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Część I.  
Prawo handlowe i gospodarcze

1. Ustawa o swobodzie działalności 
gospodarczej

1.1. Tabela

Termin/Czynność/Instytucja
Podstawa 
prawna –  
artykuł

bez zbędnej zwłoki

Minimalny termin do wydania interpretacji (biegnie od dnia otrzymania przez organ 
administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaco-
nego wniosku). 

10a ust. 1

Zasada szybkości w urzędach – termin w jakim właściwy organ jest obowiązany do zała-
twiania spraw przedsiębiorców. 11 ust. 1

niezwłocznie

Termin dla właściwego organu, przyjmującego wniosek, do potwierdzenia jego przyjęcia. 11 ust. 3

Minimalny termin dla punktu kontaktowego do przekazania otrzymanych dokumentów 
do właściwych organów, nie później niż następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu. 22c ust. 2

Minimalny termin dla właściwego organu do udzielenia odpowiedzi (nie później niż 
w terminie 7 dni roboczych), na wnioski o udzielenie informacji, o których mowa 
w art. 22b ust. 1. 

22c ust. 4

W tym terminie organ gminy jest obowiązany przekazywać do CEIDG imiona i nazwiska 
osób (upoważnionych pracowników), które dokonują czynności przekształcenia wniosku 
o wpis na formę dokumentu elektronicznego. 

26 ust. 4a

Termin do poinformowania składającego wniosek przez system teleinformatyczny 
CEIDG, że wniosek o wpis do ewidencji złożony elektronicznie jest niepoprawny. 27 ust. 3
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Termin/Czynność/Instytucja
Podstawa 
prawna –  
artykuł

Minimalny termin do wezwania składającego wniosek o wpis do ewidencji (osobiście 
lub listem poleconym), przez urząd gminy, do skorygowania lub uzupełnienia wniosku 
ze wskazaniem uchybień, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

27 ust. 4

Minimalny termin do przekazania przez CEIDG danych określonych w art. 28 (po doko-
naniu wpisu) do właściwego naczelnika US wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzy-
skaniu informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do:
1) Głównego Urzędu Statystycznego,
2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
– wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP.

28

Minimalny termin (do zgłoszenia przez kuratora lub opiekuna informacji o ograniczeniu 
lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki wobec 
osoby wpisanej do ewidencji, do CEIDG, za pośrednictwem formularza dostępnego 
na stronie internetowej CEIDG (od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ograni-
czeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy).

31 ust. 2

Minimalny termin do zgłoszenia przez sąd informacji o ogłoszeniu upadłości z możliwo-
ścią zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, 
zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na posta-
nowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu 
tego postępowania lub informacji o wszczęciu postępowania naprawczego wobec osoby 
wpisanej do ewidencji, do CEIDG, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 
internetowej CEIDG (biegnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia wydanego 
w postępowaniu upadłościowym i naprawczym).

31 ust. 3

Minimalny termin do zgłoszenia przez Centralną Informację KRS do CEIDG informacji 
o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imie-
niu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową; wobec osoby wpisanej 
do ewidencji, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej (biegnie 
od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej 
powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną).

31 ust. 4

Termin do zgłoszenia przez KRK albo organ do CEIDG, za pośrednictwem formularza 
dostępnego na stronie internetowej CEIDG, informacji o zakazie prowadzenia działal-
ności gospodarczej lub informacji o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego 
wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG czy informacji o zakazie 
prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich 
lub z opieką nad nimi (po uzyskaniu informacji o uprawomocnieniu wyroku albo decyzji 
o zakazie wykonywania określonej działalności lub zawodu).

31 ust. 5

Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano 
dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może 
zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie 
są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić nie-
zwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. 

33
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Termin/Czynność/Instytucja
Podstawa 
prawna –  
artykuł

Minimalnie w tym terminie organy administracji rządowej, które posiadają informa-
cje o utracie uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt 4 art. 34 ustawy, są obowiązane 
do przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki za pośrednictwem 
formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG (od otrzymania informacji).

