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DZIAŁ I. PRAWO GOSPODARCZE

Pojęcie prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze publiczne to system zasad i norm prawnych regulujących proces gospoda-
rowania (działalność gospodarczą), a w szczególności oddziaływanie państwa na gospodarkę.

Zagadnienie 1. Zasady podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej

PytAnIE: Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą: 
a. po zakończeniu przygotowań do jej prowadzenia bez uzyskania wpisu do ewidencji działalności. .po zakończeniu przygotowań do jej prowadzenia bez uzyskania wpisu do ewidencji działalnościpo.zakończeniu.przygotowań.do.jej.prowadzenia.bez.uzyskania.wpisu.do.ewidencji.działalności.

gospodarczej,.
B. wyłącznie po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,. .wyłącznie.po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,po.uzyskaniu.wpisu.do.rejestru.przedsiębiorców.Krajowego.Rejestru.Sądowego,.
C.. w.dniu.złożenia.wniosku.o.wpis.do.Centralnej.Ewidencji.i.Informacji.o.Działalności.Gospodarczej.

Odp. C; art. 14 ust. 1 SwobGospU

Omówienie:

UWAGI OGÓLNE

Zakres przedmiotowy
Ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829)  
reguluje: 
1) podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej oraz 
2) zadania organów w tym zakresie.

DEfINICjA DZIAłALNOśCI GOSPODArCZEj

Zgodnie z art. 2 SwobGospu działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwór-
cza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ko-
palin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 

Wyłączenie spod rygorów SwobGospU
Artykuł 3 SwobGospU wymienia rodzaje działalności gospodarczej, które są wyłączone spod 
rygorów ustawy i do których nie stosuje się jej przepisów. 
Dotyczy to: 
1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie: 

a) upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, 
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b) ogrodnictwa, 
c) warzywnictwa, 
d) leśnictwa,
e) rybołówstwa śródlądowego; 

2) świadczenia w gospodarstwach rolnych usług związanych z pobytem turystów, takich jak: 
a) wynajmowanie przez rolników pokoi, 
b) sprzedaż posiłków domowych,
c) inne usługi związane z pobytem turystów oraz

3) wyrobu win przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż  
100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 usta-
wy z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i orga-
nizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 859 ze zm.);

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c PDoFizU.
Wskazane powyżej rodzaje działalności stanowią działalność gospodarczą, lecz podlegają 
przepisom odrębnych ustaw. 

DEfINICjA PrZEDSIębIOrCy 

Zgodnie.z.art..4.SwobGospU.przedsiębiorcą.jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka or-
ganizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną 
– wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą..
Za. przedsiębiorców. uznaje. się. także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej 
przez nich działalności gospodarczej, ale nie spółkę cywilną.

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

sowych 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.

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

sowych 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.

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

sowych 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.

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy jego obliczaniu 
nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na 

Dział.I..Prawo.gospodarcze



3

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach 
wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Zasada swobody działalności gospodarczej 

ZASADy PODEjMOWANIA I PrOWADZENIA DZIAłALNOśCI GOSPODArCZEj

Wpis do rejestru i ewidencji 
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą:
1) w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-

spodarczej – osoby fizyczne albo 
2) po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 14 

ust. 1 SwobGospU). 
Jednak spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyska-
niem wpisu do rejestru przedsiębiorców.
Należy pamiętać, że art. 14 SwobGospU nie stosuje się, w przypadku gdy ustawy uzależnia-
ją podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez 
przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia, o którym mowa w art. 75 SwobGospU. 
W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, podejmujących działalność go-
spodarczą wiążącą się z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu w rejestrze dzia-
łalności regulowanej, stosuje się przepis art. 65 SwobGospU. Co do zasady, organ prowadzący, 
na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności regu-
lowanej, dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświad-
czenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności. Oświadczenie 
składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej. Jednak przed-
siębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem rów-
nież we właściwym organie ewidencyjnym, wskazując organ prowadzący rejestr działalności 
regulowanej.  
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień 
złożenia wniosku. 

Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności go-
spodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (art. 14a ust. 1 SwobGospU).
Jeżeli działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółki cywilnej, zawieszenie wykony-
wania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszyst-
kich wspólników. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej 
niż jednej spółce cywilnej, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub 
kilku takich spółkach. Z kolei przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych 
formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności w jednej z tych form.

Zgodnie z art. 6 SwobGospu podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności go-
spodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków okre-
ślonych przepisami prawa. Właściwy organ nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji  
w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainte-
resowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedło-
żenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.

