją przedstawiać w regulac-
jach krajowych. W nomenklaturze prawodawczej Unii Europejskiej, przyjęto 
dla określenia działalności gastronomicznej, pojęcie „handlu detalicznego” 
i w tym rozumieniu należy ją również używać w regulacjach krajowych poszc-
zególnych państw członkowskich. Tak więc pod pojęciem „handlu detalicznego” 
należy rozumieć obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie 
w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego; określenie 
to ponadto obejmuje terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki 
zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i podobne działania związane 
z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach i hur-
townie. Z analiz przeprowadzonych przez Komisję Europejską wynika, iż tego 
rodzaju działalnością zajmują się zwykle niewielkie przedsiębiorstwa określane 
jako mikro i małe. Rozróżnienie to przyjęte w wewnętrznych przepisach prawa 

państw członkowskich ma stanowić2 ułatwienie w dostępie do kapitału w post-
aci dotacji lub pożyczki. Nie wdając się w szczegóły wspomnieć jeszcze należy, 
iż dla określenia czy mamy do czynienia z mikro, czy małym przedsiębiorstwem 
służy specjalny wzór oświadczenia dotyczącego samooceny3, który wykorzysty-
wany jest podczas procesu weryfikacji statusu, jaki ma dany przedsiębiorca4. 
Od tego bowiem będzie zależała m.in. wysokość przyznawanych dopłat lub dot-
acji uzyskiwanych z funduszy europejskich lub krajowych środków publicznych, 

2  Zalecenie Komisji Europejskiej 96/280/WE z dnia 3 kwietnia 1996 r. dotyczące definicji ma-
łych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. WE, nr L. 107, s. 4–9 
z 3 kwietnia 1996 r. Zalecenie Komisji Europejskiej 23/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące 
definicji mikroprzędsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie 
dla EOG), Dz. Urz. WE, nr L. 124, s. 36–41 z 20 maja 2003 r.

3  Komunikat Komisji w sprawie oświadczenia zawierającego informacje wymagane do za-
kwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, Dz. Urz. WE, 
nr C. 118, s. 5–15 z dnia 20 maja 2003 r.

4  Nowa definicja MŚP, Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, Wspólnoty Europej-
skie 2006, s. 6–7, Materiał z sieci Internet: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_poli-
cy/sme_definition/index_pl.htm
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która przyjmuje czasami ramy tzw. pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 
Przyjmując przytoczone argumenty za słuszne, przytoczyć należy jeszcze jeden 
powód przyjęcia takiego podziału podmiotów. Odnosi się to do dodatkowych 
możliwości, zwłaszcza polskich przedsiębiorców, którzy ze względu na dość sze-
rokie ich ujęcie tego pojęcia w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 
w znacznej mierze stanowi5 dopełnienie regulacji europejskich, a tym samym 
w znaczny sposób ułatwia dostęp do kapitału w postaci dotacji lub pożyczki dla 
mikro lub małych przedsiębiorstw.

przedmiotowy zakres pojęcia przedsiębiorcy

Zanim zostaną w sposób bardziej szczegółowy omówione zagadnienia od-
noszące się do zdefiniowania statusu mikro i małego przedsiębiorstwa, ustalić 
należy, co należy rozumieć pod pojęciem przedsiębiorca i to zarówno w wymia-
rze europejskim, jak i krajowym. 

Normatywnie rzecz ujmując, dla pełności obrazu należy wskazać, iż uregulo-
wania prawa europejskiego nie zawierają w sposób jednoznaczny sformułowanej 
definicji przedsiębiorcy, a jedynie zawierają opis pojęcia przedsiębiorca. Dlatego 
też dla potrzeb opracowania posłużymy się obowiązującą treścią art. 43 TWE6 
oraz orzecznictwem ETS7. W związku z tym wskazać należy, że w tym rozumie-
niu przedsiębiorcą jest podmiot, który wykonuje w sposób stały i ciągły samo-
dzielną działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym w innym państwie 
członkowskim. Bazując na tym złożeniu wskazać należy, iż wykonywanie dzia-
łalności gospodarczej nie należy utożsamiać ze świadczeniem usług. Te ostatnie 

5  Zalecenie Komisji Europejskiej 96/280/WE z 3 kwietnia 1996 r. dotyczące definicji małych 
i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. WE, nr L. 107, s. 4–9 
z 3 kwietnia 1996 r. Zalecenie Komisji Europejskiej 23/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące 
definicji mikroprzędsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie 
dla EOG), Dz. Urz. WE, nr L. 124, s. 36–41 z 20 maja 2003 r.

