


Projekt

A U T O P O P R A W K A

W projekcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk sejmowy nr 2118)

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta.”;

2) w art. 30:

a) w ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6-13, podlegają wpisowi z urzędu.";

3) w art. 41 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) udzielanie informacji z ewidencji o wpisie;”;

4) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. Każdy ma prawo otrzymać zaświadczenie o treści wpisu w  ewidencji

lub informację o wpisie.

2. Zaświadczenia wydają oraz udzielają pisemnych informacji oddziały, o

których mowa w art. 41 ust. 1.

3. Wydanie zaświadczenia oraz udzielenie pisemnej informacji  podlega

opłacie.

4. Opłata, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z  ministrem

właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, biorąc pod
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uwagę uzasadnione koszty wydawania zaświadczeń i udzielania

pisemnych informacji.";

5) w art. 43 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) tryb wydawania zaświadczeń o treści wpisów i udzielania pisemnych

informacji o wpisie przez oddziały Centralnej Informacji, uwzględniając

jawność i powszechny dostęp do danych zawartych w ewidencji.";

6) w art.  45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek, o którym mowa w art. 44, organ prowadzący rejestr przedsiębiorców

albo organ ewidencyjny przesyła, w tym za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego, niezwłocznie po dokonaniu wpisu, do właściwych

organów urzędowych rejestrów wraz z odpisem postanowienia o dokonaniu

wpisu do rejestru przedsiębiorców albo decyzją o wpisie do ewidencji.”;

7) w art. 46 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) przewozów lotniczych.”;

8) w art. 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność

gospodarczą, rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek

przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o  spełnieniu

warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, pod rygorem

odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia.”;

9) po art. 65 dodaje się art. 65a-65c w brzmieniu:

„Art. 65a. 1. Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu

do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który

prowadzi rejestr.

2. Dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta

rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące

podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu.

3. Wpis do rejestru może być wykreślony wyłącznie w przypadkach

przewidzianych przez ustawę.
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4. Organ prowadzący rejestr sprostuje z urzędu wpis do rejestru

zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem

faktycznym.

5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do

rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które

spowodowało zmianę tych danych.

 Art. 65b. 1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest

obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu

do tego organu wniosku o  wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków

wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

 2. Jeśli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa

w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni,

przedsiębiorca może rozpocząć działalność po uprzednim

zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu.

Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do

uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od

dnia jego otrzymania.

 Art. 65c. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji,

odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy

wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru działalności regulowanej z

przyczyn, o których mowa w art. 68 ust. 1, w okresie 3 lat

poprzedzających złożenie wniosku.";

10) w art. 71:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i
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Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz.

1143);",

– dotychczasowy pkt 1 oznacza się jako pkt 1a,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2c w brzmieniu:

„2a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr

121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085

i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7,

poz. 78);

 2b) ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143);

 2c) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.

U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190,

Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr

200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036) w zakresie produkcji tablic

rejestracyjnych;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie

papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr  49, poz. 447 i  Nr 240,

poz. 2055 oraz z  2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 84, poz. 774);",

– po pkt 7 dodaje się pkt 7a-7f w brzmieniu:

„7a) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.

U. Nr 103, poz. 1099, z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr

50, poz. 424 i Nr 84, poz. 774);

 7b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.

628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671

oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78);

 7c) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz.

636 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz.

1360, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr ...... , poz. .......);
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 7d) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 oraz z

2002 r. Nr 113, poz. 984);

 7e) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie

zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811, z 2002 r. Nr 25, poz. 253

i Nr 41, poz. 365 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1187) w zakresie

prowadzenia laboratorium referencyjnego;

 7f) ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz.

U. Nr 123, poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122, poz. 1144);”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr

126, poz. 1381, z 2002 r. Nr  113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr

152, poz. 1265 oraz z  2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 189, poz. 1852);",

– po pkt 8 dodaje się pkt 8a-8c w brzmieniu:

„8a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr

125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199,

poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr

200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050);

 8b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr

129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514);

 8c) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach

płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385);”,

– po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(Dz. U. Nr 124, poz. 1154);”,

– po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

 „12) ustawy z dnia ..... o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr .., poz. ...... ).”,
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu

rozrachunku papierów wartościowych w zakresie określonym w

przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów

wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr

123, poz. 1351 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216).”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Organy zezwalające, udzielające licencji i udzielające zgody oraz

wszelkie warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniami,

licencjami oraz zgodami, a także zasady i tryb wydawania decyzji w

sprawie zezwoleń, licencji i zgód określają przepisy ustaw, o których

mowa w ust. 1-4.”;

11)  po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu:

„Art. 71a. Jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodarczą 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 z zakresu administracji

rządowej.";

12) w art. 74 po ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby niebędące

pracownikami organu kontroli, jeżeli przepisy odrębnych ustaw tak

stanowią.”;

13) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. 1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego

lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadkach gdy:

1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;

2) wobec przedsiębiorcy wszczęto śledztwo lub dochodzenie;



7

3) odrębne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia

kontroli w toku prowadzonego postępowania dotyczącego

przedsiębiorcy;

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia,

zdrowia lub środowiska naturalnego.

3. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby

upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli,

w szczególności w czasie jego nieobecności.”;

14) w art. 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nie można równocześnie bez zgody przedsiębiorcy podejmować i prowadzić

więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Nie  dotyczy to sytuacji,

gdy:

1) wobec przedsiębiorcy wszczęto śledztwo lub dochodzenie;

2) odrębne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli w toku

prowadzonego postępowania dotyczącego przedsiębiorcy;

3) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia lub

środowiska naturalnego;

4)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i

usług;

5) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających

z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów

prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych

Wspólnot Europejskich.”;

15) w art. 78 w ust. 2  po pkt 3 dodaje się pkt 4-5 w brzmieniu:

„4) gdy kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i

usług;

 5) gdy przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z

przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów

prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnot

Europejskich.”;
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16) po art. 78 dodaje się art. 78a w brzmieniu:

„Art. 78a. Przepisów art. 77 i 78 nie stosuje się wobec działalności

przedsiębiorców w zakresie objętym:

1) szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia

24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z późn.

zm.1));

2) nadzorem nad rynkiem kapitałowym i towarowym, na podstawie

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie

papierami wartościowymi, ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o

funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 49, poz. 448, z późn. zm.2))

oraz ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych;

3) nadzorem bankowym, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn.

zm.3)) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku

Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm.4)) oraz nadzorem

nad instytucjami pieniądza elektronicznego, na podstawie ustawy z

dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach

płatniczych;

4) nadzorem ubezpieczeniowym, na podstawie ustawy z dnia 22 maja

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151)

oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o  nadzorze ubezpieczeniowym

i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124,

poz. 1153, z późn. zm.5));

5) nadzorem emerytalnym, na podstawie ustawy z dnia 22  sierpnia

1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001

r. Nr 60, poz. 623, z późn. zm.6)), ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.

o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr

139, poz. 934, z późn. zm.7)) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r.

o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku

Ubezpieczonych;
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6) nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002),

ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt,

ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawy

z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz.

U. Nr 165, poz. 1590), ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli

weterynaryjnej w handlu (Dz. U. Nr ..., poz. ...), ustawy z dnia 18

grudnia 2003 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr ...,

poz. ...), ustawy z dnia ..... o wymaganiach weterynaryjnych dla

produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr ..., poz. ...),

ustawy z dnia ..... o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr ..., poz.

...) oraz ustawy z dnia ..... o ochronie zdrowia zwierząt oraz

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr ..., poz. ...).";

17) art. 79 otrzymuje brzmienie:

„Art. 79. 1. Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na

zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe

nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „oddziałami”.

2. Do tworzenia oddziałów przez przedsiębiorców zagranicznych z

państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru

Gospodarczego przepis art. 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

18) art. 83 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 83. Niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o Krajowym

Rejestrze Sądowym przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany:

1) podać imię i nazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania

przedsiębiorcy zagranicznego;

2) dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby

upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy

zagranicznego;
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3) jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu

– złożyć ich odpisy do akt rejestrowych oddziału wraz z

uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski; w  przypadku gdy

przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych

dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym

że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać

ten oddział, w którego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz

z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się akta, i numeru oddziału

w rejestrze;

4) jeżeli istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do

rejestru – złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru

wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski; w

przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych

dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym

że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać

ten oddział, w którego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz

z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się akta, i numeru oddziału

w rejestrze.”.

                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365,

Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122, Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1934
i Nr 217, poz. 2124.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,

poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 525, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648,
Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800,
z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594 i Nr 137, poz. 1303.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 141,

poz. 1178.
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,

poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.



11

                                                                                                                               

U Z A S A D N I E N I E

Projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej został skierowany do Sejmu w

dniu 15 października 2004 r., jednakże w związku ze stanowiskami resortów oraz

organizacji przedsiębiorców, prezentowanymi w toku prac nad projektem ustawy –

Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zaszła

konieczność wprowadzenia autopoprawki do projektu ustawy głównej.