Zagadnienie.1..Zasady.podejmowania.i.prowadzenia.działalności.gospodarczej
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Okres zawieszenia może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może 
wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej 
działalności gospodarczej. 
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia 

źródła przychodów;
2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed 

datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach 

podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną 
przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawiesze-

niem wykonywania działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonują-

cych działalność gospodarczą.
Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek 
przedsiębiorcy. 
Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego 
we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie 
wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji  
o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wnio-
sku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. 
W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wywiera skutki prawne 
od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej do dnia 
poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
Zawiesić wykonywanie działalności w celu opieki nad dzieckiem może:
1) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników; 
2) prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy; może zawiesić 

wykonywanie działalności gospodarczej na okres:
a)  do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia przez nie 5. roku życia, 
b)  do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w przypadku 

dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej dzia-
łalność gospodarczą. 

Z tego uprawnienia przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 
4 częściach.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany:
1) umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do 

oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz 
2) posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.
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Numer identyfikacji podatkowej (NIP) umożliwia identyfikację przedsiębiorcy w poszcze-
gólnych urzędowych rejestrach.

Zasady wykonywania działalności gospodarczej
Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach: 
1) uczciwej konkurencji; 
2) poszanowania dobrych obyczajów oraz 
3) słusznych interesów konsumentów.

Obowiązki przedsiębiorcy
Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania 
działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące: 
1) ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej oraz
2) ochrony środowiska. 

Uprawnienia zawodowe 
Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodo-
wych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest 
obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane 
bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

Informacje o towarze, dane firmy
Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do do-
starczenia w inny, zwyczajowo przyjęty, sposób pisemnych informacji w języku polskim:
1) określających firmę producenta i jego adres, a także państwo siedziby wytwórcy, jeżeli ma 

on siedzibę poza terytorium państw członkowskich UE i państw EFTA;
2) umożliwiających identyfikację towaru, chyba że przeznaczenie towaru jest oczywiste.
Powyższa zasada nie dotyczy środków spożywczych w rozumieniu rozporządzenia (WE)  
Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady  
i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żyw-
ności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. UE L  
Nr 31 ze zm., s. 1).

Sprzedaż bezpośrednia i na odległość 
Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na 
odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub dru-
ków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących 
danych:
1) firmy przedsiębiorcy;
2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
3) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Zasady płatności 
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospo-
darczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przy-
padku, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

Zagadnienie.1..Zasady.podejmowania.i.prowadzenia.działalności.gospodarczej
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2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, prze-
kracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się 
na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski  
z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

INNE PyTANIA Z TEGO ZAKrESU

ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje: 
a.. .podejmowanie,.wykonywanie.i.zakończenie.działalności.gospodarczej.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Pol-

skiej.oraz.zadania.organów.w.tym.zakresie,.
B.. .podejmowanie.i.wykonywanie.działalności.gospodarczej.zarówno.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej,.

jak.i.przez.obywateli.polskich.za.granicą,.
C.. .tylko.podejmowanie.działalności.gospodarczej.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej.oraz.zadania.orga-

nów.w.tym.zakresie..

Odp. A; art. 1 SwobGospu

Przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie jest:

a.. osoba.fizyczna.wykonująca.we.własnym.imieniu.działalność.gospodarczą,
B.. osoba.prawna.wykonująca.we.własnym.imieniu.działalność.gospodarczą,
C.. spółka.cywilna.

Odp. C; art. 4 SwobGospu

Osoby zagraniczne z państw członkowskich unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Sto-
warzyszenia Wolnego handlu (EFtA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – oraz osoby 
zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą 
korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z unią Europej-
ską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej:

a.. na.takich.samych.zasadach.jak.obywatele.polscy,
B.. wyłącznie.w.formie.spółek.kapitałowych,
C.. wyłącznie.w.formie.spółek.osobowych.

Odp. A; art. 13 ust. 1 SwobGospu

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na 
okres:

a.. do.miesiąca,
B.. od.30.dni.do.24.miesięcy,
C.. na.czas.nieoznaczony.

Odp. B; art. 14a ust. 1 SwobGospu

Spółka kapitałowa w organizacji:

a.. .może.podjąć.działalność.gospodarczą.przed.uzyskaniem.wpisu.do.rejestru.przedsiębiorców.Krajowego.Re-
jestru.Sądowego,

B.. .nie.może.podjąć.działalności.przed.uzyskaniem.wpisu.do.rejestru.przedsiębiorców.Krajowego.Rejestru.Sądo-
wego,

C.. .może.podjąć.działalność.gospodarczą,.jednak.dopiero.po.uprawomocnieniu.się.postanowienia.o.wpisie.
do.rejestru.przedsiębiorców.Krajowego.Rejestru.Sądowego.

Odp. A; art. 14 ust. 4 SwobGospu
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jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za 
pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest 
obowiązany do podania w ofercie łącznie co najmniej następujących danych:

a.. .firmy.przedsiębiorcy,.numeru.identyfikacji.podatkowej.(NIP),.siedziby.i.adresu.przedsiębiorcy,
B.. .firmy.przedsiębiorcy,.numeru.rachunku.bankowego,.numeru.identyfikacji.podatkowej.(NIP),
C.. .firmy.przedsiębiorcy,.numeru.wpisu.do.Krajowego.Rejestru.Sądowego,.siedziby.i.adresu.przedsiębiorcy.