34 ust. 3

Minimalny termin dla ministra właściwego do spraw gospodarki do przekazania drogą 
elektroniczną, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG oraz o sprostowaniu wpisu 
w CEIDG przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbo-
wego, do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy.

36

Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz informację o za-
kończeniu wykonywania działalności gospodarczej CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu.

37 ust. 4

Informacje o przedsiębiorcach określone w art. 37 ust. 2 ustawy są przekazywane 
do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry dzia-
łalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, niezwłocznie 
(po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz 
z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy). 

37 ust. 5

Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności (termin biegnie od dnia nadania rygoru natychmiastowej wykonalno-
ści), informacje o przedsiębiorcach określone w art. 37 ust. 2 ustawy są przekazywane 
do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalno-
ści regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji niezwłocznie. 

37 ust. 5

CEIDG udostępnia informacje określone w art. 37 ust. 2 ustawy otrzymane przez odpo-
wiednie organy niezwłocznie. 37 ust. 5

Domniemywa się, że dane i informacje, o których mowa w ust. 2 art. 37 ustawy, udostęp-
niane przez CEIDG, są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych 
lub informacji ze stanem faktycznym każdy ma obowiązek w tym terminie poinformować 
o tym właściwy organ.

37 ust. 7

Organ koncesyjny może określić w koncesji, w granicach przepisów odrębnych ustaw, 
szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Jest on obo-
wiązany przekazać każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy szczegółową informację 
o warunkach, niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji.

48 ust. 2

Termin dla organu koncesyjnego do przekazania przedsiębiorcom, którzy złożyli oferty, 
pisemnej informacji o wyniku przetargu po jego rozstrzygnięciu, oraz:
1) zwraca wadium przedsiębiorcom, których oferty nie zostały wybrane;
2) zalicza wadium na poczet opłaty przedsiębiorcom, których oferty zostały wybrane.

54 ust. 3

Termin w jakim wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w razie powzięcia wiadomości 
o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także 
w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód 
majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywa-
nia tej działalności, zawiadamia właściwe organy administracji publicznej.

78 ust. 1
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Termin/Czynność/Instytucja
Podstawa 
prawna –  
artykuł

Termin w jakim, w razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodar-
czej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub 
zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub 
naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta zawiadamia właściwe organy administracji publicznej, a te powiadamiają 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o podjętych czynnościach.

78 ust. 2

W tym terminie, w przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany okazać 
kontrolującemu książkę kontroli, albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki 
z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczone 
przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli.

81a ust. 1

1 dzień

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony 
w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. 14a ust. 1b

(roboczy) Maksymalny termin (po dniu dokonania wpisu) do przekazania przez CEIDG 
danych określonych w art. 28 ustawy do właściwego naczelnika US wskazanego przez 
przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej 
(NIP) do:
1) Głównego Urzędu Statystycznego,
2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
– wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP. 

28

następny dzień roboczy

W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, 
w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdza-
jąca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie 
interpretacji.

10a ust. 1

Maksymalny termin dla punktu kontaktowego do przekazania otrzymanych dokumentów 
do właściwych organów (od dnia po ich otrzymaniu). 22c ust. 2

Rozpoczęcie biegu terminu załatwienia sprawy przez właściwy organ (po dniu wpływu 
wniosku do punktu kontaktowego), jeśli to właściwe organy przyjmują w formie elektro-
nicznej wszelkie dokumenty złożone w punkcie kontaktowym.

22c ust. 3

Maksymalny termin do dokonania wpisu w CEIDG (po dniu wpływu do CEIDG wnio-
sku) z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1. 25 ust. 3

W tym terminie (biegnie od dnia otrzymania wniosku) organ gminy przekształca 
wniosek o wpis do ewidencji złożony osobiście w urzędzie gminy lub wysłany listem 
poleconym, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewi-
dzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzo-
nym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system 
CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu 
jego przesłania i przesyła do CEIDG.