Ad 1 i 2. W związku z postulatami urzędów gmin, mających trudności z identyfikacją

przedsiębiorców, którzy są wspólnikami spółki cywilnej, w art. 27 i 30 projektu

proponuje się odpowiednio rozszerzenie zakresu wniosku oraz wpisu do ewidencji o

informację o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta.

Ad 3, 4 i 5. Ze względu na przewidziane w art. 43 projektu wydanie aktu

wykonawczego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, regulującego m. in.

tryb wydawania zaświadczeń i udzielania informacji przez oddziały Centralnej

Informacji Ewidencji Działalności Gospodarczej, uzupełniono przepisy art. 41, 42 i 43.

Wzorując się na przepisach obowiązujących przy udzielaniu informacji z Krajowego

Rejestru Sądowego, doprecyzowano, że oddziały CIEDG wydają odpłatnie zarówno

zaświadczenia o treści wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, jak i pisemne

informacje o wpisie. Opłaty będą stanowić dochód budżetu państwa.

Ad 6. Z uwagi na konieczność stosowania właściwej terminologii związanej

z przekazywaniem informacji za pomocą systemu teleinformatycznego, doprecyzowano

brzmienie art. 45 ust. 1.

Ad 7. Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej będą wydawane koncesje na

przewóz lotniczy – zgodnie z wprost obowiązującym od dnia akcesji Rozporządzeniem

Rady Nr 2407/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r., dlatego też niezbędne jest dodanie

regulującego tę kwestię pkt 6 w ust. 1 art. 46, w którym enumeratywnie wskazano te

rodzaje działalności gospodarczej, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.
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Ad 8. Odpowiednio do założeń projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

które przewidują przyznanie większego kredytu zaufania przedsiębiorcom

wykonującym działalność regulowaną, ale równocześnie surowsze ich karanie w

przypadku wykrycia nierzetelności, w art. 65 uzupełniono przepis dotyczący składania

oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych dla wykonywania działalności

regulowanej, uwzględniając rygor odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia, stosownie do art. 233 § 6 Kodeksu karnego.

Ad 9. Uznano za konieczne doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad

funkcjonowania rejestrów działalności regulowanej, poprzez uzupełnienie o przepisy

dodanych art. 65a-65c stanowiące m. in. o jawności rejestru, obowiązującym organ

prowadzący rejestr terminie dokonania wpisu oraz podstawach jego odmowy.

Ad 10. Zmiana ta dotyczy poszerzenia katalogu ustaw, na podstawie których

wykonywanie działalności gospodarczej będzie nadal wymagało uzyskania zezwolenia.

Pogłębione analizy przeprowadzone w toku przygotowywania zmian ustaw zawartych

w projekcie ustawy wprowadzającej ustawę główną potwierdziły, że ze względu na

konieczność zachowania zgodności z przepisami prawa wspólnotowego oraz

regulacjami wynikającymi z umów międzynarodowych, jak również w celu utrzymania

odpowiedniego nadzoru w szczególnie wrażliwych obszarach działalności

gospodarczej, art. 71 ust. 1 projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

powinien zostać uzupełniony o następujące regulacje:

1) ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2) ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach,

3) ustawę z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

4) ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w zakresie

produkcji tablic rejestracyjnych,

5) ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

6) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
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7) ustawę z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach,

8) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

9) ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie

zmodyfikowanych, w zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego,

10) ustawę z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt,

11) ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

12) ustawę z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim,

13) ustawę z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych,

14) ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym,

15) ustawę z dnia ..... o podatku akcyzowym (projekt w Sejmie).

Jednocześnie w art. 71 ust. 1 pkt 3 wprowadzono korektę polegającą na skreśleniu słów

„z wyjątkiem prowadzenia domu maklerskiego”, natomiast w pkt 8 zmianę wynikającą

z utrzymania zezwoleń na prowadzenie apteki, ze względu na dokonywany obrót

środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi – w kontekście dodanej do

katalogu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ponadto, w związku z faktem, że prowadzenie systemu płatności lub systemu

rozrachunku papierów wartościowych jest uzależnione od uzyskania zgody na

prowadzenie działalności w powyższym zakresie, nadane zostało nowe brzmienie ust. 4

i 5 w art. 71.

Ad 11. W dodanym art. 71a przewidziano możliwość wykonywania szczegółowych

zadań organów samorządowych jako zadań z zakresu administracji rządowej. Nowo

projektowany przepis utrzymuje istniejący status quo wyrażony w art. 62 ust. 2 i 3

ustawy – Prawo działalności gospodarczej, uchylanej niemal w całości z dniem wejścia

w życie projektowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ad 12. W dodanym w art. 74 nowym ust. 1a rozszerzono krąg osób, które mogą

wykonywać czynności kontrolne, o osoby niebędące pracownikami organu kontroli,

jeżeli ich udział w postępowaniu kontrolnym regulują przepisy odrębnych ustaw.

Przepis ten obejmuje np. pracownika organu ochrony konkurencji państwa

członkowskiego UE lub osobę posiadającą specjalne wiadomości niezbędne do
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przeprowadzenia kontroli – ich obecność w trakcie kontroli regulują przepisy ustawy

o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ad 13. Zmiana przepisu wynika z potrzeby zapewnienia pełnej zgodności art. 75

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z postanowieniami ratyfikowanych

umów międzynarodowych. W związku z tym wskazano, że przepisów dotyczących

obowiązku przeprowadzania czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub

osoby przez niego upoważnionej nie stosuje się, w przypadkach gdy umowy te stanowią

inaczej. Dokonano również wyłączeń dotyczących ww. obowiązku w przypadkach

szczególnych okoliczności, podobnie jak zostało to zaproponowane w odniesieniu do

wyłączeń związanych z czasem trwania kontroli oraz zakazem prowadzenia

równocześnie więcej niż jednej kontroli (zmiana 14 i 15).

Ad 14 i 15. Mając na uwadze interes przedsiębiorców, oczekujących na zwrot nadwyżki

naliczonego podatku VAT nad należnym, a także spełnienie obowiązku wymiany

informacji o podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym, oraz ze względu na fakt,

że właściwe funkcjonowanie systemu kontroli finansowej jest warunkiem

otrzymywania środków z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii

Europejskiej, w art. 77 i 78 konieczne jest uwzględnienie dodatkowych przypadków, w

których nie obowiązuje zakaz prowadzenia więcej niż jednej kontroli i nie stosuje się

ograniczeń czasowych kontroli, tj. sytuacje, gdy kontrola dotyczy zasadności dokonania

zwrotu podatku VAT, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków

wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub z

przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnot

Europejskich.

Ponadto art. 77 ust. 1 został podzielony na punkty dla przejrzystości przepisów.

Ad 16. Nowo projektowany art. 78a zawiera zamknięty katalog ustaw regulujących

szczególnie wrażliwe obszary i uzupełnia art. 77 i 78, w celu doprecyzowania wyłączeń

w zakresie stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli u

przedsiębiorców, których działalność podlega nadzorowi sprawowanemu przez

właściwe organy nadzoru. Wymagania nadzorcze są związane ze standardami Unii

Europejskiej. W szczególności nadzorowi podlegają instytucje rynków kapitałowego i
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towarowego, towarzystwa i fundusze inwestycyjne, banki, instytucje kredytowe i

instytucje pieniądza elektronicznego, zakłady ubezpieczeń oraz fundusze i towarzystwa

emerytalne.

Pkt 6 zawiera poszerzony katalog ustaw związanych z nadzorem weterynaryjnym.

Ad 17 i 18. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile

ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej oddziały. Do tworzenia oddziałów przez przedsiębiorców

zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru

Gospodarczego mają zastosowanie przepisy art. 13 ust. 1, stanowiące, że osoby

zagraniczne z państw UE i EOG mogą podejmować i wykonywać działalność

gospodarczą na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy polscy. Zmiana art. 79

polega na rezygnacji z obowiązku przedstawiania zaświadczenia właściwego polskiego

urzędu konsularnego, w postępowaniu w sprawach o wpis do rejestru przedsiębiorców

przedsiębiorcy zagranicznego tworzącego oddział w Polsce, stwierdzającego, że w myśl

zasady wzajemności polscy przedsiębiorcy są dopuszczeni do działalności w państwie,

z którego pochodzi przedsiębiorca zagraniczny. Obowiązywanie zasady wzajemności

przy wykonywaniu działalności gospodarczej w Polsce zostaje utrzymane. Uchylenie

ust. 2 i 3 z art. 79 projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest

uwarunkowane koniecznością uwzględnienia kompetencji polskich urzędów

konsularnych, które są uprawnione do wydawania zaświadczeń dotyczących spraw z

zakresu czynności konsularnych.

W konsekwencji powyższej zmiany zaszła potrzeba uchylenia pkt 3 w art. 83 projektu

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązującego przedsiębiorcę

zagranicznego do dołączenia w toku postępowania rejestrowego zaświadczenia o

spełnieniu wymogu wzajemności.

