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Kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej,
a także innymi zasadami konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przed-
siębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w tym
zasadami praworządności, pewności prawa, niedyskryminacji oraz zrów-
noważonego rozwoju,

uznając, że ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej
przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz do wzrostu dobrobytu spo-
łecznego,

dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając
potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w wa-
runkach wolnej konkurencji,

uchwala się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa zasady podejmowania,
wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz
zadania organów władzy publicznej w tym zakresie.

Art. 2. [Zasada wolności działalności gospodarczej] Podejmowanie, wy-
konywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każ-
dego na równych prawach.

1 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/123/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku
wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).
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1 PrPrzed Art. 3–6

Art. 3. [Definicja działalności gospodarczej] Działalnością gospodarczą
jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym
imieniu i w sposób ciągły.

Art. 4. [Definicja przedsiębiorcy] 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, któ-
rej odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność
gospodarczą.

2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wy-
konywanej przez nich działalności gospodarczej.

3. Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności go-
spodarczej przez osoby zagraniczne określają odrębne przepisy.

Art. 5. [Definicja działalności nieewidencjonowanej] 1. Nie stanowi
działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną,
której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym mie-
siącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich
60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

2. Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może zło-
żyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem
określonym we wniosku.

3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, prze-
kroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta
staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastą-
piło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działal-
ność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym
nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach
umowy spółki cywilnej.

6. Przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty
należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości
zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Art. 6. [Wyłączenia z zakresu stosowania ustawy] 1. Przepisów ustawy
nie stosuje się do:

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz
chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa
i rybactwa śródlądowego;

2



Art. 7 PrPrzed 1

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domo-
wych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług zwią-
zanych z pobytem turystów;

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi
mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o któ-
rych mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji
rynku wina (Dz.U. z 2016 r. poz. 859, z 2017 r. poz. 624 oraz z 2018 r.
poz. 650);

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20
ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.).

2. Do działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług sto-
suje się odpowiednio przepisy art. 7–11 i rozdziału 6 ustawy z dnia
6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 649).

Art. 7. [Słowniczek wyrażeń ustawowych] 1. Użyte w ustawie określenia
oznaczają:

1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym
roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące
warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów

i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowar-
tości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły rów-
nowartości w złotych 2 milionów euro;

2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym
roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące
warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów

i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowar-
tości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły rów-
nowartości w złotych 10 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym

roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące
warunki:
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1 PrPrzed Art. 8–10

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów

i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowar-
tości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły rów-
nowartości w złotych 43 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;
4) organ – właściwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub za-

kończenia działalności gospodarczej organ administracji publicznej,
inny organ władzy publicznej, z wyłączeniem sądów, a także organ
samorządu zawodowego.

2. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, prze-
licza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia
statusu przedsiębiorcy.

3. Średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, określa
się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników prze-
bywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu
macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach
wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodo-
wego.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodar-
czą krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, a także średnioroczne za-
trudnienie, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, określa się na podstawie
danych za ostatni okres udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Art. 8. [Zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”] Przed-
siębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których
zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do okre-
ślonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa.

Art. 9. [Obowiązek wykonywania działalności gospodarczej zgodnie
z zasadami uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów]
Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami
uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych
interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania
oraz ochrony praw i wolności człowieka.

Art. 10. [Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy] 1. Organ kie-
ruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakła-
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Art. 11–15 PrPrzed 1

dając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem
dobrych obyczajów.

2. Jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na
przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia,
a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu
faktycznego, organ rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli:
1) w postępowaniu uczestniczą podmioty o spornych interesach lub wy-

nik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy osób trzecich;
2) odrębne przepisy wymagają od przedsiębiorcy wykazania określo-

nych faktów;
3) wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy pań-

stwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub po-
rządku publicznego.

Art. 11. [Zasada przyjaznej interpretacji przepisów] 1. Jeżeli przedmio-
tem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obo-
wiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozo-
stają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzy-
gane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne
interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania
ma bezpośredni wpływ.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli wymaga tego ważny interes pu-
bliczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpie-
czeństwa, obronności lub porządku publicznego.

