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AGENCJE RZĄDOWE

Agencje rządowe to podmioty zaliczane do systemu 
administracji publicznej ze względu na realizację za-
dań o charakterze publicznym. Z uwagi na sposób 
wykonywania tych zadań (zazwyczaj zarząd mająt-
kiem publicznym, podejmowanie czynności cywilno-
prawnych, których przedmiotem jest mienie publicz-
ne) agencje rządowe posiadają osobowość prawną, 
nadawaną z mocy ustawy powołującej do życia daną 
agencję. Nie oznacza to bynajmniej, że agencje rzą-
dowe realizują swoje zadania wyłącznie za pomocą 
tzw. działań niewładczych. Można bowiem wskazać 
tu przykłady kompetencji o charakterze władczym, 
na podstawie których agencje rządowe (organy tych 
agencji) załatwiają sprawy w drodze decyzji admini-
stracyjnych (np. w sprawach przekazywania przez Pre-
zesa Agencji Nieruchomości Rolnych w trwały zarząd 
nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa państwowym jednostkom 
organizacyjnym oraz jednostkom organizacyjnym sa-
morządu województwa nieposiadającym osobowo-
ści prawnej czy też udzielania pomocy finansowej na 
przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń 
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geograficznych w drodze decyzji Prezesa Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Agencje rządowe nie są traktowane jako stricte or-
gany administracji rządowej, chociaż wiążą je z admi-
nistracją rządową ścisłe relacje, do których należy za-
liczyć przede wszystkim nadzór. Nadzór nad agencją 
rządową sprawuje właściwy minister kierujący dzia-
łem administracji, którego zakres działania obejmuje 
sprawy realizowane przez daną agencję.

Agencje rządowe jako osoby prawne działają przez 
swoje organy. Są nimi zwykle: prezes agencji, jako or-
gan wykonawczy i zarządzający (kierujący), oraz rada 
nadzorcza. Prezes agencji rządowej jest powoływany 
i odwoływany przez Prezesa RM. Powołanie nastę-
puje na wniosek ministra właściwego ze względu na 
przedmiot działania agencji. W wielu przypadkach 
przedstawienie wniosku o powołanie prezesa agen-
cji rządowej następuje po uprzednim porozumieniu 
z innym ministrem wskazanym w przepisach usta-
wy. Organem powołującym prezesa agencji może być 
też minister kierujący właściwym rzeczowo działem 
administracji rządowej (jak ma to miejsce w przypad-
ku powołania Prezesa Agencji Oceny Technologii Me-
dycznych). Prezes agencji rządowej kieruje agencją 
i reprezentuje ją na zewnątrz.

Członków rad nadzorczych powołuje właściwy rze-
czowo minister zazwyczaj spośród osób piastujących 
określone funkcje w administracji publicznej, które 
określone są szczegółowo w przepisach ustawowych. 
Do zadań rady nadzorczej należy przede wszystkim 
sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością agen-
cji w szczególności w sferze gospodarki finansowej. 
Niektóre z agencji posiadają swoje oddziały terenowe.

Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania 
agencji rządowych znajdują się w przepisach właści-
wych ustaw powołujących daną agencję oraz w sta-
tucie nadawanym agencji w drodze rozporządzenia 
przez właściwego rzeczowo ministra.
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Do działających w obowiązującym porządku praw-
nym agencji rządowych należy zaliczyć:
1) Agencję Mienia Wojskowego (ustawa z 30.5.1996 r. 

o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia 
Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowe-
go, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 712 ze zm.);

2) Agencję Nieruchomości Rolnych (ustawa 
z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa, t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1187 ze zm.);

3) Agencję Oceny Technologii Medycznych (ustawa 
z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, t.j. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.);

4) Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (ustawa z 9.6.2008 r. o Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, Dz.U. Nr 98, poz. 634 
ze zm.);

5) Agencję Rezerw Materiałowych (ustawa z 30.5.1996 r.  
o rezerwach państwowych, t.j. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 229, poz. 1496);

6) Agencję Rynku Rolnego (ustawa z 11.3.2004 r. 
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 
rynków rolnych, t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 633 ze zm.);

7) Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (usta-
wa z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości, t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 275 ze zm.);

8) Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (ustawa 
z 8.12.2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrz-
nej, Dz.U. Nr 249, poz. 1829 ze zm.);

9) Wojskową Agencję Mieszkaniową (ustawa 
z 22.6.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 206, 
poz. 1367 ze zm.).