Odp. A; art. 21 SwobGospu

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą na rzecz 
innego przedsiębiorcy musi odbywać się za pośrednictwem rachunku płatniczego lub rachunku prowa-
dzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, gdy jednorazowa wartość transakcji prze-
kracza równowartość: 

a.. 5000.zł,.
B.. 10.000.zł,.
C.. 15.000.zł..

Odp. C; art. 22 ust. 1 SwobGospu

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej niezatrudniającej pracowni-
ków, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej (w tej spółce):

a.. jest.skuteczne.po.jej.zawieszeniu.przez.któregokolwiek.ze.wspólników,
B.. jest.skuteczne.pod.warunkiem.jej.zawieszenia.przez.wszystkich.wspólników,
C.. nie.jest.dopuszczalne.

Odp. B; art. 14a ust. 1 i 2 SwobGospu 

Zakres działania przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonego 
przez przedsiębiorcę zagranicznego, może obejmować:

a... prowadzenie.każdej.działalności.gospodarczej,
B... .wyłącznie.prowadzenie.działalności.w.zakresie.reklamy.i.promocji.przedsiębiorcy.zagranicznego,
C... .prowadzenie.działalności.gospodarczej.wyłącznie.w.zakresie.przedmiotu.działalności.przedsiębiorcy.zagra-

nicznego..

Odp. B; art. 93 i 94 SwobGospu

Działalnością gospodarczą jest:

a.. .zarobkowa.działalność.wytwórcza,.budowlana,.handlowa,.usługowa.oraz.poszukiwanie,.rozpoznawanie.i.wy-
dobywanie.kopalin.ze.złóż,.a.także.działalność.zawodowa,.wykonywana.w.sposób.zorganizowany.i.ciągły,

B.. .zarobkowa.i.niezarobkowa.działalność.wytwórcza,.budowlana,.handlowa,.usługowa.oraz.poszukiwanie,.roz-
poznawanie.i.wydobywanie.kopalin.ze.złóż,.a.także.działalność.zawodowa,.wykonywana.w.sposób.zorgani-
zowany.i.ciągły,

C.. .zarobkowa.i.niezarobkowa.działalność.wytwórcza,.budowlana,.handlowa,.usługowa.z.wyłączeniem.poszuki-
wania,.rozpoznawania.i.wydobywania.kopalin.ze.złóż,.a.także.działalność.zawodowa,.wykonywana.w.sposób.
zorganizowany.i.ciągły.

Odp. A; art. 2 SwobGospu

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 poby-
tem turystów przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

a.. nie.są.stosowane,
B.. stosuje.się.bez.żadnych.ograniczeń,.
C.. stosuje.się,.co.do.zasady,.z.wyjątkami.określonymi.w.ustawie.

Odp. A; art. 3 SwobGospu

Zagadnienie.1..Zasady.podejmowania.i.prowadzenia.działalności.gospodarczej
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Przedsiębiorcą jest wyłącznie:

a.. .osoba.fizyczna.i.jednostka.organizacyjna.niebędąca.osobą.prawną,.której.odrębna.ustawa.przyznaje.zdol-
ność.prawną.–.wykonująca.działalność.gospodarczą,

B.. .osoba.prawna.i. jednostka.organizacyjna.niebędąca.osobą.prawną,.której.odrębna.ustawa.przyznaje.zdol-
ność.prawną.–.wykonująca.we.własnym.imieniu.działalność.gospodarczą..Za.przedsiębiorców.nie.uznaje.się.
wspólników.spółki.cywilnej.w.zakresie.wykonywanej.przez.nich.działalności.gospodarczej,

C.. .osoba.fizyczna,.osoba.prawna.i. jednostka.organizacyjna.niebędąca.osobą.prawną,.której.odrębna.ustawa.
przyznaje.zdolność.prawną.–.wykonująca.we.własnym.imieniu.działalność.gospodarczą..Za.przedsiębiorców.
uznaje.się.także.wspólników.spółki.cywilnej.w.zakresie.wykonywanej.przez.nich.działalności.gospodarczej.

Odp. C; art. 4 ust. 1 i 2 SwobGospu

Organem koncesyjnym jest:

a.. .organ.administracji.rządowej.upoważniony.na.podstawie.ustawy.do.udzielania,.odmowy.udzielania,.zmiany.
i.cofania.koncesji.oraz.zezwoleń,

B.. .organ.administracji.publicznej.upoważniony.na.podstawie.ustawy.do.udzielania,.odmowy.udzielania,.zmia-
ny.i.cofania.koncesji,

C.. .organ.administracji.publicznej.upoważniony.na.podstawie.ustawy.do.udzielania,.odmowy.udzielania,.zmia-
ny.i.cofania.koncesji,.zezwoleń.i.pozwoleń.