Art. 12. [Zasady pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronno-
ści i równego traktowania] Organ prowadzi postępowanie w sposób bu-
dzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasa-
dami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Art. 13. [Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa]
Funkcjonariusze publiczni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie
prawa spowodowane ich działaniem lub zaniechaniem na zasadach okre-
ślonych w odrębnych przepisach.

Art. 14. [Zasada pewności prawa] Organ bez uzasadnionej przyczyny nie
odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym
stanie faktycznym i prawnym.

Art. 15. [Zasada udzielania informacji] Organ, w zakresie swojej wła-
ściwości, udziela przedsiębiorcy informacji o warunkach podejmowania,
wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej.
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1 PrPrzed Art. 16–19

Art. 16. [Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców] 1.
Na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsię-
biorców stoi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Zakres i sposób działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębior-
ców określają odrębne przepisy.

Rozdział 2. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie
działalności gospodarczej

Art. 17. [Podjęcie działalności gospodarczej, zasady wpisu do rejestrów
przedsiębiorców] 1. Działalność gospodarczą można podjąć w dniu zło-
żenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Kra-
jowego Rejestru Sądowego, chyba że przepisy szczególne stanowią ina-
czej.

2. Zasady wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
określają odrębne przepisy.

3. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodar-
czą przed wpisem do rejestru przedsiębiorców.

Art. 18. [Ulga na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecz-
nych] 1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działal-
ność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upły-
wie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakoń-
czenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego
przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w po-
przednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy
lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wyko-
nywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpie-
czeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności
gospodarczej.

2. Przedsiębiorca może zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa
w ust. 1, przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorców spełniających wa-
runki określone w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650).

Art. 19. [Obowiązek korzystania przez przedsiębiorcę z rachunku płat-
niczego] Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wyko-
nywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku
płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
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Art. 20–21 PrPrzed 1

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających
z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy
czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według
średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania
transakcji.

Art. 20. [Obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatko-
wej (NIP)] 1. Identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach na-
stępuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

2. Przedsiębiorca umieszcza w oświadczeniach skierowanych w zakre-
sie wykonywanej działalności gospodarczej do oznaczonych osób i orga-
nów numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługuje się tym nume-
rem w obrocie prawnym i gospodarczym.

3. Przedsiębiorca oferujący towary lub usługi w sprzedaży bezpośred-
niej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego
przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych umiesz-
cza w ofercie co najmniej swoją firmę, numer identyfikacji podatkowej
(NIP) oraz siedzibę albo adres.

4. Przy załatwianiu spraw organ może żądać od przedsiębiorcy, dla
celów identyfikacji, podania wyłącznie firmy przedsiębiorcy oraz numeru
identyfikacji podatkowej (NIP).

5. Przepisy ust. 1–4 nie naruszają przepisów odrębnych.

Art. 21. [Obowiązek zamieszczenia informacji w języku polskim na to-
warze, jego opakowaniu, etykiecie, w instrukcji] 1. Przedsiębiorca wpro-
wadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za-
mieszcza na tym towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub w instrukcji lub
do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemne informacje
w języku polskim:

1) określające firmę producenta w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia
12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.
z 2016 r. poz. 2047) i jego adres, a także państwo siedziby wytwórcy,
jeżeli ma on siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii
Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym;

2) umożliwiające identyfikację towaru, chyba że przeznaczenie towaru
jest oczywiste.
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1 PrPrzed Art. 22–23

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do towarów, co do których odrębne
przepisy szczegółowo regulują obowiązki przedsiębiorców w zakresie ich
oznakowania.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wyrobów w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 211 oraz z 2018 r. poz. 650).

Art. 22. [Instytucja zawieszenia wykonywania działalności gospodar-
czej] 1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wy-
konywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniej-
szej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń spo-
łecznych.

2. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać również
przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na
urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzysta-
nia z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzie-
lającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów
lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania
z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielają-
cego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój,
określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia
wykonywania działalności gospodarczej.