Zgodnie z  przepisem art. 92 ust. 1 ustawy z 27.8.2009 r.  
– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach pu-
blicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), z 1.1.2012 r. 
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ww. agencje, oprócz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrz-
nej i nieistniejącej wówczas Agencji Oceny Technologii 
Medycznych, stają się agencjami wykonawczymi w ro-
zumieniu ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicz-
nych. Według zaś art. 18 ostatniej z powołanych ustaw, 
agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną 
tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu reali-
zacji zadań państwa. Agencje wykonawcze prowadzą 
swoją gospodarkę finansową na zasadach określonych 
w ustawie o finansach publicznych.

Należy zaznaczyć, że nie zawsze podmiot realizują-
cy zadania publiczne mający w swej ustawowej nazwie 
słowo „agencja” jest agencją rządową w podanym wy-
żej znaczeniu. Przykładem tego jest Państwowa Agen-
cja Atomistyki, która jest urzędem administracji rzą-
dowej, a ściślej aparatem pomocniczym centralnego 
organu administracji rządowej, jakim jest Prezes Pań-
stwowej Agencji Atomistyki.
Literatura:
M. Banaś, Rola agencji państwowych w systemie podmiotów 
administracyjnych na przykładzie Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Ius et Administratio 2006, Nr 2;
P. Bieś-Srokosz, Umowa cywilnoprawna jako podstawowa forma 
działania agencji rządowych w Polsce, KPP 2012, Nr 3;
J. Ciechanowicz-McLean, A. Powałowski, Prawo gospodarcze pu-
bliczne. Zarys wykładu, Warszawa 2003;
A. Doliwa, Ustawowe powiernictwo wykonywania własności 
państwowej na przykładzie Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, SP 2003, Nr 1;
J. Jeziorski, Agencje rządowe, Warszawa 1996;
J. Niczyporuk, Agencje rządowe, [w:] J. Stelmasiak, J. Szreniawski, 
Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji pu-
blicznej, Bydgoszcz 2002;
J. Niczyporuk, Rządowe agencje gospodarcze, [w:] Administracja 
i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Konferen-
cja naukowa katedr prawa i postępowania administracyjnego, 
Łódź 2000;
D. Pelc, Agencje państwowe jako organy administracji publicznej, 
Prawo 1999, Nr 267.

[T.B.]
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BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW – PRODUKT 
BEZPIECZNY

Produkt bezpieczny to taki produkt, który w zwykłych 
lub innych (ale dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć) warunkach jego używania, z uwzględ-
nieniem czasu korzystania z produktu oraz w zależno-
ści od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz 
wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadne-
go zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome 
zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym uży-
waniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań 
dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Jeśli 
produkt nie spełnia owych wymagań, nie jest produk-
tem bezpiecznym. Aktami regulującymi bezpieczeń-
stwo produktów są: ustawa z 12.12.2003 r. o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275 
ze zm.) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2001/95/WE z 3.12.2001 r. w sprawie ogólne-
go bezpieczeństwa produktów (Dz.Urz. UE L z 2002 r. 
Nr 11, poz. 4, wyd. spec. Dz.Urz. UE rozdz. 15, t. 6, 
s. 447).

Bezpieczeństwo produktu odnosi się do każdej rze-
czy ruchomej (nowej lub używanej, naprawionej lub 
regenerowanej) przeznaczonej do użytku konsumen-
tów lub co do której istnieje prawdopodobieństwo, że 
może być używana przez konsumentów, nawet jeżeli 
nie jest dla nich przeznaczona, dostarczona lub udo-
stępniona przez producenta lub dystrybutora (zarów-
no odpłatnie, jak i nieodpłatnie), w tym również w ra-
mach świadczenia usługi (z wyjątkiem antyków oraz 
rzeczy wymagających naprawy lub regeneracji przed 
użyciem, o czym konsument został powiadomiony).