26 ust. 4
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Termin/Czynność/Instytucja
Podstawa 
prawna –  
artykuł

W tym terminie organ gminy przesyła do CEIDG wniosek o wpis do ewidencji (przekształ-
cony na formę dokumentu elektronicznego). Termin biegnie od dnia otrzymania wniosku. 26 ust. 4

Wykreślenie z ewidencji z urzędu w razie niezłożenia wniosku o wpis informacji o wzno-
wieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje od dnia następującego po dniu, 
do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie 
art. 14a ust. 1d ustawy.

34 ust. 2 
pkt 3a

Maksymalny termin dla ministra właściwego do spraw gospodarki do przekazania drogą 
elektroniczną, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG oraz o sprostowaniu wpisu 
w CEIDG przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbo-
wego, do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy.

36

Informacje o przedsiębiorcach określone w art. 37 ust. 2 ustawy są przekazywane do CE-
IDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności 
regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, nie później niż w tym ter-
minie (po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, 
wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy). 

37 ust. 5

Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności (termin biegnie od dnia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności), 
informacje o przedsiębiorcach określone w art. 37 ust. 2 ustawy są przekazywane do CE-
IDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności 
regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji niezwłocznie, jednak nie 
później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

37 ust. 5

CEIDG udostępnia informacje przekazane przez odpowiednie organy (z art. 37 ust. 1 i 2 
ustawy) nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania. 37 ust. 5

Postanowienie o wstrzymaniu czynności kontrolnych wygasa z mocy ustawy w dniu 
następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia w przedmiocie rozstrzy-
gnięcia sprzeciwu.

84c ust. 14 
w zw.  

z art. 84c 
ust. 8 i 9

Postanowienie o wstrzymaniu czynności kontrolnych wygasa z mocy ustawy w dniu na-
stępującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia sprzeciwu w razie jego niewydania, 
z zastrzeżeniem ust. 15.

84c ust. 14
w zw.  

z art. 84c 
ust. 12

W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia, postanowienie (organ kontroli 
może, w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek 
z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu) wygasa w dniu na-
stępującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia rozstrzygającego sprzeciw 
przedsiębiorcy na czynności kontrolne.

84c ust. 15

ostatni dzień roku

Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104–106 ustawy, przelicza się na złote 
według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku 
obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

107
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Termin/Czynność/Instytucja
Podstawa 
prawna –  
artykuł

Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie pomocy publicznej składa oświadczenie przed 
organem udzielającym pomocy, że spełnia przesłanki określone w załączniku I do rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6.8.2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Wyrażone w euro 
wielkości, o których mowa w załączniku I do tego rozporządzenia, przelicza się na złote 
według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku 
obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

110 ust. 1 
i 4

3 dni

Maksymalny termin (dni robocze) dla organów administracji rządowej, które posiadają 
informacje o utracie uprawnień przez przedsiębiorcę do wykonywania działalności go-
spodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2, do przekazywania ich 
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego 
na stronie internetowej CEIDG. Termin biegnie od otrzymania informacji.

34 ust. 3

Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz informację o za-
kończeniu wykonywania działalności gospodarczej CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu.

37 ust. 4

W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie 
z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia, nie-
bezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia 
środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
niezwłocznie zawiadamia właściwe organy administracji publicznej. W przypadku braku 
możliwości zawiadomienia, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać, w dro-
dze decyzji, wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie 
dłuższy niż 3 dni.

78 ust. 3

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli 
po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej 
upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia 
do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość 
podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza 
się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych 
przepisach, lecz nie później niż 3 dnia od wszczęcia kontroli.

79a ust. 1

Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemoż-
liwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku 
przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w tym terminie (dni 
robocze). Termin biegnie od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.

81a ust. 2

W tym terminie przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania 
przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79–79b, art. 80 ust. 1 i 2, 
art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d.