3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik
spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działal-
ności gospodarczej w jednej z tych form. Przepisy art. 24 i art. 25 stosuje
się do zawieszonej formy wykonywania działalności gospodarczej.

4. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik
w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie dzia-
łalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przepisy ust. 5
oraz art. 24 i art. 25 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cy-
wilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne
pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Art. 23. [Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej] 1.
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej
na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

2. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Re-
jestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej
na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
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Art. 24 PrPrzed 1

3. 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 ka-
lendarzowym.

4. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospo-
darczej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r.
poz. 149 i 650), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyj-
nego”.

Art. 24. [Zawieszenie, wznowienie wykonywania działalności gospo-
darczej, wniosek przedsiębiorcy] 1. Zawieszenie wykonywania działal-
ności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospo-
darczej następują na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis odrębny
stanowi inaczej.

2. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wnio-
sku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodar-
czej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego
we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

3. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia wykonywania dzia-
łalności 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 wskazanego
we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wnio-
sku.

4. Wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodar-
czej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przy-
padku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następuje na podsta-
wie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej.

5. Wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodar-
czej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przy-
padku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie
przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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1 PrPrzed Art. 25–26

6. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia wykonywania działal-
ności gospodarczej trwa nie dłużej niż do dnia poprzedzającego dzień
automatycznego wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działal-
ności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700, 1089
i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650).

7. W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawie-
szenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne
od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności
gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania
działalności gospodarczej.

Art. 25. [Skutki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej]
1. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przed-
siębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżą-
cych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
przedsiębiorca:

1) może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub
zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych
wcześniej umów;

2) może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowią-
zania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej;

3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych,

postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z dzia-
łalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykony-
wania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej

przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla

przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Art. 26. [Skutki wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej] Z chwilą wykreślenia z Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca będący osobą
fizyczną nie może wykonywać działalności gospodarczej.
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Art. 27–32 PrPrzed 1

Rozdział 3. Załatwianie spraw z zakresu działalności
gospodarczej

Art. 27. [Zasada szybkości postępowania] Organy działają w spra-
wach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej wnikliwie
i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi
do ich załatwienia.

Art. 28. [Zasada współdziałania organów] W toku postępowania organy
współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego 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.

Art. 29. [Zakaz żądania dokumentów w postaci oryginału, poświadczo-
nej kopii lub poświadczonego tłumaczenia] Organ nie może żądać ani
uzależniać swojego rozstrzygnięcia od przedłożenia dokumentów w for-
mie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia,
chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Art. 30. [Zasada rozsądnych terminów dla przedsiębiorcy] Organ,
wyznaczając przedsiębiorcy termin na dokonanie określonej czynności,
uwzględnia czas niezbędny do jej wykonania, ważny interes publiczny
oraz słuszny interes tego przedsiębiorcy.

Art. 31. [Nakaz przyjmowania niekompletnych wniosków] Organ nie
może odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych. Organ nie
może żądać dokumentów lub ujawnienia danych, których konieczność
przedstawienia, złożenia lub ujawnienia nie wynika z przepisu prawa
lub danych, które są w posiadaniu organu lub do których ma dostęp na
podstawie odrębnych przepisów.

Art. 32. [Potwierdzenie przyjęcia wniosku] 1. Organ, przyjmując wnio-
sek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie.

2. Potwierdzenie przyjęcia wniosku zawiera:
1) wskazanie daty wpływu oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia

wniosku;
2) dane kontaktowe organu.

3. Jeżeli wniosek dotyczy udzielenia koncesji lub zezwolenia lub wpisu
do rejestru działalności regulowanej, potwierdzenie zawiera ponadto:

1) pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach prawnych;
2) w przypadku gdy odrębne przepisy przewidują milczące załatwienie

sprawy – stosowne pouczenie.
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1 PrPrzed Art. 33–34

4. W przypadku złożenia niekompletnego pisma lub wniosku termin
jego rozpatrzenia biegnie od dnia wpływu uzupełnionego pisma lub
wniosku.

