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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. Prawo przedsiębiorców

PytAnIE: Działalnością gospodarczą jest:
a.. zorganizowana.działalność.zarobkowa,.wykonywana.we.własnym.imieniu.i.w.sposób.ciągły,
B.. .zorganizowana. działalność. zarobkowa. lub. niezarobkowa,. wykonywana. we. własnym. imieniu.

i.w.sposób.ciągły,
C.. .zorganizowana.działalność.zarobkowa,.wykonywana.we.własnym.lub.cudzym.imieniu.i.w.spo-

sób.ciągły.

Odp. A; art. 3 PrPrzed

Omówienie:

PODSTAWOWE DEFINICJE I ZASADY:
1) podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każ-

dego na równych prawach;
2) działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we 

własnym imieniu i w sposób ciągły;
3) nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, któ-

rej przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności 
gospodarczej. Osoba wykonująca taką  działalność może złożyć wniosek o wpis do CEIDG. 
Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Jeżeli 
przychód należny z działalności przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną powy-
żej, działalność ta staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastą-
piło przekroczenie wysokości, wówczas osoba wykonująca działalność gospodarczą składa 
wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie 
wysokości (nie dotyczy to działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej;

4) przepisów ustawy nie stosuje się do:
–  działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli 

zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
–  wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia 

w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
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–  wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hek-
tolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy 
z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i orga-
nizacji rynku wina;

–  działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy 
z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

5) przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują 
przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na 
podstawie przepisów prawa;

6) przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkuren-
cji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców 
i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka;

7) jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obo-
wiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości 
co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chy-
ba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik 
postępowania ma bezpośredni wpływ;

8) organ administracji prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców 
do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego 
traktowania. Funkcjonariusze publiczni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie prawa 
spowodowane ich działaniem lub zaniechaniem na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. Organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki roz-
strzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. Organ, w zakresie swojej 
właściwości, udziela przedsiębiorcy informacji o warunkach podejmowania, wykonywania 
i zakończenia działalności gospodarczej; 

9) na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców stoi Rzecz-
nik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Definicja przedsiębiorcy

Przedsiębiorcą jest.osoba.fizyczna,.osoba.prawna.lub.jednostka.organizacyjna.niebędąca.osobą.
prawną,.której.odrębna.ustawa.przyznaje.zdolność.prawną,.wykonująca.działalność.gospodarczą..
Przedsiębiorcami.są.także.wspólnicy.spółki.cywilnej.w.zakresie.wykonywanej.przez.nich.działal-
ności.gospodarczej.

Dział.I..Prawo.gospodarcze
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Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej
Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG albo po 
dokonaniu wpisu do KRS, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Spółka kapitałowa 
w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed wpisem do rejestru przedsiębior-
ców. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po 
raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia 
jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na 
rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzed-
nim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosun-
ku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega 
obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działal-
ności gospodarczej.
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospo-
darczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypad-
ku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, prze-

kracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych prze-

Zagadnienie.1..Zasady.podejmowania.i.prowadzenia.działalności.gospodarczej

RODZAjE PRZEDSIĘbIORCóW

Średni.przedsiębiorca.to.
przedsiębiorca.który.w.co.
najmniej.jednym.roku.
z.dwóch.ostatnich.lat.ob-
rotowych.spełniał.łącznie.
następujące.warunki:.za-
trudniał.średniorocznie.
mniej.niż.250.pracowni-
ków.oraz.osiągnął.roczny.
obrót.netto.ze.sprzedaży.
towarów,.wyrobów.
i.usług.oraz.z.operacji.fi-
nansowych.nieprzekra-
czający.równowartości.
w.złotych.50.milionów.
euro,.lub.sumy.aktywów.
jego.bilansu.sporządzo-
nego.na.koniec.jednego.
z.tych.lat.nie.przekroczyły.
równowartości.w.złotych.
43.milionów.euro.i.który.
nie.jest.mikroprzedsię-
biorcą.ani.małym.przed-
siębiorcą.

Mały.przedsiębiorca.to.
przedsiębiorca,.który.
w.co.najmniej.jednym.
roku.z.dwóch.ostatnich.
lat.obrotowych.spełniał.
łącznie.następujące.wa-
runki:.zatrudniał.średnio-
rocznie.mniej.niż.50.pra-
cowników.oraz.osiągnął.
roczny.obrót.netto.ze.
sprzedaży.towarów,.wy-
robów.i.usług.oraz.z.ope-
racji.finansowych.nie-
przekraczający.
równowartości.w.złotych.
10.milionów.euro,.lub.
sumy.aktywów.jego.bi-
lansu.sporządzonego.na.
koniec.jednego.z.tych.lat.
nie.przekroczyły.równo-
wartości.w.złotych.10.mi-
lionów.euro.–.i.który.nie.
jest.mikroprzedsiębiorcą.