84c ust. 3

Termin dla organu kontroli do rozpatrzenia sprzeciwu przedsiębiorcy. 84c ust. 9

Termin dla przedsiębiorcy do wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie rozpo-
znania sprzeciwu na czynności kontrolne (termin biegnie od dnia otrzymania postanowienia). 84c ust. 10
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1� Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Termin/Czynność/Instytucja
Podstawa 
prawna –  
artykuł

7 dni

Termin do uiszczenia opłaty od wniosku o wydanie interpretacji (biegnie od dnia jego zło-
żenia). W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 10 ust. 6

Maksymalny termin dla właściwego organu do udzielenia odpowiedzi na wnioski 
o udzielenie informacji, o których mowa w art. 22b ust. 1 ustawy. 22c ust. 4

Termin (obejmuje dni robocze) do uzupełnienia lub skorygowania wniosku o wpis, jeżeli 
wniosek złożony osobiście w urzędzie gminy lub wysłany listem poleconym jest niepo-
prawny (biegnie od wezwania organu gminy, który wskazuje uchybienia), pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

27 ust. 4

Termin dla przedsiębiorcy do złożenia wniosku o zmianę wpisu (od dnia zmiany danych, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG).

30 ust. 1 
pkt 1

Termin dla przedsiębiorcy do złożenia wniosku o wykreślenie wpisu (od dnia trwałego 
zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej). 

30 ust. 1 
pkt 2

Maksymalny termin (dni robocze) do zgłoszenia przez kuratora lub opiekuna informacji 
o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli 
lub opieki wobec osoby wpisanej do ewidencji, do CEIDG, za pośrednictwem formularza 
dostępnego na stronie internetowej CEIDG (od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy).

31 ust. 2

Maksymalny termin (dni robocze) do zgłoszenia przez sąd informacji o ogłoszeniu 
upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację 
majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawar-
cia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku 
dłużnika i zakończeniu tego postępowania lub informacji o wszczęciu postępowania 
naprawczego wobec osoby wpisanej do ewidencji, do CEIDG, za pośrednictwem formu-
larza dostępnego na stronie internetowej CEIDG (biegnie od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia wydanego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym).

31 ust. 3

Maksymalny termin (dni robocze) do zgłoszenia przez Centralną Informację KRS 
do CEIDG informacji o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonu-
jącą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową; 
wobec osoby wpisanej do ewidencji, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 
internetowej (biegnie od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobo-
wej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną).

31 ust. 4

Termin dla przedsiębiorcy (biegnie od dnia doręczenia wezwania przez ministra właści-
wego do spraw gospodarki) do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu, w przypadku, gdy 
wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

35 ust. 1

Termin dla organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej do dokonania wpisu 
przedsiębiorcy do tego rejestru (biegnie od dnia wpływu wniosku do tego organu wraz 
z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności 
gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony).

67 ust. 1
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Część I� Prawo handlowe i gospodarcze

Termin/Czynność/Instytucja
Podstawa 
prawna –  
artykuł

Termin dla przedsiębiorcy do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru działalności regu-
lowanej (biegnie od dnia jego otrzymania). 67 ust. 2

Termin dla organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej do dokonania wpisu 
przedsiębiorcy do tego rejestru (biegnie od dnia uzupełnienia braków we wniosku 
o wpis).

67 ust. 2

Minimalny termin jaki musi upłynąć od zawiadomienia aby wszcząć kontrolę (od dnia 
doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli). 79 ust. 4

Przed upływem tego terminu (od zawiadomienia) można wszcząć kontrolę na wniosek 
przedsiębiorcy. 79 ust. 5

Maksymalny czas trwania powtórnej kontroli (w tym samym zakresie przedmioto-
wym w danym roku kalendarzowym), jeśli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie 
przepisów prawa przez przedsiębiorcę. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza się 
do czasu, o którym mowa w ust. 1 art. 83. 

83 ust. 4

Maksymalny termin dla organu do rozstrzygnięcia zażalenia na postanowienie w przed-
miocie rozpoznania sprzeciwu na kontrolę, następuje w drodze postanowienia, nie 
później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia.