Art. 33. [Instytucja objaśnień prawnych] 1. Właściwi ministrowie oraz
organy, które na podstawie odrębnych przepisów są upoważnione do
opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów
prawnych, dążą do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa
z zakresu działalności gospodarczej, w szczególności wydając, w zakresie
swojej właściwości, z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Śred-
nich Przedsiębiorców wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowa-
nie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące
praktycznego ich stosowania (objaśnienia prawne), przy uwzględnieniu
w szczególności orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą z urzędu lub na wnio-
sek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zmienić wydane ob-
jaśnienia prawne, jeżeli stwierdzą ich nieprawidłowość, uwzględniając
w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zmiana wydanych objaśnień
prawnych nie ma wpływu na sytuację przedsiębiorców, którzy wcześniej
zastosowali się do objaśnień prawnych w brzmieniu przed ich zmianą.

3. Objaśnienia prawne są zamieszczane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwego mini-
stra lub na stronie podmiotowej organu, o którym mowa w ust. 1, pod
nazwą „objaśnienia prawne”, wraz z oznaczeniem daty ich zamieszcze-
nia.

Art. 34. [Instytucja interpretacji indywidualnych] 1. Przedsiębiorca
może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki
organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu
stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez
przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidu-
alna).

2. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć za-
istniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne
stanowisko w sprawie.

4. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zawiera także:
1) firmę przedsiębiorcy;
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Art. 34 PrPrzed 1

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres

siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.
5. Udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji,

od której służy odwołanie. Interpretacja indywidualna zawiera wyczer-
pujący opis przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego
lub zdarzenia przyszłego oraz wskazanie prawidłowego stanowiska wraz
z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia środka
zaskarżenia.

6. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie
w wysokości 40 zł. Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku.

7. Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełnia wy-
mogów określonych w ust. 1, 3, 4 lub 6, wzywa się przedsiębiorcę do usu-
nięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli braki nie zo-
staną usunięte w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się postano-
wienie, na które służy zażalenie.

8. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpreta-
cji indywidualnej odrębnych zaistniałych stanów faktycznych lub zdarzeń
przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku
odrębnego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

9. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi
odpowiednio dochód budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia
albo jednostki samorządu terytorialnego.

10. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega
zwrotowi wyłącznie w przypadku:

1) wycofania wniosku przed jego rozpatrzeniem – w całości;
2) wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim

odrębnego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
przed rozpatrzeniem wniosku – w odpowiedniej części;

3) uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej – w odpowiedniej części;
4) pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia – w całości.

11. Zwrot nienależnej opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indy-
widualnej następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia
postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.

12. Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jed-
nak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu do organu lub
państwowej jednostki organizacyjnej kompletnego i opłaconego wniosku
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1 PrPrzed Art. 35

o wydanie interpretacji indywidualnej. W razie niewydania interpretacji
indywidualnej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu,
w którym upłynął termin wydania interpretacji indywidualnej, została
wydana interpretacja indywidualna stwierdzająca prawidłowość stanowi-
ska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji
indywidualnej. Przepisy działu II rozdziału 8a Kodeksu postępowania
administracyjnego stosuje się.

13. W przypadku doręczenia interpretacji indywidualnej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej interpretację indywidualną uważa
się za wydaną z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 12, jeżeli
zawiadomienie, o którym mowa w art. 46 § 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego, zostało przesłane przed upływem tego terminu.

14. Właściwy do wydania interpretacji indywidualnej organ lub wła-
ściwa państwowa jednostka organizacyjna na wniosek przedsiębiorcy
przekazuje mu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, infor-
macje o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej
ocenie jego stanowiska, nie później niż w dniu roboczym następującym
po dniu wydania interpretacji indywidualnej.

15. Właściwy organ i właściwa państwowa jednostka organizacyjna nie-
zwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie pod-
miotowej urzędu obsługującego organ albo państwowej jednostki orga-
nizacyjnej, interpretacje indywidualne, po usunięciu danych identyfiku-
jących przedsiębiorcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpreta-
cji indywidualnej. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważno-
ści interpretacji indywidualnej właściwy organ albo właściwa państwowa
jednostka organizacyjna niezwłocznie usuwa interpretację indywidualną
z Biuletynu Informacji Publicznej, z zamieszczeniem adnotacji o przyczy-
nie usunięcia. W przypadku zmiany interpretacji indywidualnej właściwy
organ albo właściwa państwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie za-
mieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej zmienioną interpretację in-
dywidualną, z zamieszczeniem adnotacji o przyczynie zmiany.