6  Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE), zwany również „Traktatami rzymski-
mi z 1957 r.”, jest to konglomerat kilku umów międzynarodowych m.in. Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Agencję Energii 
Atomowej (Euratom), które obecnie stanowią wraz z traktatami reformującymi i akcesyjnymi 
podstawę prawną istnienia i funkcjonowania Unii Europejskiej.

7  Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) z siedzibą w Luksemburgu, jego właściwa 
i pełna nazwa brzmi Europejski Trybunał Wspólnot Europejskich, pełni m.in. funkcje sądu mię-
dzynarodowego, konstytucyjnego oraz administracyjnego orzekając w takich sprawach, jak cho-
ciażby spory dotyczące legalności aktów prawnych wydawanych przez organy Unii Europejskiej 
oraz dokonujący obowiązującej wykładni aktów prawnych Unii Europejskiej.
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pojęcie od pojęcia działalności gospodarczej odróżnia bowiem element „stałości 
wykonywania działalności gospodarczej” w państwie członkowskim. Ponadto 
należy wyraźnie zaakcentować przymiot wskazujący na zarobkowy charakter 
wykonywanej działalności, przez co należy wywnioskować, iż działalność taka 
jest odpłatna, choć w jej wyniku nie zawsze musi dochodzić od wypracowywa-
nia zysku8. Stąd też można wysnuć wniosek wskazujący na fakt, iż przedsiębior-
ca działa na własny rachunek i własne ryzyko.

Przechodząc do omówienia definicji pojęcia przedsiębiorcy w prawie pol-
skim, winno się odnieść do treści art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2007 r., nr 155, poz. 1097, z późn. zm.). 
W myśl tego zapisu przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednost-
ka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której jednak przyznano zdolność 
prawną, jeśli będzie wykonywać działalność gospodarczą we własnym imieniu 
i na własne ryzyko, a więc do tego rodzaju podmiotów zaliczyć należy również 
spółkę cywilną9. Zakres przedmiotowy prowadzenia działalności gospodarczej 
również znalazł swoje uregulowanie w ustawie o swobodzie działalności gospo-
darczej w art. 2, w którym wskazuje się, że działalnością gospodarczą jest m.in. 
działalność zarobkowa, polegająca na świadczeniu usług i handlu, które to czyn-
ności wykonywane są w sposób zawodowy i ciągły.

Z kolei pojęcie przedsiębiorcy w niemieckich uregulowaniach prawnych 
w najszerszym tego słowna znaczeniu zawarte jest w art. 14 prawa cywilnego 
(z niem. Bürgerlichen Gesetzbuch). Według zapisów w ust 1 tego artykułu przed-
siębiorcą jest osoba fizyczna albo osoba prawna, bądź też osobowa spółka han-
dlowa, która posiada zdolność prawną i która wykonuje działalność gospodarczą, 
względnie samodzielną działalność zawodową10. Już w tym momencie można by 
rzec, iż niemieckie uregulowania prawne różnią się od polskich, co oczywiście 
jest zrozumiałe, ich bowiem zakres dotyczy innych relacji i struktury prawa cy-
wilnego i handlowego.

8  C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wydawnictwo 
LexisNexis, Warszawa 2008, s. 33.

9  M. Pawelczyk, Przedsiębiorca w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
w:  J. Grabowski (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza 
Branta, Bydgoszcz–Katowice 2008, s. 19–20.

10  E. Klunzinger, Einführung in das Bürgerlichen Recht, 14. Auflage, Verlag Franz Vahlen 
GmbH, München 2009, S. 35. 
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mikro i małe przedsiębiorstwa, jako podmioty prowadzące działalność 
gastronomiczną

Na tle poczynionych rozważań można określić kryteria rozróżniające mikro 
i małe przedsiębiorstwa. Ze względu na przyjęty zakres opracowania w tym celu 
należy posłużyć się polskimi i niemieckimi uregulowaniami prawnymi. W tym 
celu należy się posłużyć definicją pojęcia „przedsiębiorczość”.