Mikroprzedsiębiorca.to.
przedsiębiorca,.który.
w.co.najmniej.jednym.
roku.z.dwóch.ostatnich.
lat.obrotowych.spełniał.
łącznie.następujące.wa-
runki:.zatrudniał.średnio-
rocznie.mniej.niż.10.pra-
cowników.oraz.osiągnął.
roczny.obrót.netto.ze.
sprzedaży.towarów,.wy-
robów.i.usług.oraz.z.ope-
racji.finansowych.nie-
przekraczający.
równowartości.w.złotych.
2.milionów.euro,.lub.
sumy.aktywów.jego.bi-
lansu.sporządzonego.na.
koniec.jednego.z.tych.lat.
nie.przekroczyły.równo-
wartości.w.złotych.2.mi-
lonów.euro.

Pozostali.przed-
siębiorcy
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licza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru 
identyfikacji podatkowej (NIP). Przedsiębiorca umieszcza w oświadczeniach skierowanych 
w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej do oznaczonych osób i organów numer 
identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługuje się tym numerem w obrocie prawnym i gospo-
darczym. Przedsiębiorca oferujący towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży 
na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub 
druków bezadresowych umieszcza w ofercie co najmniej swoją firmę, numer identyfikacji po-
datkowej (NIP) oraz siedzibę albo adres;
Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej:
1) jeśli nie zatrudnia pracowników,

–  na zasadach określonych poniżej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpie-
czeń społecznych. Z tego uprawnienia może skorzystać również przedsiębiorca zatrud-
niający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim 
niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy 
udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złoże-
nia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego 
z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo 
do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia 
okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wykonujący 
działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawie-
sić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Przedsiębiorca wyko-
nujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może 
zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach,

2)  przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodar-
czej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni,

3)  przedsiębiorca wpisany do KRS może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej 
na okres od 30 dni do 24 miesięcy,

4)  jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny 
miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania 
działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym 
roku kalendarzowym.

Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej
Organy powinny działać w sprawach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej 
wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do ich za-
łatwienia. W toku postępowania organy współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do do-
kładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes spo-
łeczny i słuszny interes przedsiębiorców oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków 
adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy. Organ nie może żądać 
ani uzależniać swojego rozstrzygnięcia od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, po-
świadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki wynika z prze-
pisów prawa. Organ nie może odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych. Organ 
nie może żądać dokumentów lub ujawnienia danych, których konieczność przedstawienia, 
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złożenia lub ujawnienia nie wynika z przepisu prawa lub danych, które są w posiadaniu organu 
lub do których ma dostęp na podstawie odrębnych przepisów.
Organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie przyjęcia 
wniosku zawiera:
1) wskazanie daty wpływu oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku;
2) dane kontaktowe organu;
Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki 
organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania prze-
pisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpre-
tacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistnia-
łego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Wniosek o wydanie interpretacji indywidu-
alnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia 
wniosku. Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia wpływu do organu lub państwowej jednostki organizacyjnej kom-
pletnego i opłaconego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W razie niewydania 
interpretacji indywidualnej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w któ-
rym upłynął termin wydania interpretacji indywidualnej, została wydana interpretacja indy-
widualna stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wnio-
sku o wydanie interpretacji indywidualnej. Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla 
przedsiębiorcy, z tym że przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, 
finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indy-
widualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indy-
widualnej. Interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów lub państwowych jednostek 
organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze 
wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwra-
calne skutki prawne.

Reglamentacja działalności gospodarczej
Koncesja, zezwolenie albo wpis do rejestru działalności regulowanej uprawniają do wyko-
nywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony, chyba 
że odrębne przepisy stanowią inaczej. Jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodar-
czą stanowią, że wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji i zezwoleń, 
a także prowadzenie rejestrów działalności regulowanej należy do zadań organów jednostek 
samorządu terytorialnego, to zadania te są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu admi-
nistracji rządowej.
Koncesje:
1) wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie 

ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny 
wymaga uzyskania koncesji wyłącznie, gdy działalność ta nie może być wykonywana 
jako wolna albo po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwole-
nia; 

2) udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, zawieszenie i cofnięcie koncesji albo ograniczenie 
jej zakresu w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji następuje w drodze decyzji mini-
stra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania 
koncesji, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej;

Zagadnienie.1..Zasady.podejmowania.i.prowadzenia.działalności.gospodarczej
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3) organ koncesyjny zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej 
urzędu obsługującego organ, szczegółową informację o wszelkich warunkach uzyskania 
koncesji;

4) organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji albo ograniczyć jej zakres w stosunku 
do wniosku o udzielenie koncesji albo odmówić zmiany koncesji:
– w przypadku niespełnienia warunków udzielenia koncesji;
– ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub obywateli;
–  jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozprawy albo przetargu udzielono koncesji innemu 

przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom;
–  w przypadku gdy wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania 

praw z udziałów albo akcji przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy z 24.7.2015 r. 
o kontroli niektórych inwestycji, jeżeli jest to w interesie publicznym;

– w przypadkach określonych w odrębnych przepisach;
5) organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej w zakresie:

– zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją;
– przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej;
–  obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych 

obywateli.
Zezwolenia:
1) uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określo-

nym w odrębnych przepisach;
2) organ zezwalający udziela zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej przedsię-

biorcy spełniającemu wymagane prawem warunki uzyskania zezwolenia.
Działalność regulowana:
1) jeżeli odrębne przepisy stanowią, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, 

przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli spełnia warunki określone tymi prze-
pisami i po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej;

2) organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsię-
biorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę do organu prowadzącego rejestr działalności re-
gulowanej oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania 
tej działalności. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG może złożyć wniosek wraz 
z oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działal-
ności regulowanej;

3) organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu 
przedsiębiorcy do rejestru:
–  jeżeli wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działal-

ności gospodarczej objętej wpisem;
–  jeżeli przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wyda-

nia przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę 
działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

– w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej
Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców jest przeprowadzana na zasadach okre-
ślonych poniżej, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z ratyfikowanych umów międzyna-
rodowych albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa UE. Przedsiębiorcy, który poniósł 
szkodę na skutek wykonania czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa, przy-
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sługuje odszkodowanie. Kontrole co do zasady planuje się i przeprowadza po uprzednim 
dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działal-
ności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmioto-
wych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia ana-
lizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny. 
Organ kontroli co do zasady zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. 
Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 
30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie 
zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli 
wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta 
przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli po oka-
zaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważnia-
jącej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadze-
nia kontroli, chyba że odrębne przepisy 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 w terminie 
3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli. Czynności kontrolne co do zasady wykonuje się 
w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działal-
ności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalno-
ści gospodarczej przez przedsiębiorcę. Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę prze-
prowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym 
niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli może to usprawnić 
prowadzenie kontroli. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontro-
lne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić 
prowadzenie kontroli.
Czynności kontrolne wykonuje się w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjono-
wania przedsiębiorcy. W przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że wykonywane 
czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność 
podjęcia takich czynności uzasadnia się w protokole kontroli.
Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności 
przedsiębiorcy, z wyłączeniem przypadków, gdy:
1) ratyfikowane umowy międzynarodowe albo bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii 

Europejskiej stanowią inaczej;
2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa 

lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 
skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

3) przedsiębiorca wyraził zgodę na równoczesne podjęcie i prowadzenie więcej niż jednej 
kontroli;

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub 
środowiska;

5) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów 
ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

6) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z 10.4.1997 r. 
– Prawo energetyczne;

7) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokona-
niem tego zwrotu;

Zagadnienie.1..Zasady.podejmowania.i.prowadzenia.działalności.gospodarczej
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 8)  przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa 
Unii Europejskiej o ochronie konkurencji lub przepisów prawa Unii Europejskiej w za-
kresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej;

 9)  kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie 
przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownic-
twem mieszkaniowym;

10)  kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie 
przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku 
z budową pierwszego własnego mieszkania;

11)  prowadzona kontrola jest kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych uregulo-
waną w ustawie z 9.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania mię-
dzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalen-
darzowym nie może co do zasady przekraczać w odniesieniu do:
1) mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
2) małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
3) średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
4) pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.
Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli 
czynności na piśmie do organu kontroli, którego sprzeciw dotyczy. O wniesieniu sprzeci-
wu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego w terminie 3 dni roboczych od dnia 
wszczęcia kontroli przez organ kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu. 
Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu rozpatruje sprzeciw 
oraz wydaje postanowienie o:
1) odstąpieniu od czynności kontrolnych;
2) kontynuowaniu czynności kontrolnych.
Nierozpatrzenie sprzeciwu w tym terminie jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez 
organ właściwy postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych. Na postanowienie, 
o którym mowa powyżej przedsiębiorcy przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia do-
ręczenia postanowienia. Właściwy organ rozpatruje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego 
wniesienia oraz wydaje postanowienie o:
1) utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia;
2) uchyleniu zaskarżonego postanowienia i odstąpieniu od czynności kontrolnych.
Nierozpatrzenie zażalenia w terminie, jest równoznaczne w skutkach z wydaniem postanowie-
nia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i odstąpieniu od czynności kontrolnych.
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Zagadnienie 2. Rejestrowanie przedsiębiorców w 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.

Zagadnienie.2..Rejestrowanie.przedsiębiorców.w.KRS
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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”.

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). .towarzystw.ubezpieczeń.

wzajemnych;
14). .towarzystw.reasekuracji.

wzajemnej;
15). .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;

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

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

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

19). .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.

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. 

Zagadnienie.2..Rejestrowanie.przedsiębiorców.w.KRS
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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. 
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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

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 opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP). 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 elektroniczne-
go 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.

Zagadnienie.2..Rejestrowanie.przedsiębiorców.w.KRS
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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, 
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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 – zazna-

czenie 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)  jeżeli spółka której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umów udo-

stępnionego w systemie teleinformatycznym, 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; 