84c ust. 10

Minimalny termin do uzupełnienia braków przez wnioskodawcę, jeżeli wniosek o wpis 
do ewidencji zawiera braki formalne (biegnie od wezwania przez ministra właściwego 
do spraw gospodarki). Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie skut-
kuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

97 ust. 2a

12 dni

Maksymalny czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u mikroprzedsiębiorcy 
w jednym roku kalendarzowym.

83 ust. 1 
pkt 1

14 dni

Termin dla organu administracji publicznej, który wdraża programy pomocowe w ro-
zumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 
do przekazania drogą elektroniczną informacji o warunkach i formach pomocy udziela-
nej przedsiębiorcom do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która je gromadzi 
i udostępnia na stronie internetowej. Termin rozpoczyna się nie później niż na 14 dni 
przed wyznaczonym terminem składania wniosków o udzielenie pomocy.

8 ust. 3

Termin dla właściwego organu do udzielenia odpowiedzi na wnioski o udzielenie infor-
macji, o których mowa w art. 22b ust. 1 w przypadku spraw wymagających konsultacji 
z innymi właściwymi organami.

22c ust. 4

W tym terminie przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu wszel-
kie zmiany danych (termin biegnie od dnia ich powstania). 59

W tym terminie przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do re-
jestru działalności regulowanej (termin biegnie od dnia zajścia zdarzenia, które spowodo-
wało zmianę tych danych).

66 ust. 5
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1� Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Termin/Czynność/Instytucja
Podstawa 
prawna –  
artykuł

Po upływie tego terminu (od dnia wpływu wniosku do tego organu) przedsiębiorca może 
rozpocząć działalność regulowaną, nawet mimo braku wpisu do rejestru przez organ pro-
wadzący rejestr działalności regulowanej. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał 
przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni 
od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

67 ust. 2

Termin dla przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, do zgłaszania mini-
strowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego 
w zakresie okoliczności, że nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, 
który utworzył oddział, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności 
gospodarczej (termin biegnie od dnia ich wystąpienia).

90 pkt 3

Termin dla przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo do zgła-
szania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkich zmian stanu faktycznego 
i prawnego w zakresie danych, o których mowa w art. 97 ustawy, oraz o rozpoczęciu 
likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i jej ukończeniu, a także o utracie przez przedsię-
biorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania 
swoim majątkiem (od dnia wystąpienia tych zdarzeń).

100 pkt 3

Termin dla przedsiębiorcy zagranicznego do zawiadomienia ministra właściwego 
do spraw gospodarki o zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa (licząc od dnia zakoń-
czenia likwidacji).

102 ust. 1

18 dni

Maksymalny czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u małego przedsiębiorcy 
w jednym roku kalendarzowym.

83 ust. 1 
pkt 2

24 dni

Maksymalny czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u średniego przedsiębiorcy 
w jednym roku kalendarzowym.

83 ust. 1 
pkt 3

30 dni

Termin dla organu administracji publicznej, który wdraża programy pomocowe w rozu-
mieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, do przeka-
zania drogą elektroniczną informacji o warunkach i formach pomocy udzielanej przedsię-
biorcom do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która je gromadzi i udostępnia 
na stronie internetowej. Termin biegnie od dnia ustanowienia programu pomocowego.

8 ust. 3

Maksymalny termin do wydania interpretacji (biegnie od dnia otrzymania przez organ 
administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaco-
nego wniosku).

10a ust. 1

Minimalny okres na jaki można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej (doty-
czy przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników). Jeżeli okres zawieszenia wykony-
wania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku ka-
lendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej 
przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

14a ust. 1 
i 1a
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Część I� Prawo handlowe i gospodarcze

Termin/Czynność/Instytucja
Podstawa 
prawna –  
artykuł

Maksymalnie w tym terminie (od dnia doręczenia zawiadomienia o kontroli) powinna 
być wszczęta kontrola. 79 ust. 4

Jeżeli w tym terminie (od dnia doręczenia zawiadomienia o kontroli) kontrola nie zosta-
nie wszczęta, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 79 ust. 4

W przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, minister właściwy do spraw gospo-
darki zawiadamia osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy 
zagranicznego o obowiązku wszczęcia postępowania likwidacyjnego oddziału w oznaczo-
nym terminie, nie krótszym niż 30 dni. 