Odp. B; art. 5 SwobGospu

Zagadnienie 2. Rejestrowanie przedsiębiorców  
(CEIDG i KRS)

PytAnIE: Dostęp do danych, zawartych w rejestrze przedsiębiorców krajowego Rejestru 
Sądowego, jest zapewniony: 

a. tylko dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,. tylko dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,tylko.dla.podmiotów.prowadzących.działalność.gospodarczą,.
B. wyłącznie temu, kto ma interes prawny,. wyłącznie temu, kto ma interes prawny,wyłącznie.temu,.kto.ma.interes.prawny,.
C.. .każdemu.za.pośrednictwem.Centralnej.Informacji.Krajowego.Rejestru.Sądowego..

Odp. C; art. 8 ust. 2 KrrejSU

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną podejmuje działalność w dniu złożenia wniosku do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przedsiębiorca będący osobą prawną, spółką jawną, partnerską, komandytową, spółką ko-
mandytowo-akcyjną podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Omówienie:

KrAjOWy rEjESTr SĄDOWy
Krajowy Rejestr Sądowy to wyspecjalizowana baza danych, składająca się z trzech specjal-
nych rejestrów:
1) rejestru przedsiębiorców;
2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samo-

dzielnych publicznych zakładów opieki społecznej oraz
3) rejestru dłużników niewypłacalnych.
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Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obej-
mujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane „sądami rejestro-
wymi”.

Zagadnienie.2..Rejestrowanie.przedsiębiorców.(CEIDG.i.KRS)

REjEStR 
PRZEDSIĘBIORCóW

Rejestr.przedsiębiorców.składa.
się.z:
. 1). spółek.jawnych;
. 2). .europejskich.zgrupowań.in-

teresów.gospodarczych;.
. 3). spółek.partnerskich;.
. 4). .spółek.komandytowych,.
. 5). .spółek.komandytowo-.

-akcyjnych;.
. 6). .spółek.z.o.o.;.
. 7). spółek.akcyjnych;
. 8). spółek.europejskich;
. 9). spółdzielni;
10). .spółdzielni.europejskich;
11). .przedsiębiorstw.państwo-

wych;
12). .instytutów.badawczych;
13). .przedsiębiorców.określo-

nych.w.przepisach.o.zasa-
dach.prowadzenia.na.tery-
torium.Rzeczypospolitej.
Polskiej.działalności.gospo-
darczej.w.zakresie.drobnej.
wytwórczości.przez.zagra-
niczne.osoby.prawne.i.fi-
zyczne;.

14). .towarzystw.ubezpieczeń.
wzajemnych;

15). .towarzystw.reasekuracji.
wzajemnej;

16). .innych.osób.prawnych,.je-
żeli.wykonują.działalność.
gospodarczą.i.podlegają.
obowiązkowi.wpisu.do.reje-
stru,.o.którym.mowa..
w.art..1.ust..2.pkt.2.KrRejSU;

17). .oddziałów.przedsiębiorców.
zagranicznych.działających.
na.terytorium.Rzeczypo-
spolitej.Polskiej;

18). .głównych.oddziałów.za-
granicznych.zakładów.
ubezpieczeń;

19). .głównych.oddziałów.za-
granicznych.zakładów.re-
asekuracji;

20). .instytucji.gospodarki.bu-
dżetowej.(art..36.KrRejSU).

REjEStR PODMIOtóW 
nIEBĘDĄCyCh 

PRZEDSIĘBIORCAMI
Do.rejestru.tego,.jeżeli.przepisy.rozdz..3.
KrRejSU.nie.stanowią.inaczej,.wpisywa-
ne.są:
1). stowarzyszenia,;
2). inne.organizacje.społeczne.i.za-

wodowe;
3). fundacje.oraz.
4). .samodzielne.publiczne.zakłady.

opieki.zdrowotnej.(art..49.ust..1.
KrRejSU).

REjEStR DŁuŻnIkóW 
nIEWyPŁACAlnyCh

Do. rejestru. dłużników. niewypłacalnych. wpisuje.
się.z.urzędu:
. 1). .osoby fizyczne wykonujące działalność go-

spodarczą,.jeżeli:
. a). ogłoszono.ich.upadłość.lub.
. b). .wniosek. o. ogłoszenie. ich. upadłości. został.

prawomocnie.oddalony.z.tego.powodu,.że.
majątek. niewypłacalnego. dłużnika. nie. wy-
starcza.na.zaspokojenie.kosztów.postępowa-
nia,.albo.

. c). .umorzono.prowadzoną.przeciwko.nim.eg-
zekucję.sądową.lub.administracyjną.z.uwa-
gi. na. fakt,. że. z. egzekucji. nie. uzyska. się.
sumy.wyższej.od.kosztów.egzekucyjnych;

. 2). osoby.fizyczne.nieprowadzące.działalności.go-
spodarczej,.jeżeli.ogłoszono.ich.upadłość;

. 3). wspólników ponoszących odpowiedzialność 
całym swoim majątkiem za zobowiązania 
spółki,.z.wyłączeniem.komandytariuszy.w.spół-
ce.komandytowej,.jeżeli:

. a). ogłoszono.jej.upadłość.lub.