Źródeł podziału wg prawa polskiego należy poszukiwać we wspomnia-
nej już ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a właściwie, gdzie 
w art. 104 pkt 1 i 2 mikroprzedsiębiorcą jest podmiot, który zatrudnia mniej, 
niż dziesięciu pracowników i jego roczny obrót osiągnął równowartość w zło-
tych dwóch milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza równowar-
tości w złotych dwóch milionów euro.

Nieco inaczej przedstawia się sprawa dotycząca kwalifikacji niektórych 
podmiotów do kategorii małych przedsiębiorstw. Zagadnienie to jest uregulowa-
ne również w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w art. 105, które 
w tym kontekście jest zbliżone znaczeniowo do treści zawartej w rozporządzeniu 
Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 
87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE, nr L. 10 z dnia 13 stycznia 2001 r., s. 33–42)11. 
W tym pojęciu za małego przedsiębiorcę należy rozumieć podmiot, który zatrud-
nia mniej, niż 50 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza równowar-
tości w złotych dziesięciu milionów euro albo jego całkowity bilans roczny nie 
przekracza równowartości w złotych dziesięciu milionów euro.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku regulacji niemieckich. Z tym je-
dynie rozróżnieniem, że odnośne regulacje prawne odnoszące się na mikro 
i małe przedsiębiorstwa zawarte są nie tak, jak to ma miejsce w prawie polskim 
w ustawie o swobodzie gospodarczej, obejmując tym samym szerszą gamę pod-
miotów prowadzących działalność gospodarczą, ale w Kodeksie spółek handlo-
wych (z niem. Handelsgesetzbuch) w art. 267 ust. 1 i 2. Regulacja ta obejmuje 
podmioty funkcjonujące wyłącznie w formie spółek kapitałowych. W tym miej-
scu należy wskazać, że małym przedsiębiorcą jest spółka, która musi wypełniać 
co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów. Te z kolei kryteria muszą być 
wypełnione w dwóch następujących po sobie okresach rozliczeniowych. Warun-
ki te to po pierwsze uzyskanie kwoty nieprzekraczającej 4 840 000 euro docho-

11  C. Kosikowski, op.cit., s. 412.
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du netto, po drugie kwota przychodów osiąganych w ciągu dwunastu miesięcy 
poprzedzających zamknięcie bilansu przedsiębiorstwa wynosi 9 680 000 euro, 
i po trzecie średnia ilość pracowników zatrudnionych zawiera się w liczbie do 
pięćdziesięciu osób.

Średni przedsiębiorca natomiast to taki, który przekracza przynajmniej dwa 
z trzech kryteriów odnoszących się do małych przedsiębiorców, a przy tym kwo-
ta dochodu nie przekracza 19 250 000 euro, posiada obrót roczny w wysokości 
38 500 000 euro oraz zatrudnia do dwustu pięćdziesięciu pracowników.

Na marginesie wskazać należy, że w realiach niemieckiego prawa gospo-
darczego nie funkcjonuje pojęcie mikroprzedsiębiorcy. Więc, aby przedsiębior-
ca mógł pozyskać dodatkowe środki finansowania dla obranego przez siebie 
profilu działalności, będzie musiał się przekształcić w jedną z form spółek 
kapitałowych. 