91 ust. 2

miesiąc

Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie 
pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wyko-
nywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą 
w danym roku kalendarzowym.

14a ust. 1b

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony 
w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. 14a ust. 1b

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością 
gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym 
przypadku, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, 

przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu 
walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

22 ust. 1b

48 dni

Maksymalny czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u pozostałych przedsię-
biorców (nie mikro, małych czy średnich) w jednym roku kalendarzowym.

83 ust. 1 
pkt 4

2 miesiące

Maksymalny termin do jakiego można przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku przez 
organ. 11 ust. 7

6 miesięcy

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez co najmniej ten okres 
i nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej 
na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia przez nie 5. roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu 
zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnospraw-
ności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres 
do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

14a ust. 1d
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1� Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Termin/Czynność/Instytucja
Podstawa 
prawna –  
artykuł

Minimalny okres ważności promesy. 60 ust. 3

rok

Przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się do działalności 
wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrod-
nictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez 
rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych 
innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będą-
cych rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

3

W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto 
ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne 
zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany 
przez przedsiębiorcę.

109 ust. 3

24 miesiące

Maksymalny okres na jaki można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej (doty-
czy przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników). 14a ust. 1

Organ wykreśla wpis w ewidencji z urzędu w drodze decyzji, w razie niezłożenia wniosku 
o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 
okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

34 ust. 2 
pkt 3

2 lata

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostat-
nich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 milionów euro. 

104

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 10 milionów euro. 

105

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym 
z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 43 milionów euro. 

106
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Termin/Czynność/Instytucja
Podstawa 
prawna –  
artykuł

3 lata

Maksymalnie na taki okres przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący 
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie 
działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (nie dłużej 
jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia).

14a ust. 1 d

Najwcześniej w tym terminie przedsiębiorca, któremu cofnięto koncesję z przyczyn, 
o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy, może wystąpić z wnioskiem o po-
nowne udzielenie koncesji (biegnie od dnia wydania decyzji o cofnięciu koncesji).

61

Jeśli przedsiębiorcę wykreślono z rejestru działalności regulowanej z powodu, że złożył 
oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym, w okresie 3 lat 
poprzedzających złożenie wniosku, to organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, 
w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru.

68 pkt 2

Po upływie tego terminu przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności 
regulowanej, może najwcześniej wnosić o uzyskanie ponownego wpisu do rejestru 
działalności gospodarczej (w tym samym zakresie działalności gospodarczej). Termin 
biegnie od dnia wydania decyzji przez organ prowadzący rejestr działalności regulowanej 
o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem.

72 ust. 1

Po upływie tego terminu przedsiębiorca, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpi-
su do rejestru działalności regulowanej może najwcześniej wnosić o uzyskanie wpisu do re-
jestru działalności gospodarczej (w tym samym zakresie działalności gospodarczej). Termin 
od dnia wydania decyzji przez organ prowadzący rejestr działalności regulowanej o zakazie 
wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem (nie dotyczy sytuacji gdy 
organ prowadzący rejestr nie dokonał wpisu w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku).

72 ust. 2

5 lat

Maksymalnie do ukończenia przez dziecko 5. roku życia przedsiębiorca niezatrudniający 
pracowników, prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, 
może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej 
opieki nad takim dzieckiem.

14a ust. 1d

6 lat

Maksymalnie na taki czas przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący 
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, może zawiesić wykonywa-
nie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które 
z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą 
(nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia). 