Ocena Skutków Regulacji

1. Wpływ regulacji na wydatki i dochody sektora finansów publicznych (w tym

budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego)
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Przedmiotowy projekt nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa

po stronie wydatków państwa. Nie spowoduje również dodatkowych skutków

dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uznanie zadań gminy w

zakresie wydawania zezwoleń, jako zadań z zakresu administracji rządowej,

utrzymuje istniejący status quo wynikający z obowiązującej ustawy – Prawo

działalności gospodarczej.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy

Regulacje zaproponowane w projekcie autopoprawki nie będą miały

bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność

Przedłożony projekt autopoprawki nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną

i zewnętrzną gospodarki.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Regulacje zaproponowane w projekcie nie będą miały wpływu na sytuację

i rozwój regionów.



Projekt

Rozporządzenie
Ministra Nauki1)

z dnia ................ 

w sprawie szczegółowych wymagań dla systemu teleinformatycznego ewidencji działalności
gospodarczej, warunki, jakim powinny odpowiadać elektroniczne nośniki informatyczne

oraz środki komunikacji elektronicznej, na których wnioski mogą być wnoszone, tryb
odtwarzania danych w nich zawartych oraz sposób ich przechowywania i zabezpieczania

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia ..... 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. Nr ..., poz....) zarządza się, co następuje :

§ 1.   Rozporządzenie określa :

1) szczegółowe wymagania dla systemów teleinformatycznych ewidencji działalności
gospodarczej  określonej w przepisach ustawy z dnia .......2003 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr ...,poz. ...);

2) warunki, jakim powinny odpowiadać elektroniczne nośniki informatyczne, za pomocą
których są składane wnioski o dokonanie  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
mogą być wnoszone;

3) tryb odtwarzania danych zawartych w  systemach teleinformatycznych ewidencji
działalności gospodarczej;

4) sposób przechowywania i zabezpieczania danych.

§ 2. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia ........................ 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
2) ustawa o informatyzacji – ustawę z dnia .........2004 r. o informatyzacji działalności

niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne;
3) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych – wymagania, o których mowa w

art. 3 pkt 9 ustawy;
4) system teleinformatyczny – system, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy;
5) poufność informacji - zapewnienie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym;
6) integralność - zapewnienie dokładności i kompletności danych oraz metod ich przetwarzania;
7) spójność danych – zapewnienie adekwatności danych w stosunku do zdefiniowanych

wymagań użytkownika danych;

                                                
1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 852 oraz z 2003 r. Nr 55, poz. 480).
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8) dostępność - zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z
nią aktywów wtedy, gdy jest to potrzebne do realizacji powierzonych im zadań;

9) bezpieczeństwo informacji - zapewnienie, aby informacja przechowywana i przetwarzana w
systemie teleinformatycznym zachowała: poufność, integralność i dostępność informacji,
niezależnie od tego, jaką formę informacja przybiera lub za pomocą jakich środków jest
udostępniana lub przechowywana;

10) naruszenie bezpieczeństwa informacji - zdarzenie, mające lub mogące mieć niekorzystny
wpływ na bezpieczeństwo informacji;

11) informacja niejawna – informacja, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie informacji
niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 11. poz. 95, z późn. zm.2));

12) algorytm szyfrowy - zestaw przekształceń matematycznych służących do zamiany informacji
na niezrozumiałą, czasami z wykorzystaniem parametrów zależnych od zastosowanego
klucza;

13) funkcja skrótu - funkcję odwzorowującą ciągi bitów na ciągi bitów o stałej długości, w której
dla danej wartości funkcji jest obliczeniowo trudne wyznaczenie argumentu
odwzorowywanego na tę wartość, a dla danego argumentu jest obliczeniowo trudne
wyznaczenie drugiego argumentu odwzorowywanego na tę samą wartość;

14) atrybut podpisu - dodatkowe dane, które są podpisywane razem z podpisywanymi danymi
lub do nich logicznie dołączane, a w szczególności:
a) wskazanie kwalifikowanego certyfikatu lub kwalifikowany certyfikat służący do

weryfikacji podpisu elektronicznego,
b) oznaczenie czasu,
c) format zawartości, umożliwiający w szczególności ustalenie sposobu kodowania

podpisanych elektronicznie danych;
15) identyfikator obiektu - ciąg liczb, który jednoznacznie i niezmiennie wskazuje na określony

obiekt, w szczególności skonstruowany w oparciu o postanowienia Polskiej Normy PN-
ISO/IEC 9834;

16) komponent techniczny - sprzęt stosowany w celu wygenerowania lub użycia danych
służących do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego lub poświadczenia
elektronicznego;

17) oprogramowanie podpisujące - oprogramowanie, które przygotowuje dane, które mają zostać
podpisane lub poświadczone elektronicznie, i przesyła je do komponentu technicznego;

18) oprogramowanie weryfikujące - oprogramowanie, które sprawdza poprawność bezpiecznego
podpisu elektronicznego lub poświadczenia elektronicznego i ważność kwalifikowanego
certyfikatu lub zaświadczenia certyfikacyjnego;
znacznik czasu - jednostkę danych oznaczającą moment, w którym zaszło określone
zdarzenie, względem ustalonego czasu odniesienia.

§ 3. System teleinformatyczny ewidencji działalności gospodarczej  powinien być:
1) funkcjonalny, czyli powinien:

a) realizować funkcje odpowiednie do realizacji założonych celów,
b) dawać poprawne albo uzgodnione wyniki lub efekty z wystarczającą dokładnością,

                                                
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 22, poz. 247,

Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.
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c) być zdolny do współdziałania z innymi systemami,
d) chronić informacje i dane przed odczytem lub modyfikacją będącą efektem

nieupoważnionego działania osoby lub innego systemu teleinformatycznego;

2) niezawodny, czyli powinien:
a) nie powodować awarii w następstwie wystąpienia błędu w oprogramowaniu lub

ograniczać skutki takiej awarii,
b) zachować zdolność do zachowania określonego poziomu działania w przypadku

wystąpienia awarii,
c) odzyskać i odtworzyć stan sprzed awarii na założonym poziomie;

3) używalny, czyli powinien:
a) umożliwić użytkownikowi zrozumienia czy oprogramowanie jest dla niego właściwe i

czy może być wykorzystane do wykonania określonego zadania w określonych
warunkach,

b) umożliwić nauczenie się korzystania z systemu,
c) być ergonomiczny;

4) wydajny, czyli powinien:
a) uzyskiwać właściwe wyniki w odpowiednim czasie,
b) efektywnie uzyskiwać właściwe wyniki przy dostępnych zasobach.

§ 4. System teleinformatyczny ewidencji działalności gospodarczej wyposaża się w składniki
sprzętowe i oprogramowanie:
1) umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do

realizacji zadań publicznych za pomocą protokołów transmisji danych;
2) zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą innych systemów

teleinformatycznych używanych na podstawie ustawy o informatyzacji do realizacji zadań
publicznych.

§ 5. System teleinformatyczny oraz  składniki sprzętowe  powinny :
1) posiadać obudowy, które zapewniają wykazanie prób nielegalnego otwarcia lub penetracji;
2) zapewniać integralność zawartości pamięci, w której są zapisane  niezbędną dla ewidencji

działalności gospodarczej;
3) umożliwiać okresowe sprawdzanie danych, co najmniej w ramach testów po włączeniu

zasilania lub co najmniej przed każdym użyciem tych danych;
4) umożliwiać zdefiniowanie i zarządzanie urządzeniem jako:

a) administrator urządzenia,
b) podpisujący lub poświadczający;

  5)  zawierać informację o wymaganej konfiguracji użytkowania.

§ 6. 1. Systemy informatyczne ewidencji działalności gospodarczej  oraz inne urządzenia służące
do przetwarzania danych osobowych, zasilane energią elektryczną, powinny być zabezpieczone
przed utratą tych danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.
 2. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe, przeznaczone
do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku, gdy nie jest to
możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
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3. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe,
przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymania danych
osobowych, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych.

4. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki danych, przeznaczone do naprawy,
pozbawia się przed naprawą zapisu tych danych albo naprawia się je pod nadzorem osoby
upoważnionej przez administratora danych.

5. Wydruki, które zawierają dane osobowe dla celów ustawy przeznaczone do usunięcia,
należy zniszczyć w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie.

§ 7. 1. System teleinformatyczny służący do dokonywania wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej powinien być wyposażony w mechanizmy uwierzytelnienia użytkownika oraz
kontroli dostępu do danych tego systemu.

2. Administrator bezpieczeństwa informacji jest odpowiedzialny za właściwy nadzór nad
funkcjonowaniem mechanizmów, o których mowa w ust. 1.

3. Dla każdego użytkownika systemu informatycznego, w którym przetwarza się dane
osobowe, administrator danych lub upoważniona przez niego osoba ustala odrębny identyfikator i
hasło.

4. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do ewidencji określonej w art. 39 ust.
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883),
wraz z imieniem i nazwiskiem użytkownika, oraz rejestruje w systemie informatycznym.

5. Bezpośredni dostęp do danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym może
mieć miejsce wyłącznie po podaniu identyfikatora i właściwego hasła.

6. Hasło użytkownika powinno być zmieniane, co najmniej raz na miesiąc.
7. Identyfikator użytkownika nie powinien być zmieniany, a po wyrejestrowaniu

użytkownika z systemu informatycznego nie powinien być przydzielany innej osobie.
8. Hasła użytkownika, umożliwiające dostęp do systemu teleinformatycznego, utrzymuje się

w tajemnicy, również po upływie ich ważności.
9. Identyfikator osoby, która utraciła uprawnienia do dostępu do danych, należy

niezwłocznie wyrejestrować z systemu teleinformatycznego, w którym są one przetwarzane,
unieważnić jej hasło oraz podjąć inne stosowne działania w celu zapobieżenia dalszemu
dostępowi tej osoby do danych.

§ 8. 1. Bezpieczne urządzenie do składania wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej składa się z oprogramowania umożliwiającego złożenie wniosku oraz
współpracującego z nim komponentu technicznego.

2. Bezpieczne urządzenie do weryfikacji składanych wniosków składa się z oprogramowania
weryfikującego albo składa się z oprogramowania weryfikującego oraz współpracującego z nim
komponentu technicznego.

§ 9. 1. Bezpieczne urządzenie do składania wniosków oraz bezpieczne urządzenie do weryfikacji
składanych wniosków powinno uniemożliwiać odtworzenie jakichkolwiek danych, których
ujawnienie może spowodować brak skuteczności mechanizmów zabezpieczających, w
szczególności hasła i danych służących do składania bezpiecznego wniosku, zawartych w
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komponencie technicznym, na podstawie obserwacji i pomiarów zewnętrznych zjawisk
fizycznych związanych z przechowywaniem i użytkowaniem komponentu technicznego.

2. W przypadku, gdy uwierzytelnienie dostępu odbywa się w bezpiecznym urządzeniu do
składania wniosku za pomocą hasła, użytkownik powinien mieć możliwość zmiany hasła. Po
kilkukrotnym, następującym bezpośrednio po sobie, podaniu błędnych danych
uwierzytelniających następuje blokada komponentu technicznego lub modułu kluczowego. W
komponencie technicznym lub module kluczowym może zostać wykorzystany mechanizm
dodatkowego uwierzytelnienia w celu wprowadzenia nowego hasła i nowego limitu maksymalnej
liczby nieudanych kolejnych uwierzytelnień, po których następuje blokada.

3. W przypadku użycia oprogramowania publicznego uwierzytelnienie, o którym mowa w
ust. 2, przeprowadza się za pomocą bezpiecznej ścieżki zapewniającej integralność danych, a w
przypadku użycia hasła, również jego poufność, o ile wprowadzanie hasła lub cech
biometrycznych nie odbywa się wprost do komponentu technicznego, a za pomocą
oprogramowania podpisującego.

4. W przypadku użycia oprogramowania publicznego, transmisję danych, które mają być
podpisane lub poświadczone elektronicznie, lub ich skrótu z oprogramowania podpisującego do
komponentu technicznego przeprowadza się za pomocą bezpiecznego kanału.

§ 10. 1.  Administrator danych jest obowiązany do opracowania instrukcji, określającej sposób
zarządzania systemem teleinformatycznym, służącym do składania wniosków do ewidencji
działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa
informacji.

2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) określenie sposobu przydziału haseł dla użytkowników i częstotliwość ich zmiany oraz

wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;
2) określenie sposobu rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników oraz wskazanie osoby

odpowiedzialnej za te czynności;
3) procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy;
4) metodę i częstotliwość tworzenia kopii awaryjnych;
5) metodę i częstotliwość sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz metodę ich

usuwania;
6) sposób i czas przechowywania nośników informacji, w tym kopii informatycznych i

wydruków;
7) sposób dokonywania przeglądów i konserwacji systemu i zbioru danych osobowych;
8) sposób postępowania w zakresie komunikacji w sieci komputerowej.

§ 11. 1. Kopie awaryjne, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 4, nie powinny być przechowywane w
tych samych pomieszczeniach, w których przechowywane są zbiory danych eksploatowane na
bieżąco.

2. Kopie awaryjne należy:
1) okresowo sprawdzać pod kątem ich dalszej przydatności do odtworzenia danych w

przypadku awarii systemu;
2) bezzwłocznie usuwać po ustaniu ich użyteczności.
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§ 12.  1. W systemie teleinformatycznym wykorzystywanym do składania wniosków do
ewidencji działalności gospodarczej stosuje się mechanizmy zabezpieczające przed
nieupoważnionym dostępem.

2. Każdy dostęp do systemu jest monitorowany, a każde użycie systemu w celu
wygenerowania danych  jest rejestrowane.

§ 13. 1. Administrator systemu teleinformatycznego służącego do składania wniosków do
ewidencji działalności gospodarczej zapewnia szczegółowe udokumentowanie i opisanie
wszystkich elementów stosowanego przez niego systemu teleinformatycznego.

2. Administrator  zapewnia obsługę systemów teleinformatycznych przez:
1) osoby nadzorujące wdrożenie i stosowanie wszystkich procedur bezpiecznej eksploatacji

systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do składania wniosków do ewidencji
działalności gospodarczej;

2) osoby, które zatwierdzają przygotowane zgłoszenia do ewidencji  lub je potwierdzają;
3) osoby, które instalują, konfigurują i zarządzają systemem i siecią teleinformatyczną;
4) osoby, które wykonują stałą obsługę systemu teleinformatycznego, w tym wykonujące kopie

zapasowe;
5) osoby, które analizują zapisy rejestrów zdarzeń mających miejsce w systemach

teleinformatycznych.
3. Funkcja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie może być łączona z żadną z funkcji

wymienionych w ust. 2 pkt 3 i 4.
4. Funkcja, o której mowa w ust. 2 pkt 5, nie może być łączona z żadną z funkcji

wymienionych w ust. 2 pkt 1-4.

§ 14. 1. Systemy i sieci teleinformatyczne wykorzystywane do składania wniosków do ewidencji
działalności gospodarczej  powinny umożliwiać rejestrowanie zdarzeń zapisanych w rejestrach
zdarzeń.

2. Przy tworzeniu rejestrów zdarzeń stosuje się następujące zasady:
1) w rejestrach zdarzeń zapisuje się informacje dotyczące:

a) złożenia wniosku o  dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, o
wykonaniu lub niewykonaniu wpisu oraz o przyczynie  niewykonania,

b) istotnych zdarzeń związanych ze zmianami w środowisku systemu, w tym w podsystemie
zarządzania kluczami i certyfikatami, w szczególności tworzenia kont i rodzaju
przydzielanych uprawnień,

c) instalacji nowego oprogramowania lub aktualizacje,
d) rozpoczęcia i przerwania funkcji rejestrujących zdarzenia,
e) zmian w konfiguracji funkcji rejestrujących zdarzenia, w tym w szczególności każdą

modyfikację czasu systemowego,
f) czasu tworzenia kopii zapasowych,
g) czasu archiwizowania rejestrów zdarzeń,
h) zamykania, otwierania i ponownego uruchamiania po zamknięciu systemu;

2) każdy wpis do rejestru zdarzeń zawiera co najmniej następujące informacje:
a) datę i czas wystąpienia zdarzenia z dokładnością do jednej sekundy,
b) rodzaj zdarzenia,
c) identyfikator lub inne dane pozwalające na określenie osoby odpowiedzialnej za

zaistnienie zdarzenia,
d) określenie, czy zdarzenie dotyczy operacji zakończonej sukcesem czy błędem;
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3) systemy teleinformatyczne  umożliwiają przeglądanie rejestrów zdarzeń co najmniej w
zakresie informacji, o których mowa w pkt 2, i zapewniają uprawnionym osobom
dokonującym przeglądu zawartości czytelną formę zapisów umożliwiającą ich interpretację;

4) zmiany zapisów dotyczących zarejestrowanych zdarzeń są zabronione;
5) system zawiera mechanizmy zapewniające zachowanie integralności rejestru zdarzeń w

stopniu uniemożliwiającym ich modyfikację po przeniesieniu do archiwum.
3. Rejestry zdarzeń dotyczące instalacji nowego oprogramowania lub jego aktualizacji,

archiwizacji lub kopii zapasowych mogą być tworzone w formie innej niż elektroniczna.

§ 15. 1. Operator systemu  tworzy kopie zapasowe rejestrów zdarzeń.
  2. Kopie zapasowe tworzy się z wykorzystaniem technik zapewniających integralność

danych.

§ 16. W celu rozpoznania ewentualnych nieuprawnionych działań administrator systemu oraz
operator systemu  analizują informacje, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1, przynajmniej raz w
każdym dniu roboczym.