Producentem produktu jest zarówno jego wytwór-
ca, jak i podmiot podający się za wytwórcę, podmiot, 
który naprawia lub regeneruje produkt, przedstawiciel 
wytwórcy produktu, względnie importer produktu 
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oraz przedsiębiorca uczestniczący w dowolnym eta-
pie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, 
jeżeli działanie to może wpłynąć na właściwości pro-
duktu związane z bezpieczeństwem. Producent jest 
zobowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie pro-
dukty bezpieczne.

Przy ocenie bezpieczeństwa produktu uwzględnia 
się jego cechy i właściwości (w tym skład, opakowanie, 
instrukcję montażu i uruchomienia, instrukcję instala-
cji i konserwacji); oddziaływanie na inne produkty, je-
żeli można w sposób uzasadniony przewidzieć, że bę-
dzie używany łącznie z innymi produktami; wygląd 
produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje 
dotyczące jego użytkowania i postępowania z produk-
tem zużytym oraz wszelkie inne udostępniane kon-
sumentowi wskazówki lub informacje dotyczące pro-
duktu, a także kategorie konsumentów narażonych na 
niebezpieczeństwo w związku z używaniem produk-
tu, w szczególności dzieci i osoby starsze.

Dla stwierdzenia, że produkt nie jest bezpieczny, 
nie wystarcza możliwość osiągnięcia wyższego pozio-
mu bezpieczeństwa lub dostępność innych produktów 
stwarzających mniejsze zagrożenie dla konsumentów. 
Dokonując oceny, czy produkt stwarza poważne za-
grożenie (czyli wymagające natychmiastowych działań 
naruszenie wymagań bezpieczeństwa), uwzględnia się 
skutki używania produktu (zarówno bezpośrednie, jak 
i odsunięte w czasie), w tym stopień i prawdopodo-
bieństwo utraty zdrowia lub życia konsumentów, sto-
pień narażenia poszczególnych kategorii konsumen-
tów oraz możliwość prawidłowej oceny ryzyka przez 
konsumentów i możliwości jego uniknięcia.

W zakresie bezpieczeństwa produktów formułowa-
ne są szczegółowe wymagania wynikające z krajowych 
norm czy przepisów. Przykładowo wymagania te for-
mułuje rozporządzenie Rady Ministrów z 6.4.2004 r. 
w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących bez-
pieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzają 
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zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wy-
gląd wskazuje na inne niż rzeczywiste przeznaczenie 
(Dz.U. Nr 71, poz. 644) czy rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z 19.10.2004 r. w sprawie dodatkowych wyma-
gań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego 
do sprzedaży konsumentom (Dz.U. Nr 240, poz. 2409).

Przyjmuje się, że produkt spełniający wymagania 
wynikające z norm jest produktem bezpiecznym w za-
kresie wymagań objętych tymi normami.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ogła-
sza dwa razy w roku numery i tytuły Polskich Norm, 
będących transpozycją norm europejskich, uznanych 
przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami do-
tyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów.

W przypadku gdy brak jest normatywnych kry-
teriów określających wymogi dotyczące bezpieczeń-
stwa produktów oraz w przypadku gdy produkt nie 
jest zgodny z normami, bezpieczeństwo produktu 
ocenia się z uwzględnieniem spełnienia przez pro-
dukt wymagań wynikających z dobrowolnych norm 
krajowych państw Unii Europejskiej, które stanowią 
transpozycję norm europejskich innych niż normy do-
tyczące ogólnego bezpieczeństwa produktów, speł-
nienia przez produkt Polskich Norm, zaleceń Komi-
sji Europejskiej określających wskazówki co do oceny 
bezpieczeństwa produktu, obowiązujących w danym 
sektorze zasad dobrej praktyki odnoszących się do 
bezpieczeństwa produktów, aktualnego stanu wiedzy 
i techniki oraz uzasadnionych oczekiwań konsumen-
tów co do bezpieczeństwa produktów.