14a ust. 1d

10 lat

Termin archiwizacji wniosku w formie dokumentu elektronicznego i papierowego oraz 
dokumentacji z nim związanej (od dokonania wpisu). 26 ust. 5
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Termin/Czynność/Instytucja
Podstawa 
prawna –  
artykuł

18 lat

Maksymalnie do ukończenia przez dziecko 18. roku życia przedsiębiorca niezatrudniający 
pracowników, prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, 
może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej 
opieki nad takim dzieckiem, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby 
prowadzącej działalność gospodarczą. 

14a ust. 1d

1.2. Zdania prawdziwe/fałszywe

Wskaż, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe�

 1. Maksymalny czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u pozostałych 
przedsiębiorców (nie mikro, małych czy średnich) w jednym roku kalenda-
rzowym nie może przekraczać 48 dni.

 2. W przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności gospo-
darczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, minister 
właściwy do spraw gospodarki zawiadamia osobę upoważnioną w oddziale 
do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego o obowiązku wszczęcia 
postępowania likwidacyjnego oddziału w oznaczonym terminie, nie krót-
szym niż 30 dni.

 3. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną dzia-
łalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego 
przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
•	 stroną	transakcji,	z której	wynika	płatność,	jest	inny	przedsiębiorca	oraz
•	 jednorazowa	wartość	transakcji,	bez	względu	na liczbę	wynikających	z niej	

płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote 
według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski ostatniego dnia tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym do-
konano transakcji.

 4. Termin archiwizacji wniosku w formie dokumentu elektronicznego i papie-
rowego oraz dokumentacji z nim związanej (od dokonania wpisu) wynosi 
20 lat.

 5. Informacje o przedsiębiorcach określone w art. 37 ust. 2 ustawy są przekazy-
wane do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące 
rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń 
i licencji, nie później niż następnego dnia roboczego (po uzyskaniu informa-
cji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem 
daty uprawomocnienia i znaku sprawy).

P F

P F

P F

P F

P F
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 6. Maksymalny termin dla ministra właściwego do spraw gospodarki do prze-
kazania drogą elektroniczną, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CE-
IDG oraz o sprostowaniu wpisu w CEIDG przedsiębiorcy, którego wpis do-
tyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do Głównego Urzędu 
Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 
ustawy wynosi 3 dni.

 7. Maksymalny termin do dokonania wpisu w CEIDG (po dniu wpływu do CE-
IDG wniosku) z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1 wynosi 3 dni.

 8. Informacje o przedsiębiorcach określone w art. 37 ust. 2 ustawy są przekazy-
wane do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące 
rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń 
i licencji, niezwłocznie (po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzy-
gnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia 
i znaku sprawy).

 9. Termin dla przedsiębiorcy do złożenia wniosku o wykreślenie wpisu (od dnia 
trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej) wynosi 
14 dni.

 10. Maksymalny termin (dni robocze) do zgłoszenia przez sąd informacji o ogło-
szeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłosze-
niu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłosze-
niu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego 
postępowania lub informacji o wszczęciu postępowania naprawczego wobec 
osoby wpisanej do ewidencji, do CEIDG, za pośrednictwem formularza do-
stępnego na stronie internetowej CEIDG (biegnie od dnia uprawomocnienia 
się postanowienia wydanego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym) 
to 7 dni.

 11. Minimalny okres ważności promesy to rok.

 12. Termin dla przedsiębiorcy do złożenia wniosku o zmianę wpisu (od dnia 
zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, powstałej po dniu doko-
nania wpisu do CEIDG) wynosi tydzień.

 13. W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej 
niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia ży-
cia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacz-
nych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej 
działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia 
właściwe organy administracji publicznej.

 14. Minimalny termin (do zgłoszenia przez kuratora lub opiekuna informacji 
o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustano-
wieniu kurateli lub opieki wobec osoby wpisanej do ewidencji, do CEIDG, 
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG 
(od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ograniczeniu lub utracie 
zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy) to 2 dni.

P F

P F

P F

P F

P F

P F

P F

P F

P F