§ 17. Administrator systemu teleinformatycznego służącego do składania wniosków do ewidencji
działalności gospodarczej archiwizując informacje:
1) przechowuje przez co najmniej  10 lat:

a) wszystkie kwalifikowane certyfikaty i zaświadczenia certyfikacyjne, których był
wydawcą,

b) wszystkie listy CRL i listy unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych, których był
wydawcą;

2) przechowuje przez co najmniej 3 lata wszystkie stworzone przez siebie rejestry zdarzeń w
sposób umożliwiający ich elektroniczne przeglądanie.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                       MINISTER NAUKI
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 40 ust. 3 ustawy o

swobodzie działalności gospodarczej. Celem wydania rozporządzenia, jest określenie warunków,

jakim powinny odpowiadać systemy teleinformatyczne ewidencji działalności gospodarczej,

elektroniczne nośniki informatyczne oraz środki komunikacji elektronicznej, na których wnioski

o wpis do ewidencji mogą być wnoszone, a także określenie trybu odtwarzania danych zawartych

we wnioskach oraz sposobu ich przechowywania i zabezpieczania. Projektowane rozporządzenie

jest spójne z regulacją zawartą w projektowanej ustawie o informatyzacji działalności niektórych

podmiotów realizujących zadania publiczne, a także z rozwiązaniami stosowanymi w krajach

Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie ustanawia zespół wymagań i procedur, których

przestrzeganie umożliwi standaryzowanie działania systemów teleinformatycznych ewidencji

działalności gospodarczej, a także zapewni sprawne i bezpieczne działanie tych systemów.

Zawarte w projekcie rozporządzenia wymagania mają na celu ukształtowanie takiej konfiguracji

systemu teleinformatycznego, która zapewni minimalny poziom bezpieczeństwa i niezawodności

działania systemu (np. określenie ogólnych warunków funkcjonalności, niezawodności,

wydajności i użyteczności systemu, szczegółowych zasad bezpieczeństwa eksploatacji systemu

oraz dostępu do danych w systemie, w szczególności dotyczy to zasad uwierzytelnienia osób -

użytkowników systemu). Natomiast ustanowione w projekcie procedury postępowania regulują

działania personelu obsługującego system teleinformatyczny i mają na celu ukształtowanie

sposobu zarządzania systemem teleinformatycznym zapewniającego sprawną realizację funkcji

systemu (np. obowiązki administratora systemu w zakresie rejestrowania zdarzeń systemowych,

ewidencjonowania osób obsługujących system, opracowania szczegółowej instrukcji zarządzania

systemem, sporządzania kopii awaryjnych danych).

Opinia wstępna o zgodności projektu ustawy o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz o zmianie niektórych ustaw

z prawem Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego. Problematyka

uregulowana w projekcie ustawy nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

• Zakres oddziaływania

Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia oddziaływają w szczególności na sposób i zasady

tworzenia systemów teleinformatycznych objętych zakresem ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej.

• Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Nie przewiduje się oddziaływania projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie.

• Wpływ regulacji na rynek pracy

Nie przewiduje się oddziaływania projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie.

• Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Nie przewiduje się oddziaływania projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie.

• Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Nie przewiduje się oddziaływania projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie.

• Skutki finansowe związane z wejściem w życic projektowanego aktu

Nie przewiduje się oddziaływania projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie.

• Konsultacje społeczne

Planowane jest skierowanie projektu rozporządzenia do konsultacji z organizacjami

pozarządowymi, w szczególności Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji.



Projekt

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej1)

z dnia .................................

w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie zaświadczeń
o treści wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia ..... o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
Nr ...,poz. ...) zarządza się, co następuje:

§1. Za wydawanie zaświadczeń oraz pisemnych informacji  z ewidencji działalności
gospodarczej przez Centralną Informację Ewidencji Działalności Gospodarczej pobiera się
następujące opłaty:

1) za zaświadczenie o treści wpisu dotyczącego przedsiębiorcy, na wniosek
zainteresowanego - 15 złotych;

2) za pisemną informację o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej na wniosek o
wydanie pisemnej informacji – 5 złotych.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

MINISTER
GOSPODARKI, PRACY

                   I POLITYKI SPOŁECZNEJ

W porozumieniu:

MINISTER FINANSÓW

                                                
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).



UZASADNIENIE

Projekt jest wykonaniem delegacji z art. 42 ust. 4 (po uwzględnieniu autopoprawki art. 42
ust. 5) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Projektowane rozporządzenie określa wysokość opłat wydanie zaświadczenia o treści wpisu
w ewidencji działalności gospodarczej oraz pisemnej informacji o wpisie. Opłaty te będą
ustalone na poziomie opłat pobieranych za udzielanie informacji oraz wydawanie
zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za
udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego
Rejestru Sądowego (Dz.U. Nr 117, poz. 1240).

Udzielenie informacji oraz wydanie zaświadczenia nastąpi na postawie wniosku
przedsiębiorcy. Wniosek (podanie) o wydanie zaświadczenia o treści wpisu w ewidencji
działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie mógł złożyć w gminie, bez względu na
właściwość miejscową prowadzonej działalności lub miejsca zamieszkania, lub w Centralnej
Informacji Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki.

Ocena Skutków Regulacji

1. Wpływ regulacji na wydatki i dochody sektora finansów publicznych (w tym
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego)

Przedmiotowy projekt nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa po
stronie wydatków państwa. Nie spowoduje również dodatkowych skutków dla
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy

Regulacja zaproponowana w projekcie rozporządzenia nie będzie miała wpływu na
rynek pracy.

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność

Przedłożony projekt rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i
zewnętrzną gospodarki.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Regulacja zaproponowana w projekcie nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój
regionów.



Projekt

Rozporządzenie

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej1)

z dnia ...................

w sprawie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia ............ o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
Nr ......, poz. ......), zarządza się, co następuje:

 § 1. 

Rozporządzenie określa:

1) wzór, sposób i miejsce udostępniania urzędowych formularzy wniosków o wpis do
ewidencji;

2) szczegółową treść wpisów;

3) organizację oraz szczegółowy sposób prowadzenia Centralnej Informacji oraz
ewidencji;

4) tryb przekazywania przez organy ewidencyjne danych ewidencyjnych do Centralnej
Informacji;

5) tryb wydawania zaświadczeń o treści wpisów i udzielania informacji przez oddziały
Centralnej Informacji.

 § 2. 

Wzór formularza wniosku o wpis do ewidencji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

                                                
1) Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie

szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5),
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem gospodarka.
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 § 3. 

1. Formularze wniosków o wpis do ewidencji udostępnia się w siedzibie organu
ewidencyjnego poprzez wyłożenie ich druków w miejscu powszechnie dostępnym.

2. Formularze udostępnia się również drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

 § 4. 

1. Wpis do ewidencji zawiera następujące pola:

1) numer wpisu;

2) oznaczenie organu ewidencyjnego;

3) datę dokonania wpisu;

4) firmę przedsiębiorcy;

5) numer PESEL, o ile przedsiębiorca go posiada;

6) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

7) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;

8) oznaczenie siedziby i adresu zakładu głównego;

9) oznaczenie siedziby i adresu oddziałów;

10) oznaczenie stałego miejsca wykonywania czynności;

11) określenie przedmiotu wykonywanej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności;

12) informację o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej;

13) informację o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych;

14) informację o ogłoszeniu upadłości;

15) informację o  umorzeniu postępowania upadłościowego;

16) informację o zakończeniu postępowania upadłościowego;

17) informację o wszczęciu postępowania naprawczego;

18) informację o przyznaniu, zmianie i cofnięciu koncesji;

19) informację o stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji;

20) informację o wpisie do rejestru działalności regulowanej;
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21) informację o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej;

22) informację o uzyskaniu zezwolenia;

23) informację o cofnięciu zezwolenia.

2. W polach wymienionych w ust. 1 pkt 5-7 umieszcza się odpowiednie informacje tylko
wtedy, gdy różnią się one od informacji zawartej w ust. 1 pkt 4. W przeciwnym wypadku
umieszcza się w nich sformułowanie „nie dotyczy”.

3. W polach wymienionych w ust. 1 pkt 9-20 umieszcza się odpowiednie informacje tylko
w przypadku wystąpienia stanu lub zdarzenia, którego dotyczy informacja w
odpowiednim polu. W przeciwnym wypadku umieszcza się w nich sformułowanie „nie
dotyczy”.

4. W polach wymienionych w ust. 1 pkt 9-20, w przypadku umieszczenia w nich informacji,
podaje się również datę wystąpienia zdarzenia.

 § 5. 

1. Centralna Informacja składa się z Centrum i Oddziałów Terenowych.

2. Centrum działa przy ministrze właściwym do spraw gospodarki.

3. Oddziały Terenowe działają przy organach ewidencyjnych na zasadzie prowadzenia zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej.

 § 6. 

Centralna Informacja działa wykorzystując jednolity system teleinformatyczny.

 § 7. 