Producent wprowadzający produkt na rynek polski 
jest zobowiązany dostarczyć konsumentom informa-
cje w języku polskim umożliwiające im ocenę zagro-
żeń związanych z produktem w czasie zwykłego lub 
możliwego do przewidzenia okresu jego używania, 
jeżeli takie zagrożenia nie są, przy braku odpowied-
niego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne oraz doty-
czące możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom. 
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Niezależnie od tego, producent zachowując należytą 
staranność, zobowiązany jest do podejmowania dzia-
łań odpowiednich do właściwości produktu, umożli-
wiających uzyskanie przez tego producenta wiedzy 
o zagrożeniach, które produkt może stwarzać, oraz 
mających na celu uniknięcie zagrożeń (nie wyklucza-
jąc wycofania produktu z rynku lub od konsumentów 
oraz ostrzeżenia konsumentów).

Dystrybutor jest zobowiązany działać z należytą 
starannością w celu zapewnienia bezpieczeństwa pro-
duktów, a w tym nie dostarczać produktów, o których 
wie lub o których, zgodnie z posiadanymi informa-
cjami i doświadczeniem zawodowym, powinien wie-
dzieć, że nie spełniają wymagań bezpieczeństwa.

Nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów 
sprawuje Prezes UOKiK.

Gdy produkt będący na rynku nie spełnia wymo-
gów bezpieczeństwa, organ nadzoru w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa może nakazać zapewnienie 
zgodności produktu z wymaganiami bezpieczeństwa, 
żądać oznakowania produktu odpowiednimi ostrzeże-
niami, wstrzymać wprowadzenie produktu na rynek, 
zakazać dostarczania produktu, oferowania lub pre-
zentowania czy też nakazać natychmiastowe wycofa-
nie produktu z rynku, wycofanie produktu od konsu-
mentów i jego zniszczenie.

Organ nadzoru prowadzi rejestr produktów niebez-
piecznych, w którym są gromadzone informacje o pro-
duktach niespełniających ogólnych wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa, oraz prowadzi krajowy system 
informacji o produktach niebezpiecznych.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny reguluje ustawa z 23.4.1964 r. 
– Kodeks cywilny (art. 4491–44910) oraz ustawa 
z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów 
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225 
ze zm.).
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[L.M.]

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA 
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG) stanowi system legalizujący → dzia-
łalność gospodarczą osób fizycznych. Podstawą praw-
ną CEIDG są przepisy (art. 23–39) ustawy z 2.7.2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 672 ze zm.).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Go-
spodarczej prowadzona jest w systemie teleinforma-
tycznym przez ministra właściwego do spraw gospo-
darki. Przekazywanie danych i informacji do CEIDG 
oraz przekazywanie danych z CEIDG odbywa się za 
pośrednictwem platformy usług administracji pu-
blicznej lub w inny sposób środkami komunikacji 
elektronicznej.

Wpisowi do CEIDG podlegają dane i informa-
cje charakteryzujące przedsiębiorcę – osobę fizyczną, 
w tym: firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, 
numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, nu-
mer identyfikacji podatkowej (NIP), informacja o oby-
watelstwie polskim i innych obywatelstwach przed-
siębiorcy; oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, 
adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod któ-
rym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeże-
li przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem 
zamieszkania – adres głównego miejsca wykonywania 
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działalności i oddziału, jeżeli został utworzony, adres 
poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego stro-
ny internetowej, o ile takie posiada, data rozpoczęcia 
wykonywania działalności gospodarczej, określenie 
przedmiotów wykonywanej działalności gospodar-
czej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 
informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspól-
ności majątkowej, informacje o umowie spółki cywil-
nej, jeżeli taka została zawarta, dane pełnomocnika 
upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębior-
cy, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgło-
sił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do 
CEIDG, informacja o zawieszeniu i wznowieniu wyko-
nywania działalności gospodarczej, informacja o ogra-
niczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych 
oraz o ustanowieniu kuratora, informacja o ogłosze-
niu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogło-
szeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłuż-
nika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
z możliwością zawarcia układu na postanowienie 
o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku 
dłużnika i zakończeniu tego postępowania, informa-
cja o wszczęciu postępowania naprawczego, informa-
cja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej 
określonej we wpisie do CEIDG.

Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek oso-
by fizycznej. Wniosek może być złożony przy wyko-
rzystaniu formularza elektronicznego dostępnego na 
stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz za pośrednictwem elektronicznej plat-
formy usług administracji publicznej, a także w for-
mie pisemnej – osobiście lub drogą pocztową (list po-
lecony) – w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie 
gminy.

Wpis do CEIDG jest dokonywany, gdy wniosek zo-
staje złożony przez osobę uprawnioną i jest popraw-
ny. Niepoprawny jest wniosek, który: nie zawiera da-
nych i informacji charakteryzujących przedsiębiorcę, 
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a podlegających wpisowi, dotyczący działalności nie-
objętej przepisami SDGU, złożony został przez oso-
bę objętą prawomocnym zakazem prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej lub wpisaną już do CEIDG, jak 
również wniosek niepodpisany. Złożenie wniosku 
niepoprawnego nie wszczyna postępowania admini-
stracyjnego w sprawie o wpis do CEIDG, przy czym 
system teleinformatyczny przesyła wnioskodawcy in-
formację o przyczynach niepoprawności wniosku. Je-
żeli wniosek złożony został w urzędzie gminy, wów-
czas organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta) wzywa wnioskodawcę do skorygo-
wania lub uzupełnienia wniosku.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest 
żądanie: wpisu do → REGON-u, zgłoszenia identyfi-
kacyjnego lub aktualizacyjnego – stosownie do przepi-
sów o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 
oraz zgłoszenia płatnika składek z zakresu ubezpie-
czeń społecznych, przyjęcie oświadczenia o wyborze 
przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku 
o zastosowanie opodatkowania w formie karty podat-
kowej. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej dane objęte wskazanym żądaniem prze-
syła odpowiednio do właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Centrali Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Doty-
czy to także wniosków o zmianę i wykreślanie wpisu.

Dane wpisane do CEIDG są objęte domniema-
niem ich prawdziwości. Nie podlegają one usunięciu, 
a zatem nawet ich wykreślenie nie oznacza usunięcia 
danych.

Minister właściwy do spraw gospodarki jako or-
gan prowadzący CEIDG może z urzędu wykreślić 
albo sprostować wpis zawierający dane niezgodne ze 
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stanem rzeczywistym. Powinien on także z urzędu 
sprostować wpis zawierający oczywiste błędy i nie-
zgodności z treścią wniosku lub stanem faktycznym 
wynikającym z innych rejestrów (ewidencji) organów 
administracji publicznej. Przedsiębiorca podlega wy-
kreśleniu z CEIDG w drodze decyzji ministra właści-
wego do spraw gospodarki wówczas, gdy w szczegól-
ności: został objęty zakazem wykonywania działalności 
gospodarczej, został przekształcony w jednoosobową 
spółkę kapitałową, trwale zaprzestał wykonywania 
działalności gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis 
informacji o wznowieniu wykonywania działalno-
ści gospodarczej po upływie okresu zawieszenia tej 
działalności.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Go-
spodarczej udostępnia dane i informacje o przedsię-
biorcach, w tym informacje dotyczące wydanych na 
ich rzecz decyzji w sprawach koncesji, zezwoleń i li-
cencji oraz dotyczących wpisu lub wykreślenia z reje-
stru działalności regulowanej. Nie są jednak udostęp-
niane: numery PESEL i adres miejsca zamieszkania 
przedsiębiorcy, gdy w miejscu tym nie jest wykony-
wana działalność gospodarcza. Dane i informacje udo-
stępniane przez CEIDG są jawne, a każdy zaintereso-
wany może mieć do nich dostęp za pośrednictwem 
elektronicznej platformy usług administracji publicz-
nej. Dane i informacje mogą być także udostępniane 
nieodpłatnie – w inny sposób – na wniosek organu ad-
ministracji publicznej oraz są udostępniane odpłatnie 
innym podmiotom w tym również w celach komercyj-
nych. Udostępnianie danych i informacji przez CEIDG 
wymaga uwzględnienia zapewnienia bezpieczeństwa 
obrotu, ochrony interesów przedsiębiorcy oraz zapew-
nienia bezpieczeństwa transmisji danych.
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