16. Do postępowań o wydanie interpretacji indywidualnej stosuje się
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że odrębne
przepisy stanowią inaczej.

17. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatko-
wego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).

Art. 35. [Instytucja utrwalonej praktyki interpretacyjnej] 1. Interpre-
tacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, z tym że przed-
siębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finanso-

14



Art. 36 PrPrzed 1

wymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej inter-
pretacji indywidualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające
z uzyskanej interpretacji indywidualnej.

2. Interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów lub państwo-
wych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może
zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie
zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki
prawne.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania
się przedsiębiorcy do objaśnień prawnych lub utrwalonej praktyki inter-
pretacyjnej właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki orga-
nizacyjnej.

4. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w ust. 3,
należy rozumieć wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania prze-
pisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę da-
niny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych oraz ta-
kim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego
oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego
– interpretacjach indywidualnych.

5. W przypadku gdy do okresu rozliczeniowego, o którym mowa
w ust. 4, oraz okresu 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozli-
czeniowego zastosowanie mają wydane w odniesieniu do takiego samego
zagadnienia objaśnienia prawne, wydane w takim samym stanie praw-
nym przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, o którym
mowa w ust. 4, począwszy od dnia zamieszczenia takich objaśnień praw-
nych zgodnie z art. 33 ust. 3, przez utrwaloną praktykę interpretacyjną,
o której mowa w ust. 3, należy rozumieć wyjaśnienia co do zakresu i spo-
sobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia
przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub uiszczania składek na ubez-
pieczenia społeczne lub zdrowotne, wynikające z tych objaśnień praw-
nych.

Art. 36. [Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy] Minister właściwy do
spraw gospodarki prowadzi Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, który
umożliwia w szczególności załatwianie spraw związanych z podejmo-
waniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej oraz
dostęp do informacji w tych sprawach. Szczegółowy zakres zadań oraz
zasady funkcjonowania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy określają
odrębne przepisy.
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1 PrPrzed Art. 37–39

Rozdział 4. Reglamentacja działalności gospodarczej

Art. 37. [Koncesje na działalność gospodarczą] 1. Wykonywanie dzia-
łalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze
względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny in-
teres publiczny wymaga uzyskania koncesji wyłącznie, gdy działalność
ta nie może być wykonywana jako wolna albo po uzyskaniu wpisu do
rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia.

2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, zawieszenie i cofnięcie kon-
cesji albo ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku o udziele-
nie koncesji następuje w drodze decyzji ministra właściwego ze względu
na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji,
chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

3. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospo-
darczej podlegającej koncesjonowaniu, w szczególności zasady oraz tryb
udzielania, zmiany, zawieszenia, cofnięcia albo ograniczenia zakresu kon-
cesji, określają odrębne przepisy.

Art. 38. [Informacja o warunkach uzyskania koncesji] Organ konce-
syjny zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmio-
towej urzędu obsługującego organ, szczegółową informację o wszelkich
warunkach uzyskania koncesji.

Art. 39. [Uznaniowość w udzielaniu koncesji, przesłanki odmowy
udzielania koncesji oraz czasowego wstrzymania jej udzielania] 1. Or-
gan koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji albo ograniczyć jej za-
kres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmówić zmiany
koncesji:

1) w przypadku niespełnienia warunków udzielenia koncesji;
2) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa

lub obywateli;
3) jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozprawy albo przetargu udzielono

koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom;
4) w przypadku gdy wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczal-

ności wykonywania praw z udziałów albo akcji przedsiębiorcy, na
podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli nie-
których inwestycji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1857), jeżeli jest to w interesie
publicznym;

5) w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
2. Organ koncesyjny może czasowo wstrzymać udzielanie koncesji, ze

względu na przyczyny, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ogłaszając o tym
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
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