działalność gastronomiczna – trzon regulacji prawnych

We wstępie należy poczynić wzmiankę, dotyczącą tego, że Polska nie jest 
krajem federalistycznym w odróżnieniu od Republiki Federalnej Niemiec, choć 
w pewnym sensie na tej zasadzie zbliżonej do niej funkcjonują województwa 
samorządowe. Ta okoliczność z kolei ma również wpływ na formę i kształt pro-
wadzonej działalności gastronomicznej, dotyczy jedynie działających w ich ra-
mach gmin samorządowych, które z kolei w ramach swoich kompetencji dys-
ponują ograniczonymi możliwościami odnośnie zakresu i formy organizacyjnej. 
Odnoszą się one m.in. do rodzaju i ilości podmiotów prowadzących działalność 
gastronomiczną, poprzez wykorzystywanie uprawnień wynikających z ustawy 
z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholi-
zmowi (tekst jedn. DzU z 2007 r., nr 70, poz. 473, z późn. zm.). Wobec tego, już 
choćby ta różnica ma wpływ na rolę i charakter prawny stosownych unormowań 
dotyczących prowadzenia działalności gastronomicznej. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, że w polskich realiach prawnych istnieje ogólna wzmianka konstytucyj-
na dotycząca ogólnie wolności gospodarczej w art. 20 Konstytucji RP. Stąd zdaje 
się wypływać wniosek, wskazujący na to, że ze względu na istnienie tego ure-
gulowania może być prowadzona działalność gastronomiczna w każdej formie 
prawnej znanej polskiemu ustawodawstwu, przy założeniu, iż będzie ona musiała 
swoim zakresem odpowiadać ofercie turystycznej regionu, na terenie którego jest 
prowadzona. Ten element, niestety, jest jednak uzależniony od zasobności finan-
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sowej przyszłego przedsiębiorcy. Najprostszą, a jednocześnie najtańszą formą 
rozpoczęcia działalności gastronomicznej jest zarejestrowanie się jako osoba fi-
zyczna, z jednoczesnym podaniem odpowiedniej klasyfikacji, co do rodzaju pro-
wadzonej działalność wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, albo też założenie 
spółki cywilnej, bądź też spółki jawnej. Przy czym w tym ostatnim przypadku, 
organem rejestracyjnym będzie Wydział Gospodarczy, Sądu Rejonowego, który 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie właściwej rejestracji tego rodzaju spółki 
rejestrowej.

Wobec tego zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2004 r., nr 173, poz. 1807, 
z późn. zm.), zainteresowany podmiot powinien zwrócić się o dokonanie od-
powiedniego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej 
przez organ gminy w oparciu o przepisy art. 2 i 3 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. DzU z 2001 r., nr 17, poz. 209, 
z późn. zm.). 

Poza tym mikro i mali przedsiębiorcy, przed rozpoczęciem działalności 
będą zmuszeni do wypełnienia innych jeszcze kryteriów. Ich szczegółowy za-
kres zawarty jest w przepisach m.in. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach 
zdrowotnych żywności i żywienia (tekst jedn. DzU z 2005 r., nr 31, poz. 265, 
z późn. zm.), której zakres przedmiotowy określa warunki, jakie winny obowią-
zywać przy produkcji i obrocie żywnością oraz wymagania dotyczące przestrze-
gania zasad higieny w procesie produkcji i obrocie środkami spożywczymi lub 
substancjami dodatkowymi pomagającymi w przetwarzaniu oraz materiałami 
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, w celu zapewnienia jej 
właściwej jakości zdrowotnej. 

Równie ważne zagadnienia, jakie do wypełnienia ma przedsiębiorca w za-
kresie ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych 
państwa przewidują przepisy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(DzU z 2001 r., nr 4, poz. 25, z późn. zm.). Działania tego typu są wykonywane 
poprzez przeprowadzanie okresowych kontroli przedsiębiorców w zakresie wy-
konywanych usług, jak również ich jakości. Ich zakres został określony w odnie-
sieniu do art. 2 pkt 3 i 5 w związku z art. 3 ust. 1 cyt. ustawy.

Niemniej istotne jest takie przeprowadzanie urzędowej kontroli żywności 
w oparciu o zapisy ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(tekst jedn. DzU z 2006 r., nr 122, poz. 851, z późn. zm.), która powołana jest do 
realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym w szczególności zgod-
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nie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a, do kontroli przestrzegania przepisów określających 
wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków produkcji, transportu, 
przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego, 
a także nadzoru nad jakością zdrowotną żywności.

Jednak poza wskazanymi przepisami ustaw, równie ważną, jest ustawa 
z 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia 
zwierzęcego (DzU z 2004 r., nr 33, poz. 288, z późn. zm.), gdzie określone zosta-
ły wymagania weterynaryjne, jakie winne być spełnione podczas wytwarzania 
produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym norm w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
obejmujących wdrożenie i realizację systemu analizy zagrożeń i krytycznych 
punktów kontroli w ramach systemu HACCP. Poza wskazanymi przepisami ist-
nieje jeszcze jedna, choć nie ostatnia, acz dość istotna ustawa, której wymogi 
należy spełnić, aby móc w Polsce prowadzić działalność gastronomiczną.