Centralna Informacja działa w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wiarygodność
przechowywanych przez nią i udzielanych informacji oraz wydawanych zaświadczeń.

 § 8. 

Centralna Informacja prowadzi zbiór informacji o danych zawartych w ewidencji działalności
gospodarczej w formie centralnej uporządkowanej bazy danych, zarządzanej przez Centrum.

 § 9. 

Oddziały terenowe prowadzą w celach bezpieczeństwa lokalne kopie centralnej bazy danych
w zakresie wpisów dokonanych przez organy ewidencyjne, przy których działają.
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 § 10. 

1. System informatyczny centralnej bazy danych monitoruje kopie bezpieczeństwa pod
kątem ich zgodności z centralną bazą danych nie rzadziej niż raz na dobę.

2. W przypadku wykrycia niezgodności innej niż spowodowana ważnym zgłoszeniem
Oddziału Terenowego o zmianie wpisu, zapis w centralnej bazie danych uważa się za
prawdziwy.

3. W przypadku wykrycia niezgodności, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie rozpoczyna
się postępowanie wyjaśniające przyczyny niezgodności.

 § 11. 

Do przekazywania danych pomiędzy Centrum a Oddziałami Terenowymi wykorzystuje się
internet.

 § 12. 

1. Oddział Terenowy przekazuje dane podlegające ewidencji w zakresie objętym decyzją o
wpisie lub o zmianie wpisu do centralnej bazy danych, tworząc jednocześnie lokalną
kopię.

2. Oddział Terenowy przekazuje dane podlegające ewidencji po uwierzytelnieniu ich przez
osobę odpowiedzialną za prowadzenie Oddziału Terenowego.

 § 13. 

Oddziały Centralnej Informacji udzielają informacji o treści wpisu każdemu, kto zwróci się
do nich o udzielenie takiej informacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielenie informacji byłoby
sprzeczne z przepisami prawa.

 § 14. 

Centralna baza danych Centralnej informacji umożliwia zasięgnięcie drogą elektroniczną
informacji o treści dowolnego wpisu w zakresie przewidzianym przepisami, za
pośrednictwem internetowego serwisu Centralnej informacji.

 § 15. 

1. Odziały Terenowe wydając zaświadczenia i udzielając informacji korzystają bezpośrednio
za pomocą systemu informatycznego z informacji centralnej bazy danych.

2. W przypadku awarii łączności i niemożliwości pobrania danych z centralnej bazy danych,
Oddziały Terenowe korzystają przez czas awarii z przechowywanych przez siebie
lokalnych kopii w zakresie udzielania informacji o wpisach wydanych przez organ
ewidencyjny przy którym działają.
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3. W przypadku opisanym w pkt 2 nie wydaje się zaświadczenia, a jedynie udziela
informacji, z pouczeniem, że informacja pochodzi z lokalnej kopii.

 § 16. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister
Gospodarki, Pracy

 i Polityki Społecznej
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Zał. nr 1

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej       00-950 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

WNIOSEK Nr ...................../...........

(nr kolejny w roku) (rok)

   o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

   w urzędzie gminy: ...............................................................

1. Nazwa firmy pełna:

2. Nazwa firmy skrócona:

3. Adres siedziby firmy:

4. Nr PESEL przedsiębiorcy:

5. Nr NIP przedsiębiorcy:

6. Obywatelstwo przedsiębiorcy:

7. Nr dokumentu osobistego przedsiębiorcy:

8. Adres zamieszkania przedsiębiorcy:

9. Przedsiębiorca jest/nie jest w małżeńskiej
wspólnocie majątkowej:

10. Określenie przedmiotu podstawowej
działalności firmy zgodnie z PKD:

11. Nazwy i adresy siedziby oddziałów firmy –
Załącznik 1 (jeśli występuje):

12. Data rozpoczęcia działalności:

13. Data zgłoszenia wpisu:
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Podpis wnioskodawcy ......................................

UZASADNIENIE

Art. 43 ustawy z dnia ..................... o swobodzie działalności gospodarczej nakładają na

ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

informatyzacji obowiązek określenia w drodze rozporządzenia –

wzoru, sposobu i miejsca udostępniania urzędowych formularzy wniosków o wpis do

ewidencji, szczegółowej treści wpisów, organizacji oraz szczegółowego sposobu prowadzenia

Centralnej Informacji oraz ewidencji, trybu przekazywania przez organy ewidencyjne danych

ewidencyjnych do Centralnej Informacji, trybu wydawania zaświadczeń o treści wpisów i

udzielania informacji przez oddziały Centralnej Informacji.

Rozporządzenie w sposób szczegółowy określa zasady prowadzenia ewidencji

działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy, również przy uwzględnieniu

możliwości przekazywania i gromadzenia danych w formie elektronicznej.

Rozporządzenie w § 4 wprowadza jednolitą formę wpisu do ewidencji działalności

gospodarczej prowadzonej przez gminy. Pola charakteryzujące stan prawny wnioskodawców

zawierają w szczególności podstawowe informacje o charakterze statystyczno-

organizacyjnym jak np. określenie firmy, numeru PESEL, numeru identyfikacji podatkowej

(NIP), miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, siedziby i adresów zakładu głównego i

oddziałów, przedmiotu wykonywanej działalności. Pola mogą również charakteryzować

wnioskodawcę z uwagi na wystąpienie zdarzeń zmieniających dotychczasowy stan prawny i

odnoszą się do spraw z zakresu postępowania upadłościowo-naprawczego, wydanych

koncesji bądź zezwoleń, wykonywania działalności regulowanej.

Konkretne pola są wypełniane na podstawie formularzy złożonych przez

wnioskodawców, udostępnianych w formie papierowej w siedzibie organu ewidencyjnego

oraz w formie elektronicznej poprzez serwis internetowy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i
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Polityki Społecznej. Wzór formularza wniosku o wpis do ewidencji określa załącznik nr 1 do

rozporządzenia.

Rozporządzenie określa organizację Centralnej Informacji Ewidencji Działalności

Gospodarczej, która jest centralnym systemem informatycznym zawierającym zbiór

informacji o danych zawartych w ewidencji działalności prowadzonej przez gminy. Centrum

Centralnej Informacji działa przy ministrze właściwym do spraw gospodarki, a oddziały

terenowe przy organach ewidencyjnych na zasadzie prowadzenia zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej.

W § 9 – § 12 uwzględniono niezbędne wymogi zapewniające bezpieczeństwo i

wiarygodność przechowywanych przez Centralną Informację zbiorów informacji. W tym celu

oddziały terenowe prowadzą w celach bezpieczeństwa lokalne kopie centralnej bazy danych

w zakresie wpisów dokonanych przez organy ewidencyjne, przy których działają. Dodatkowo

system informatyczny centralnej bazy danych monitoruje kopie bezpieczeństwa pod kątem

ich zgodności z centralną bazą danych nie rzadziej niż raz na dobę. Dane podlegające

ewidencji są przekazywane przez Oddział Terenowy do Centrum poprzez Internet po

wcześniejszym uwierzytelnieniu przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie Oddziału

Terenowego.

Zgodnie z §14 internetowy serwis Centralnej Informacji umożliwia zasięgnięcie drogą

elektroniczną informacji o treści dowolnego wpisu w zakresie przewidzianym przepisami, a

na podstawie §15 możliwe jest uzyskanie zaświadczeń przez Oddział Terenowy Centralnej

Informacji.
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Ocena Skutków Regulacji (OSR)
projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej

1. Cel wprowadzenia rozporządzenia

Projekt rozporządzenia stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia ... o swobodzie
działalności gospodarczej. Jest to realizacja delegacji ustawowej zawartej w art. 43 ustawy.

Projekt rozporządzenia w sposób szczegółowy określa zasady prowadzenia ewidencji
działalności gospodarczej przez gminy, również przy uwzględnieniu możliwości
przekazywania i gromadzenia danych w formie elektronicznej.

2. Konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako organ wnioskujący przekaże ww.
projekt w celu zaopiniowania do poszczególnych resortów i urzędów centralnych, a także
organizacji zrzeszających i reprezentujących przedsiębiorców. W procesie konsultacji i
uzgodnień w kwestiach teleinformatycznych zostaną również uwzględnione uwagi
organizacji branżowych oraz izb gospodarczych z dziedziny informatyki i telekomunikacji.

3. Zakres Oceny Skutków Regulacji
Przygotowana zgodnie  z zasadami OSR ocena obejmuje jej minimalny zakres.

Szacunek kosztów może być jedynie przybliżony. Przyjęty przez ustawę z dnia .... o
swobodzie działalności gospodarczej system zakłada zbudowanie Centralnej Informacji
Ewidencji Działalności Gospodarczej z oddziałami przy organach ewidencyjnych. Jakkolwiek
regulacja pociągnie koszty dla budżetu państwa ich dokładne oszacowanie nie jest możliwe z
uwagi na różny stan wykorzystywanych w gminach zasobów informatycznych, które w
zależności od okoliczności wymagają albo niewielkiej modernizacji albo zakupu nowych
produktów i usług informatycznych.