. b). .wniosek. o. ogłoszenie. jej. upadłości. został.
prawomocnie.oddalony.z.tego.powodu,.że.
majątek.niewypłacalnego.dłużnika.nie.wy-
starcza.na.zaspokojenie.kosztów.postępo-
wania,.albo

. c). .umorzono. prowadzoną. przeciwko. nim.
egzekucję. sądową. lub. administracyjną..
z.uwagi.na.fakt,.że.z.egzekucji.nie.uzyska.
się.sumy.wyższej.od.kosztów.egzekucyj-
nych,.

. 4). dłużników, którzy zostali zobowiązani do 
wyjawienia majątku. w. trybie. przepisów.
KPC.o.postępowaniu.egzekucyjnym,

. 5). osoby, które przez sąd upadłościowy zo-
stały pozbawione prawa prowadzenia 
działalności gospodarczej na.własny.rachu-
nek.oraz pełnienia funkcji.członka.rady.nad-
zorczej,. reprezentanta. lub. pełnomocnika..
w. spółce. handlowej,. przedsiębiorstwie. pań-
stwowym.lub.spółdzielni,.

. 6). dłużników, o których mowa w art. 1086  
§ 4 kPC.

na wniosek wierzyciela wpisuje się też.dłużni-
ka,.który.w.terminie.30.dni.od.daty.wezwania.do.
spełnienia. świadczenia. nie. zapłacił. należności.
stwierdzonej.tytułem.wykonawczym.(art..55.i.56.
KrRejSU).

StRuktuRA kRS
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Obowiązek wpisu
Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do 
tego Rejestru (art. 3 SwobGospU).

Centralna Informacja KrS 
Centralna Informacja KRS jest jednostką wyodrębnioną w ramach struktury Ministerstwa 
Sprawiedliwości z oddziałami przy sądach rejestrowych. 
Zadaniem Centralnej Informacji jest:
1) prowadzenie zbioru informacji rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek; 
2) udzielanie informacji z rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów 

z katalogu;
3) utworzenie i eksploatacja połączeń rejestru i katalogu w systemie informatycznym. 
Centralna Informacja:
1) wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia;
2) udziela informacji z rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wy-

dane w formie papierowej lub elektronicznej;
3) wydaje z katalogu, drogą elektroniczną, kopie dokumentów, które są poświadczane za 

zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu. 
Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów 
lub zaświadczeń z rejestru oraz za udostępnianie kopii dokumentów z katalogu. Opłaty te sta-
nowią dochód budżetu państwa.
Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach informatycznych, 
aktualne informacje o podmiotach wpisanych do rejestru, listę dokumentów zawartych w ka-
talogu.
Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycz-
nych, listę podmiotów, wobec których w dziale szóstym rejestru przedsiębiorców wpisano in-
formację o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Lista 
zawiera następujące dane: 
1) nazwę lub firmę;
2) numer KRS; 
3) NIP; 
4) siedzibę przedsiębiorcy; 
5) datę wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu postępowania restruktury-

zacyjnego; 
6) sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość albo wydał postanowienie  

o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego; 
7) datę oraz sposób ukończenia postępowania upadłościowego albo postępowania restruktu-

ryzacyjnego. 

jawność
Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny (art. 8 ust. 1 KrRejSU).
Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze za pośrednictwem Centralnej 
Informacji. 
Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, za-
świadczenia i informacje z rejestru. 
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Elektroniczny katalog dokumentów spółek
Elektroniczny katalog dokumentów spółek obejmuje dokumenty:
1) spółek z o.o.;
2) spółek akcyjnych; 
3) spółek komandytowo-akcyjnych i 
4) spółek europejskich.
Każdy ma prawo otrzymać z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczone kopie dokumen-
tów tych spółek. 

Akta rejestrowe
Dla podmiotu wpisanego do rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe, obejmujące 
w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu (art. 9 ust. 1 KrRejSU).

Przeglądanie akt
Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS, chyba że 
ustawa stanowi inaczej.

Nieusuwalność danych
Dane zawarte w rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej  
(art. 12 ust. 1 KrRejSU).
Jeżeli okaże się, że w rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności 
z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis (art. 12 ust. 2 KrRejSU).
Jeżeli w rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze względu na obowiązujące przepisy 
prawa, sąd rejestrowy, po wysłuchaniu zainteresowanych osób na posiedzeniu lub po wezwa-
niu do złożenia oświadczenia pisemnego, wykreśla je z urzędu (art. 12 ust. 3 KrRejSU).

Odpis
Odpis zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS od chwili pierw-
szego wpisu. Ponadto, można żądać odpisu zawierającego aktualną treść wpisów pod danym 
numerem KRS. 