Bodajże najważniejszym dokumentem, z którego wynikają uprawnienia dla 
podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną jest zezwolenie na sprze-
daż napojów alkoholowych ma charakter odpłatny i wydawana jest na podstawie 
art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w oparciu o odpowiedni wnio-
sek zainteresowanego podmiotu. Natomiast tryb wydawania zezwoleń na sprze-
daż alkoholu, a właściwie ich ilość jest określana przez Radę Gminy w uchwale 
wydawanej na podstawie art. 12 wspomnianej ustawy. W jej zapisach określona 
jest zazwyczaj z góry, dopuszczalna ilość punktów uprawnionych do dystrybucji, 
a więc sprzedaży napojów alkoholowych wraz z ich optymalną lokalizacją. Jak 
więc z poczynionego wywodu wynika, iż postępowanie w sprawie udzielenia 
zezwolenia ma charakter administracyjnoprawny i jest warunkiem niezbędnym 
dla rozpoczęcia prowadzenia działalności gastronomicznej w Polsce. W tym 
kontekście zauważyć ponadto wypada, że jej prowadzenie od zainteresowanego 
podmiotu wymaga znajomości wielu aktów prawnych, a tym samym spełnienia 
wielu przesłanek, które w treści wywodu zostały jedynie zasygnalizowane.

wnioski 

Prowadzenie działalności gastronomicznej niezależnie od systemu prawne-
go jest bardzo złożonym zadaniem, a dla wypełnienia poszczególnych warunków, 
których spełnienie warunkuje legalność tego rodzaju przedsięwzięć wymaga do-
głębnej znajomości wielu regulacji prawnych o zasięgu europejskim i krajowym. 
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Dla osiągania zysków niezbędne jest w pewnych przypadkach pozyskiwanie ze-
wnętrznych źródeł finansowania, aby jednak je móc pozyskać, w myśl przepisów 
unijnych oraz ustawodawstwa krajowego, należy spełniać kryteria umożliwiające 
zakwalifikowanie określonego podmiotu do kategorii mikro lub małych przed-
siębiorców. Od rezultatu tego zabiegu uzależniona jest możliwości i wysokość 
pozyskania środków finansowych. Temu celowi służy właśnie wzór oświadcze-
nia dotyczącego samooceny przedsiębiorcy. Niezależnie od powyższego, usta-
wodawstwa krajowe określają kryteria przyznania konkretnemu przedsiębior-
cy określonego statusu. Nieco bardziej skomplikowanie sprawa się przedstawia 
w ustawodawstwie niemieckim, a zupełnie inaczej w prawie polskim. W tym 
ostatnim przypadku możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finanso-
wych obejmuje szerszy wachlarz podmiotów. Wobec tego można z całą stanow-
czością podkreślić, iż uregulowanie to należy uznać za właściwe i sprzyjające 
(przynajmniej od strony prawnej) tej gałęzi gospodarki narodowej. Tym bardziej, 
że podmioty zajmujące się tą częścią działalności stanowią w dużej mierze klasę 
średnią, której sukces finansowy przekłada się na bezpośredni wzrost dochodu 
narodowego.

Z kolei w regulacjach prawa niemieckiego, złagodzeniem skutków nie-
dogodności związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych (ponieważ 
przedsiębiorcą w tym rozumieniu może być uznana wyłącznie spółka kapitało-
wa) jest złagodzenie reżimów prawnych obejmujących swym zakresem wysokość 
kapitału zakładowego. 

Niezależnie od wszystkiego, rygory prawne związane z założeniem i prowa-
dzeniem działalności gastronomicznej w Polsce i w Niemczech są dość rozbież-
ne, ich kształt i rozmiar. Czasami bowiem od regulacji prawa lokalnego w więk-
szej mierze uzależnione jest konieczność spełnienia przez mikro lub małego 
przedsiębiorcę gastronomicznego niejednokrotnie odmiennych obowiązków. 

Food and actiVity as a Form oF micro and smaLL  
enterprises (LeGaL anaLysis – comparatiVe)

summary

Restaurant is operating from the point of accomplishing the legal rules governing 
this area very difficult. In view of the Polish accession to European structures, a special 
role in the legal profession gastronomical has the status of the company that obtains the 
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size of income and the number of persons employed. This is very important, since being 
granted appropriate micro-or small business, depends on the possibility of raising addi-
tional funds. However, not all the legal regulations of the Member States of the Union, 
there is categorization of economic operators who, as even in Germany. Therefore, in 
order to seize the opportunity to develop an interest must use the legal tools offered by 
the disposal of the national legislature.

Translated by Marek Białkowski