4. Skutki wprowadzenia rozporządzenia

♦ wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet centralny i budżety
jednostek samorządu terytorialnego

Utworzenie Centralnej Informacji Ewidencji Działalności Gospodarczej (CIEDG) oraz
oddzielnego w każdej gminie stanowiska do obsługi procesu rejestracji przedsiębiorców
wymagają budowy CIEDG oraz usprawnienia działających w gminach systemów
informatycznych. Przedsięwzięcie to będzie wymagało istotnych nakładów finansowych ze
strony budżetu państwa. Jednakże z uwagi na charakter prac oraz skalę zagadnienia będzie to
proces rozłożony w czasie, co będzie skutkowało tym, że również koszty związane z
realizacją projektu będą mogły być optymalnie wydatkowane. W zakresie rejestracji
działalności gospodarczej on-line środki finansowe na ten cel zarezerwowano w działaniu 1.5
Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line w
Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.



10

Informatyzacja urzędów gminnych może zostać sfinansowana ze środków z działania 1.5
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym
Rozwoju Regionalnego. Wkład funduszy strukturalnych UE na sfinansowanie projektów w
obu działaniach może osiągnąć nawet 75% całości przedsięwzięcia. Wkład budżetu państwa
to z reguły 25%;

Należy założyć, że prace związane z budową systemu, jego implementacją i
wdrażaniem potrwają do 2006 roku, a szacowane koszty wyniosą ok.200 mln złotych. Koszty
te rozłożą się w czasie. W pierwszym roku dotyczyć będą przede wszystkim kosztów
ekspertyz, analiz i prac projektowych (ok. 50 mln złotych), w drugim i trzecim roku -
inwestycji po ok. 70-80 mln złotych rocznie. Jednocześnie z uwagi na założenie, iż
informacje o przedsiębiorcach gromadzone w Centralnej Informacji Ewidencji Działalności
Gospodarczej będą udostępniane zainteresowanym odpłatnie, należy przyjąć, że oznacza to
wpływy finansowe do budżetu. Należy zagwarantować odpowiednie środki finansowe na
realizację projektów informatycznych w budżecie państwa w części 27 informatyzacja.

♦ wpływ regulacji na rynek pracy

Zakłada się, że uproszczenie rejestracji działalności gospodarczej m.in. dzięki
elektronicznej rejestracji spowoduje zwiększenie liczby osób podejmujących działalność
gospodarczą.

♦ wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Stworzenie systemu CIEDG, z możliwością dostępu on-line oraz rzetelność i

aktualność danych wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze w obrocie gospodarczym
ma szanse być narzędziem, które warunkuje rozwój gospodarki rynkowej oraz
podnoszenie konkurencyjności (lepsza informacja o kontrahentach).

Rozwój publicznych usług on-line może prowadzić do zwiększenia wykorzystania
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwach co z pewnością
wpłynie na ich konkurencyjność m.in. w zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej.

♦ wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Możliwość uzyskiwania kompleksowej informacji ze wszystkich gmin może
przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystywania narzędzi polityki regionalnej w
procesie decyzyjnym.



Projekt

Rozporządzenie

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej1)

z dnia .......................

w sprawie sposobu przekazywania wniosków i dokumentów przedsiębiorcy
podejmującego działalność do właściwych organów

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia ............... o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr ......, poz. ......) zarządza się, co następuje:

 § 1. 

Rozporządzenie określa sposób przekazywania do właściwych organów wniosków i
dokumentów składanych przez przedsiębiorcę podejmującego działalność gospodarczą
dotyczących:

1) wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2) zgłoszenia identyfikującego albo aktualizującego, o którym mowa w przepisach o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

3) zgłoszenia płatnika składek lub zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub ich zmiany w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

 § 2. 

Wnioski i dokumenty, o których mowa w § 1 są przekazywane do właściwych organów drogą
elektroniczną.

 § 3. 

1. Organ ewidencyjny lub organ prowadzący rejestr przedsiębiorców odbiera od
przedsiębiorcy podejmującego działalność wniosek zawierający żądanie, o którym mowa
w art. 44 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i sprawdza jego zgodność z
odpowiednimi odrębnymi przepisami.

                                                
1) Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie

szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5),
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem gospodarka.
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2. W przypadku złożenia wniosku w formie tradycyjnej, organ ewidencyjny lub organ
prowadzący rejestr przedsiębiorców wykonuje elektroniczną kopię złożonych
dokumentów, w formie przewidzianej odrębnymi przepisami dla odpowiednich
dokumentów i podpisuje ją bezpiecznym podpisem elektronicznym, potwierdzając tym
samy jej zgodność ze złożonym oryginałem.

 § 4. 

1. Organ ewidencyjny wykonuje elektroniczną kopię decyzji o wpisie i opatruje ją
bezpiecznym podpisem elektronicznym.

2. Organ prowadzący rejestr przedsiębiorców wykonuje w formie elektronicznej odpis
postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców i opatruje go bezpiecznym
podpisem elektronicznym.

 § 5. 

1. Organ ewidencyjny przesyła wniosek lub podpisaną kopię wniosku wraz z podpisaną
kopią decyzji o wpisie, do właściwych organów rejestrowych określonych w odrębnych
przepisach, za pomocą sieci internet, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wniosku.

2. Organ prowadzący rejestr przedsiębiorców przesyła wniosek lub podpisaną kopię wniosku
wraz z podpisanym odpisem postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru
przedsiębiorców, do właściwych organów rejestrowych określonych w odrębnych
przepisach, za pomocą sieci internet, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wniosku.

 § 6. 

W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w art. 44 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, zawiera więcej niż jedno z żądań, o których mowa a pkt 1) -3) art., 44 ustawy,
sposób przekazania wniosku określony w §2 – 5 niniejszego rozporządzenia, stosuje się
odpowiednio oddzielnie dla każdego żądania.

 § 7. 

1. Wnioski złożone w formie tradycyjnej przekazuje się do właściwych organów pocztą, za
potwierdzeniem odbioru, w ciągu 7 dni od przekazania ich kopii drogą elektroniczną.

2. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

 § 8. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister
Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej
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UZASADNIENIE

Art. 45 ust. 4 ustawy z dnia ... o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na

ministra właściwego do spraw gospodarki obowiązek określenia w drodze rozporządzenia

sposobu przekazywania do właściwych organów wniosków i dokumentów składanych przez

przedsiębiorcę podejmującego działalność gospodarczą.

Rozporządzenie w sposób szczegółowy określa zasady przekazywania przez organ

rejestrowy wniosków i dokumentów składanych przez przedsiębiorcę podejmującego

działalność gospodarczą dotyczących:

1) wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki

narodowej (REGON);

2) zgłoszenia identyfikującego albo aktualizującego, o którym mowa w

przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i

płatników;

3) zgłoszenia płatnika składek lub zgłoszenia do ubezpieczeń

społecznych lub ich zmiany w rozumieniu przepisów o

ubezpieczeniach społecznych.

Przyjęte rozwiązania mają na celu znaczne uproszczenie dotychczasowych procedur

poprzez wprowadzenie systemu pełnej rejestracji przedsiębiorcy w pierwszym organie

rejestrowym.

Zgodnie z § 3 organ ewidencyjny lub organ prowadzący rejestr przedsiębiorców odbiera

stosowny wniosek, sprawdza jego zgodność z odrębnymi przepisami. W przypadku złożenia

wniosku w formie tradycyjnej wykonuje elektroniczną kopię złożonych dokumentów.

Potwierdzenie zgodności ze złożonym oryginałem odbywa się poprzez podpisanie

elektronicznej kopii bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Projektowany § 4 wprowadza dodatkowo obowiązek sporządzenia przez organ

ewidencyjny elektronicznej kopii decyzji o wpisie, a w przypadku organu prowadzącego
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rejestr przedsiębiorców elektronicznego odpisu postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru

przedsiębiorców. Również w tych przypadkach dokumenty elektroniczne opatrywane są

bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Rozporządzenie przewiduje termin 3 dni roboczych na zwrotne przesłanie drogą

internetową przez organy ewidencyjne i organy prowadzące rejestr przedsiębiorców

wniosków i dokumentów do właściwych organów rejestrowych. W przypadku wniosków

złożonych w formie tradycyjnej termin zwrotnego przesłania ich pocztą, za potwierdzeniem

odbioru wydłużono do 7 dni od przekazania ich kopii drogą elektroniczną.

Ocena Skutków Regulacji (OSR)
projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie sposobu przekazywania wniosków i dokumentów przedsiębiorcy
podejmującego działalność do właściwych organów

1. Cel wprowadzenia rozporządzenia

Projekt rozporządzenia stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia ... o swobodzie
działalności gospodarczej. Jest to realizacja delegacji ustawowej zawartej w art. 45 ust. 4
ustawy.

Rozporządzenie w sposób szczegółowy określa zasady przekazywania przez organ
rejestrowy do innych organów ewidencyjnych wniosków i dokumentów składanych przez
przedsiębiorcę podejmującego działalność gospodarczą.