Wyciąg
Wyciąg z rejestru obejmuje aktualną treść wpisów dotyczącą podmiotu wpisanego do rejestru 
pod określonym numerem KRS, który obejmuje wskazane przez wnioskodawcę działy rejestru. 

Pisemne informacje
W przypadku gdy nie jest możliwe wydanie odpisu lub wyciągu, mogą zostać udzielone infor-
macje pisemne. Informacje takie dotyczą:
1) wydawania zaświadczeń, że dany podmiot jest wpisany do rejestru pod określonym numerem;
2) zaświadczeń o wykreśleniu danego podmiotu z rejestru.

Udostępnianie przeglądania danych
Udostępnianie przeglądania danych z rejestru polega na możliwości samodzielnego lub 
z udziałem operatora przeglądania danych zawartych w rejestrze. Przeglądanie danych odby-
wa się według ustalonych kryteriów. Zainteresowany po złożeniu odpowiedniego wniosku ma 
możliwość wydrukowania efektów przeszukiwania danych. 

Zagadnienie.2..Rejestrowanie.przedsiębiorców.(CEIDG.i.KRS)
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Wniosek o wpis
Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych 
w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu.
Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis 
z urzędu. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wnio-
sek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu  
– również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki kompute-
rowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych. 
Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wniosek o wpis 
spółki, o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6 KrRejSU, składany drogą elektroniczną może być 
także opatrzony innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu 
elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki. 
Wniosek złożony z naruszeniem przepisów lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, 
bez wzywania do uzupełnienia braków. Wniosek o wpis do Rejestru spółki złożony drogą elektro-
niczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. 
W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia 
zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje 
skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wnio-
sku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych. 
Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Mini-
sterstwa Sprawiedliwości. 

Ogłoszenia wpisów i skutki wpisów
Zasadą jest, że wszystkie wpisy do KRS podlegają obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym, wydawanym przez Ministra Sprawiedliwości.
Nie podlegają jednak obowiązkowi ogłoszenia wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych 
oraz wpisy do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

WPISy PODlEGAjĄCE OGŁOSZEnIu  
(art..15.KrRejSU)

Wpisy.podlegające.ogłoszeniu.uzyskują.skuteczność.wobec.
osób.trzecich.z.chwilą.zamieszczenia.ogłoszenia.o.dokonanym.
wpisie..Od.dnia.ogłoszenia.w.Monitorze.Sądowym.i.Gospodar-
czym.nikt.nie.może.zasłaniać.się.nieznajomością.wpisów..Oso-
ba.trzecia.może.jednak.obalić.domniemanie.znajomości.treści.
wpisu,.przed.upływem.16..dnia.od.dnia.ogłoszenia,.jeżeli.udo-
wodni,.że.nie.mogła.się.dowiedzieć.o.jego.treści...W.przypadku.
pojawienia.się.rozbieżności.między.treścią.wpisu.a.treścią.
ogłoszenia,.obowiązuje.wpis.w.rejestrze.

WPISy nIEPODlEGAjĄCE OGŁOSZEnIu 
(art..16.KrRejSU)

Skuteczność.wpisów.niepodlegających.
ogłoszeniu.następuje.wobec.osób.trze-
cich.z.chwilą.ich.zamieszczenia.w.reje-
strze..Domniemanie.to.może.być.obalone.
przez.osobę.trzecią,.jeżeli.wykaże.ona,.że.
mimo.zachowania.należytej.staranności.
nie.mogła.dowiedzieć.się.o.treści.wpisu..

SkutECZnOśĆ WPISóW
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Działy rejestru przedsiębiorców
Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców umiesz-
cza się pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w sześciu działach tego rejestru. 
Dział 1 – W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 
1) dla każdego podmiotu: 

a) nazwę lub firmę, pod którą działa, 
b) oznaczenie jego formy prawnej, 
c) jego siedzibę i adres, 
d)  jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały – także ich siedzi-

by i adresy, 
e)  oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego, 
f)  jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku prze-

kształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, zamiesz-
cza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także oznaczenia 
poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców 
utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, zamieszcza się w tym re-
jestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru oraz numer i datę decyzji 
Prezesa Urzędu o zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami 
o ochronie konkurencji i konsumentów, 

g)  wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podsta-
wie umowy spółki cywilnej, 

h) NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu; 
2)  w przypadku gdy podmiot je posiada – adres strony internetowej i adres poczty elektro-

nicznej;
3)  w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz 
komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej – informacje o pozostawaniu w związ-
ku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności mająt-
kowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności prawnych, 
o ile takie istnieje; 

4)  w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną – informacje o statucie lub umowie, 
wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer REGON; 

5) w przypadku spółki jawnej: 
a) oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35 KrRejSU; 

6) w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych: 
a)  imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie nazwy, firmy, formy prawnej, 

siedziby statutowej oraz numeru i miejsca rejestracji członków europejskiego zgrupowa-
nia interesów gospodarczych, 

b)  wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego zgrupowania interesów 
gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed jego 
przystąpieniem do zgrupowania; 