2. Konsultacje społeczne

 Projekt rozporządzenia został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako organ wnioskujący przekaże
ww. projekt w celu zaopiniowania do poszczególnych resortów i urzędów centralnych, a
także organizacji zrzeszających i reprezentujących przedsiębiorców. W procesie konsultacji i
uzgodnień w kwestiach teleinformatycznych zostaną również uwzględnione uwagi
organizacji branżowych oraz izb gospodarczych z dziedziny informatyki i telekomunikacji.

3. Zakres Oceny Skutków Regulacji
Przygotowana zgodnie  z zasadami OSR ocena obejmuje jej minimalny zakres.

Szacunek kosztów może być jedynie przybliżony. Przyjęty model funkcjonowania wymiany
wniosków i dokumentów zakłada przesyłanie drogą elektroniczną przez organ rejestrowy
koniecznych danych do zgłoszenia przedsiębiorcy w innych organach ewidencyjnych
(rejestrach). Niezależnie jednak od  konieczności uwzględnienia funkcjonalności istniejących



5

zasobów informatycznych w organach rejestrowych i organach ewidencyjnych pod kątem
nowych potrzeb, istotną kwestią jest liczba stanowisk wyposażonych w aplikacje służące do
składania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz integracja tych rozwiązań z
wewnętrznym systemem informatycznym organów ewidencyjnych i organów prowadzących
rejestry przedsiębiorców. Rozporządzenie wprowadza bowiem obowiązek opatrywania kopii
dokumentów elektronicznych bezpiecznym podpisem elektronicznym przez te organy.
Określenie całkowitych kosztów nie będzie na razie możliwe z uwagi na stan zasobów
informatycznych, wielkość implementowanej w organie ewidencyjnym bądź organie
prowadzącym rejestry przedsiębiorców Infrastruktury Klucza Publicznego (liczba stanowisk
ds. obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego z uwagi na wielkość przetwarzanej
dokumentacji elektronicznej może się znacznie różnić).

4. Skutki wprowadzenia rozporządzenia

♦ wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet centralny i budżety
jednostek samorządu terytorialnego

Wdrożenie rozporządzenia powinno pociągnąć w organach ewidencyjnych lub w
organach prowadzących rejestr przedsiębiorców wydatki związane z przygotowaniem
zaplecza technicznego zapewniającego możliwość opatrywania dokumentów elektronicznych
bezpiecznym podpisem elektronicznym, integracji z wewnętrznym systemem
informatycznym, opracowanie aplikacji wspierających zarządzanie obiegiem dokumentów, w
tym zapewniających ich archiwizację i bieżącą aktualizację. Na koszty utrzymywania
infrastruktury informatycznej będą składały się zakupy sprzętu i oprogramowania
dostosowane do potrzeb konkretnego organu ewidencyjnego (np. liczba stanowisk ds. obsługi
bezpiecznego podpisu elektronicznego) oraz koszty utrzymywania wspomnianej
infrastruktury.

♦ wpływ regulacji na rynek pracy

Wejście rozporządzenia w życie nie spowoduje bezpośrednich skutków związanych z
rynkiem pracy.

♦ wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Projekt rozporządzenia nie ma bezpośredniego wpływu na konkurencyjność
gospodarki. Pośrednio przyczynia się do jej wzrostu produktywności przez tworzenie
warunków dla bezpiecznego funkcjonowania podpisów elektronicznych, których wdrożenie
umożliwi prawnie skuteczny obrót dokumentów elektronicznych z udziałem obywateli,
podmiotów gospodarczych i urzędów.

♦ wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Wejście rozporządzenia w życie nie spowoduje bezpośrednich skutków związanych

z sytuacją i rozwojem regionów.



Projekt

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej1)

z dnia .................................

w sprawie szczegółowego sposobu obliczania średniorocznego zatrudnienia, rocznego
obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, w tym

przedsiębiorców działających krócej niż jeden rok obrotowy

Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia           o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
Nr     ,poz.     ) zarządza się, co następuje:

§1. Średnioroczne zatrudnienie oblicza się jako sumę przeciętnego zatrudnienia w miesiącach
roku obrotowego podzieloną przez dwanaście.

§2. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, za średnioroczne zatrudnienie
przyjmuje się sumę przeciętnego zatrudnienia w pełnych miesiącach działalności przedsiębiorcy
podzieloną przez liczbę tych miesięcy.

§3. Przeciętne zatrudnienie w miesiącu oblicza się na podstawie sumy dwóch stanów dziennych
(w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca) podzielonej przez dwa.

§4. Przeciętne zatrudnienie wykazuje się w etatach.

§5. Przeliczenia osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty dokonuje się według liczby godzin
pracy ustalonych w umowie o pracę w stosunku do obowiązującej normy.

§6. Obliczając przeciętne zatrudnienie uwzględnia się osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę, zlecenia, powołania i wyboru, w tym również:

1) osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, finansowanych
z Funduszu Pracy;

2) osoby przebywające za granicą na podstawie delegacji służbowej;
3) osoby pracujące u przedsiębiorcy w formie zorganizowanych grup roboczych na

podstawie zbiorowej lub indywidualnej umowy o pracę, w szczególności:
a) uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, z wyjątkiem odbywających naukę

zawodu,
b) żołnierzy,
c) skazanych,
d) junaków obrony cywilnej,
e) junaków straży przemysłowej i pożarnej,
f) osoby odbywające u przedsiębiorcy zastępczą służbę poborowych.

                                                
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na

podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
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4) cudzoziemców zatrudnionych u przedsiębiorcy zgodnie przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tj. – Dz. U. z 2001 r Nr 6,
poz. 56 z późn. zm.).

§7. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia krócej niż pełny miesiąc,
przeliczenia na pełne etaty dokonuje się według liczby dni, w których obowiązuje umowa, do
liczby dni danego miesiąca.

§8. Do zatrudnionych nie zalicza się:
1) osób wykonujących pracę nakładczą;
2) agentów;
3) osób przebywających na urlopach bezpłatnych w wymiarze większym niż 14 dni w

miesiącu.

§9. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż miesiąc, za średnioroczne zatrudnienie
przyjmuje się stan zatrudnienia na dzień składania wniosku o udzielenie pomocy publicznej.

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

§11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
GOSPODARKI, PRACY

I POLITYKI SPOŁECZNEJ
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UZASADNIENIE

Projekt jest wykonaniem delegacji z art. 103 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej. Sposób szacowania rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
oraz operacji finansowych jest odbiciem odpowiedniego zalecenia rekomendacji Komisji
Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikro-, małych i średnich
przedsiębiorców, na podstawie której opracowano brzmienie art. 103 ustawy. Proponowany
przepis jest tożsamy z obecnie jeszcze obowiązującym brzmieniem art.56 ust. 2 ustawy – Prawo
działalności gospodarczej w jego części dotyczącej szacowania rocznego obrotu netto.

Szczegółowy sposób liczenia średniorocznego zatrudnienia przedsiębiorcy również podąża za
wspomnianą rekomendacją Komisji i znalazł swoje dokładne odbicie w zapisach projektu.
Rozwinięta zgodnie z rekomendacją Komisji w stosunku do obecnie obowiązującego brzmienia
art. 56 ust. 2 Prawa działalności gospodarczej w tej części metodologia obliczania
średniorocznego zatrudnienia będzie pomocna przedsiębiorcom i organom udzielającym pomocy
do stwierdzania i odpowiednio potwierdzania, że przedsiębiorca spełnia wymogi określone w
ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, uprawniające go do aplikowania o pomoc
przewidzianą dla przedsiębiorców mikro, małych lub średnich. Podanie szczegółowej
metodologii jest o tyle ważne, iż w myśl art. 104 ust. 1 przedsiębiorca dla celów pomocy
publicznej oświadcza przed organem udzielającym pomocy, że spełnia przesłanki przedsiębiorcy
mikro-, małego lub średniego; a ust. 3 tego artykułu uprawnia organ udzielający pomocy do
kontroli stanu faktycznego u przedsiębiorcy. Zawarte w projekcie wskazania metodologiczne
wyeliminują możliwe dotychczas i ujawniające się od czasu do czasu, różnice interpretacyjne
pomiędzy przedsiębiorcami i organami udzielającymi pomocy co do obliczania stanu
średniorocznego zatrudnienia. Co za tym idzie wejście w życie projektu ograniczy liczbę sporów
na tym tle pomiędzy ww. podmiotami.

Ocena Skutków Regulacji

1. Wpływ regulacji na wydatki i dochody sektora finansów publicznych (w tym
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego)

Przedmiotowy projekt nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa po
stronie wydatków państwa. Nie spowoduje również dodatkowych skutków dla budżetów
jednostek samorządu terytorialnego.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek
pracy.

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność
Przedłożony projekt rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i
zewnętrzną gospodarki.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Regulacje zaproponowane w projekcie nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój
regionów.

16/02/esz