7) w przypadku spółki partnerskiej: 
a) oznaczenie partnerów, zgodnie z art. 35 KrRejSU, 
b)  w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 KSH – za-

znaczenie tej okoliczności; 
8) w przypadku spółki komandytowej: 

a) oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35 KrRejSU, 

Zagadnienie.2..Rejestrowanie.przedsiębiorców.(CEIDG.i.KRS)
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b)  określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem, 
c) wysokość sumy komandytowej, 
d)  przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części został 

wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe; 
 9) w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej: 

a)  oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 35 
KrRejSU, 

b) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 
c) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 
d) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 
e)  jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznacze-

nie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji, 
f)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za 

te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, 
a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;

10) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
a)  wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne – za-

znaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów, 
b) określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów, 
c)  zgodnie z art. 35 KrRejSU oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub 

łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz liczbę posiadanych 
przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość, 

d)  jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika – wzmiankę, że jest on jedynym wspólni-
kiem spółki, 

e)  jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma, 
f)  o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6 KrRejSU (dokumenty umów zawartych z wykorzy-

staniem wzorców umów podpisanych elektronicznie itp.), w której wkłady na pokrycie 
kapitału zakładowego nie zostały wniesione – wzmiankę, że kapitał nie został pokryty.

g) wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;
11) w przypadku spółki akcyjnej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli akcjonariu-
sze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości 
nominalnej objętych w zamian za nie akcji, 

b)  wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę, czy zarząd jest 
upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

c) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 
d) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 
e) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 
f)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma, 
g)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariu-

szom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z ak-
cji – zaznaczenie tych okoliczności, 

h)  w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza – jego oznaczenie zgodnie  
z art. 35 KrRejSU, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki, 

i)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za 
te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, 
a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

12) w przypadku spółki europejskiej: 
a)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 
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b)  jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, z po-
daniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji; nie dotyczy to spółki euro-
pejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz wzmiankę, czy zarząd 
albo rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

d)  liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 
e)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie dotyczy to spółki 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
f)  wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 
g)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma, 
h)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariu-

szom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z ak-
cji – zaznaczenie tych okoliczności, 

i)  w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza – jego oznaczenie zgodnie 
z art. 35 KrRejSU, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki euro-
pejskiej, 

j)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje; 
wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

13) w przypadku spółdzielni europejskiej: 
a)  wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego), liczbę i wartość nominalną 

udziałów, 
b)  jeżeli członkowie wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, z po-

daniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie udziałów; nie dotyczy to spół-
dzielni europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni europejskiej 
– oznaczenie tego pisma, 

d) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji; 
14) w przypadku przedsiębiorstwa państwowego – organ założycielski; 
15) w przypadku instytutu badawczego – minister nadzorujący instytut; 
16) w przypadku przedsiębiorstwa zagranicznego:

a)  nazwisko i imiona osoby fizycznej lub określenie osoby prawnej, która uzyskała ze-
zwolenie na prowadzenie tego przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wraz z miejscem zamieszkania (siedzibą) i adresem tej osoby,

b)  oznaczenie organu, który wydał zezwolenie na prowadzenie tego przedsiębiorstwa na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer i datę tego zezwolenia;

17)  w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – oznaczenie terytorialnego zasię-
gu działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością to-
warzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę dotyczącą uznania 
towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, wzmiankę o częściowym 
ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa; 

18)  w przypadku towarzystwa reasekuracji wzajemnej – oznaczenie terytorialnego zasięgu 
działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością towarzy-
stwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę o częściowym ogranicze-
niu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa;

19)  w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
a)  oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy organizacyj-

noprawnej, 
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b) siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego, 
c)  jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpi-

su do rejestru – rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny przedsiębiorca, wraz z nu-
merem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowu-
jącego akta, 

d)  jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – określenie 
prawa państwa właściwego dla przedsiębiorcy; 

20)  w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głów-
nych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji: 
a)  oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reaseku-

racji wraz z określeniem jego formy organizacyjnoprawnej, 
b)  siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu re-

asekuracji, 
c)  jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji istnieje lub 

wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru – rejestr, w którym wpisany jest 
zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji, wraz z numerem 
wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta, 

d)  jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji nie pod-
lega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw człon-
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym – określenie prawa państwa właściwego dla 
zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji. 

Dział 2 – W dziale 2 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 
1)  oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących 

w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku gdy w spółkach osobo-
wych nie ma takiego organu – wskazanie wspólników uprawnionych do reprezentowania 
spółki, a także sposobu reprezentacji; w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicz-
nych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów 
zagranicznych zakładów reasekuracji dane te podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców 
zagranicznych, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekura-
cji, odpowiednio z uwzględnieniem odmienności struktury ich organów;

2) oznaczenie zarządców europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i osób fizycz-
nych wyznaczonych jako przedstawiciele zarządców będących osobami prawnymi; 

3) oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; w przypadku oddziałów przed-
siębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz 
głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te podlegają ujawnieniu co 
do przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych za-
kładów reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem odmienności struktury ich organów; 

4) dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury;
5) dotyczące pełnomocników spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych oraz instytutów ba-

dawczych i zakresu ich pełnomocnictwa;
6) oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania 

go w oddziale; dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu 
ubezpieczeń oraz osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego zakładu ubezpie-
czeń w zakresie działalności głównego oddziału; dyrektora i zastępców dyrektora główne-
go oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji oraz osoby upoważnionej do reprezentacji 



17

Zagadnienie.2..Rejestrowanie.przedsiębiorców.(CEIDG.i.KRS)

zagranicznego zakładu reasekuracji w zakresie działalności głównego oddziału; oznaczenie 
pełnomocnika uprawnionego do działania w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego w za-
kresie przedsiębiorstwa zagranicznego wraz z zakresem jego umocowania;

7) wzmianki o zawieszeniu członków organu, o ile przepis szczególny przewiduje zawieszenie 
członka organu; 

8) w przypadku wyboru przez spółkę europejską systemu monistycznego: 
a) oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej skład, 
b)  oznaczenie dyrektorów wykonawczych, niebędących członkami rady administrującej, 

uprawnionych do reprezentowania spółki europejskiej oraz sposobu i zakresu reprezentacji; 
9) oznaczenie dyrektorów wykonawczych spółdzielni europejskiej, a w przypadku wyboru 

przez spółdzielnię europejską systemu monistycznego – oznaczenie rady administrującej 
oraz osób wchodzących w jej skład. 

Dział 3 – W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 
1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż 

dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podkla-
sy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów 
zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów 
reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla 
oddziału;

2) wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozda-
nia finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia; 

3) wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązko-
wi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości; 

4) wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finanso-
wego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokry-
ciu straty; 

5) wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wyma-
gają jego złożenia do sądu rejestrowego;

6) wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego; 
7) informację o dniu kończącym rok obrotowy.
Dział 4 – W dziale 4 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 
1) zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uisz-

czona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych na-
leżności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia 
egzekucji; 

2) należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte 
egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty 
wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych 
do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji; 

3) oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonaw-
czy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty 
wezwania do spełnienia świadczenia; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu 
w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest 
to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego; 

4) informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia 
upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym przez ustanowienie tymczasowego 
nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego i jego zmianach lub o nadzorcy sądowym 
lub zarządcy ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję po 
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prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w związku ze złożeniem 
uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczonego wnio-
sku o ogłoszenie upadłości, zawieszeniu prowadzonych przeciwko dłużnikowi egzekucji,  
a także o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 PrUpad; 

5) informacje o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej przeciwko 
przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów eg-
zekucyjnych. 

Dział 5 – W dziale 5 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się wzmiankę o powołaniu i odwo-
łaniu kuratora. 
Dział 6 – W dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 
 1)  informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisa-

rycznego; 
 2) informacje o wszczęciu i zakończeniu przymusowej restrukturyzacji;
 3)  dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz zarządcy komi-

sarycznego; 
 4)  dane o osobie administratora, o którym mowa w art. 153 ust. 1 ustawy z 10.6.2016 r.  

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przy-
musowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996);

 5)  dane o osobach pełnomocników, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z 10.6.2016 r.  
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przy-
musowej restrukturyzacji;

 6) informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki; 
 7)  informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu podmiotu  

w inny sposób;
 8) informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej; 
 9)  informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o ogłoszeniu upadłości,  

o  ukończeniu  tych postępowań lub o uchyleniu układu, o osobie zarządcy przymusowe-
go, syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy zagranicznego oraz o osobach po-
wołanych w toku postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego do reprezen-
towania dłużnika albo upadłego (reprezentant dłużnika albo upadłego lub przedstawiciel 
dłużnika albo upadłego);

10)  dla spółki europejskiej, europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i spółdziel-
ni europejskiej – wzmiankę o złożeniu planu przeniesienia siedziby, a w przypadku wy-
kreślenia z uwagi na zmianę siedziby – informację o państwie, do którego przeniesiono 
siedzibę, i rejestrze, do którego wpisano podmiot. 

INNE PyTANIA Z TEGO ZAKrESU

krajowy Rejestr Sądowy składa się wyłącznie z rejestru:

a.. przedsiębiorców,
B.. .przedsiębiorców,. rejestru. stowarzyszeń,. innych. organizacji. społecznych. i. zawodowych,. fundacji. oraz. pu-

blicznych.zakładów.opieki.zdrowotnej,.rejestru.dłużników.niewypłacalnych,
C.. przedsiębiorców.i.rejestru.dłużników.niewypłacalnych.

Odp. B; art. 1 ust. 2 krRejSu


