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USTAWA 

z dnia 13 maja 2011 r. 

 

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 
r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wnio-
sku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Re-
jestrze Sądowym.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia 
działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.”; 

2) w art. 14a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie 
działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeże-
niem ust. 1a.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje 
wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny 

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z dnia 13 października 
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 
r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swo-
bodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, ustawę z dnia 19 
grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz ustawę z 
dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. 
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okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się 
liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. 

1b. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być 
oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. 

1c. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej 
stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w wię-
cej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności go-
spodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przepisy ust. 2 oraz ust. 3–7 
stosuje się odpowiednio. 

2b. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach 
prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej 
z tych form. Przepisy ust. 3–7 stosuje się do zawieszonej formy działalności 
gospodarczej.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się 
od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wyko-
nywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wnio-
sku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wy-
konywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wnio-
sku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.”; 

3) w art. 22b ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściwe organy zapewnią kompletność i aktualność informacji, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1–6 i 8.”; 

4) w art. 22c ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Właściwy organ odpowiada niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni robo-
czych, na wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w art. 22b ust. 1. W 
przypadku spraw wymagających konsultacji z innymi właściwymi organami, 
termin ten może być przedłużony do 14 dni roboczych. Jeżeli wniosek jest błęd-
ny, nieuzasadniony lub zawiera braki, właściwy organ jest obowiązany nie-
zwłocznie poinformować wnioskodawcę.”; 

5) art. 22f otrzymuje brzmienie: 

„Art. 22f. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegóło-
we warunki współpracy właściwych organów w zakresie niezbędnym 
do realizacji zadań punktu kontaktowego, uwzględniając określone w 
ustawie zadania punktu kontaktowego oraz konieczność zapewnienia 
właściwego przepływu danych i informacji między tymi organami.”; 

6) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG oraz przekazywanie danych   
oraz informacji z CEIDG odbywa się za pośrednictwem platformy usług admini-
stracji publicznej lub w inny sposób, środkami komunikacji elektronicznej.”; 

7) w art. 25: 

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

„1a) data urodzenia przedsiębiorcy;”, 

– pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębior-
cy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest 
wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miej-
sca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; da-
ne te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym 
rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym 
przypadku możliwe; 

6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony interne-
towej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we 
wniosku o wpis do CEIDG;”, 

– pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny 
REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy ta-
kich spółek;”, 

– pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

 „11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przed-
siębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane 
pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgło-
sił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG;”, 

– pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności praw-
nych  oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;”, 

– pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;”, 

– dodaje się pkt 17–19 w brzmieniu: 

„17) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego 
wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG; 

18) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowa-
niem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi; 

19) informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 11, obejmują imię i nazwisko albo fir-
mę pełnomocnika oraz odpowiednie dane określone w ust. 1 pkt 1, 1a i 3-
6.”,  

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego 
danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia 
danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu 
wpływu do CEIDG wniosku, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1.”, 
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d) w ust. 5 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatko-
wania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zasto-
sowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.”, 

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie 
rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku 
od towarów i usług.”, 

f) uchyla się ust. 6,  

g) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku 
orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów,  o których 
mowa w ust. 1 pkt 16–18, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złoże-
nie fałszywego oświadczenia.”; 

8) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu: 

„Art. 25a. 1. Jeżeli w CEIDG wpisano dane, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 
11, do wykazania przed organem administracji publicznej upoważnie-
nia do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy nie stosuje się 
przepisu art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicz-
nej z urzędu potwierdza w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do 
prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w sprawach prowadzonych na podsta-
wie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 
2011 r. Nr 41, poz. 214 i Nr 53, poz. 273).”; 

9) w art. 26: 

a) ust. 1–4 otrzymują brzmienie: 

„1. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem for-
mularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w 
Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki 
oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji pu-
blicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na 
wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. 

2. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu 
zgodnym z formularzem, o którym mowa w ust. 1, w wybranym przez 
przedsiębiorcę urzędzie gminy: 

1) osobiście albo 

2) wysłany listem poleconym. 

3. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, i potwierdza wnioskodawcy, za pokwito-
waniem, przyjęcie wniosku. 
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4. Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na formę do-

kumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfiko-
wanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad 
przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje pod-
pisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, 
albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożli-
wiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu 
jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia robo-
czego od dnia jego otrzymania.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 4, wykonują upo-
ważnieni pracownicy, organ gminy jest obowiązany niezwłocznie przeka-
zywać do CEIDG imiona i nazwiska tych osób.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego i papierowego oraz doku-
mentacja z nim związana podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od do-
konania wpisu. Archiwizacji dokonują, odpowiednio, organ gminy i mini-
ster właściwy do spraw gospodarki. Do wniosku i dokumentacji nie stosuje 
się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.”, 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Osoby, o których mowa w art. 13 ust. 2, 4 oraz 5, wraz z wnioskiem 
przedkładają dane dokumentu potwierdzającego status, o którym mowa w 
tych przepisach, w szczególności datę wydania i sygnaturę dokumentu oraz 
wskazanie organu, który go wydał, albo przedkładają w urzędzie gminy do 
wglądu oryginał dokumentu.”; 

10) w art. 27: 

a) w ust. 2: 

– uchyla się pkt 2, 

– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz 
prowadzenia działalności gospodarczej, lub 

5) dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub”, 

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:  

„5a) wraz z którym nie złożono oświadczenia, o którym mowa w art. 25 
ust. 7, lub”, 

b) ust. 3–5 otrzymują brzmienie: 

„3. Jeżeli wniosek określony w art. 26 ust. 1 jest niepoprawny, system telein-
formatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawno-
ści tego wniosku. 

4. Jeżeli wniosek złożony w sposób określony w art. 26 ust. 2 jest niepopraw-
ny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia 
wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
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5. CEIDG korzysta z informacji zawartych w rejestrach publicznych dostęp-

nych w formie elektronicznej w zakresie danych objętych wnioskiem o wpis 
do CEIDG w szczególności w celu weryfikacji danych wpisanych do CE-
IDG.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 1 
opatrzony jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwa-
lifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepi-
sach o podpisie elektronicznym albo podpisywany podpisem potwierdzo-
nym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisywany podpisem osobistym, o 
którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisywany w 
inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jedno-
znaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.”; 

11) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do 
CEIDG niezbędne dla uzyskania, zmiany albo skreślenia wpisu w kra-
jowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 
(REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o 
którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji po-
datników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo ich zmiany w 
rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgło-
szenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego 
rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków oraz złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zasto-
sowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, zgłoszenia reje-
stracyjnego lub aktualizacyjnego, o których mowa w przepisach o 
podatku od towarów i usług, za pośrednictwem elektronicznej plat-
formy usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji 
elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym nastę-
pującym po dokonaniu wpisu, do właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu infor-
macji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do: 

1) Głównego Urzędu Statystycznego, 

2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego 

 – wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym nume-
rze NIP.”; 

12) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do wniosku w sprawie zmian albo wykreślenia wpisu stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 26–29, z wyłączeniem przepisu art. 27 ust. 2 pkt 5.”; 

13) art. 31 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31. 1. Wpisowi z urzędu do CEIDG podlegają informacje, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 pkt 13–19. 

2. Informację, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 13, kurator lub opie-
kun zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza 
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dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż w termi-
nie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 
ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsię-
biorcy. 

3. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 14 i 15, sąd zgłasza 
niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na 
stronie internetowej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni robo-
czych od dnia uprawomocnienia się postanowienia wydanego w po-
stępowaniu upadłościowym i naprawczym. 

4. Informację, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15a, Centralna Infor-
macja Krajowego Rejestru Sądowego zgłasza niezwłocznie do CE-
IDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie interneto-
wej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia do-
konania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki ka-
pitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną. 

5. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16–18, Krajowy Re-
jestr Karny albo organ zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednic-
twem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie-
zwłocznie po uzyskaniu informacji o uprawomocnieniu wyroku albo 
decyzji o zakazie wykonywania określonej działalności lub zawodu.”; 

14) w art. 34 w ust. 2: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji 
administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:”, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodar-
czej przez przedsiębiorcę;”, 

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działal-
ności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia 
wykonywania działalności gospodarczej;”; 

15) art. 35 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35. 1. W przypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym sta-
nem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsię-
biorcę do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia wezwania. 

2. Jeżeli, mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca nie 
dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do 
spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, 
przedsiębiorcę z CEIDG. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki z urzędu, w formie postano-
wienia, sprostuje wpis zawierający oczywiste błędy, niezgodności z 
treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem faktycznym wynikającym z 
innych rejestrów publicznych.”; 
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16) art. 36 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przekaza-
nia drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego 
dnia roboczego, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG 
oraz o sprostowaniu wpisu w CEIDG przedsiębiorcy, którego wpis 
dotyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do Główne-
go Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których 
mowa w art. 37 ust. 5.”; 

17) w art. 37: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone:”, 

 – pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz ad-
resu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej;”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane do CEIDG przez 
odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności 
regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, niezwłocz-
nie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o 
prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem 
daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w 
drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy 
te przekazują informacje niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym na-
stępującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG 
udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia ro-
boczego po dniu ich otrzymania. Przepisy art. 26 ust. 4 i 4a stosuje się od-
powiednio.”, 

c) uchyla się ust. 6; 

18) w art. 38: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, są udostępniane na 
stronie internetowej CEIDG.”, 

b) uchyla się ust. 3, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących 
osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 
ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony in-
ternetowej CEIDG.”, 

d) uchyla się ust. 6; 

19) w art. 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z 

oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr 
działalności regulowanej.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.2)) w art. 9a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 
1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbo-
wego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania 
określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy 
podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie 
form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku docho-
dowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospo-
darczej. 

2. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania docho-
dów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 
30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi 
urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświad-
czenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna 
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może zło-
żyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli po-
datnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświad-
czenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w 
dniu uzyskania pierwszego przychodu.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 
późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 42 w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, 
nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem 
PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada,”; 

2) art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 43. 1. Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym nume-
rze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej Głów-

                                                
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 352, 

Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, 
poz. 1475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398 i Nr 84, 
poz. 455. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, 
poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, 
z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 
170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 
oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489. 
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nego Urzędu Statystycznego w sposób, o którym mowa w art. 45a, 
lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP), zwanej dalej „ePUAP”. 

2. Udostępnienie danych na stronie internetowej Głównego Urzędu Sta-
tystycznego lub za pośrednictwem ePUAP jest potwierdzeniem do-
konania wpisu tych informacji w rejestrze podmiotów. 

3. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru pod-
miotów osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających oso-
bowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność go-
spodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym 
numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych 
od dnia otrzymania żądania. 

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje Prezesowi Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni roboczych od dnia 
dokonania wpisu informację o numerze identyfikacyjnym nadanym 
przedsiębiorcy rozpoczynającemu wykonywanie działalności gospo-
darczej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej wykonującej dzia-
łalność gospodarczą.”; 

3) art. 45a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45a. Główny Urząd Statystyczny udostępnia informacje, o których mowa w 
art. 45 ust. 1, na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycz-
nego lub za pośrednictwem ePUAP.”. 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatni-
ków i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.4)) w art. 5 ust. 4a 
otrzymuje brzmienie: 

„4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika 
lub kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświad-
czoną urzędowo kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku 
udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjne-
go do zgłoszenia dołącza się oryginał pełnomocnictwa. Przepisy ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej mają zastosowanie odpowiednio do pełno-
mocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji, o której 
mowa w rozdziale 3 tej ustawy.”. 

 

Art. 5. 

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. 
zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 
                                                
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, 

z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 
3, poz. 11, Nr 18, poz. 97 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 
1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 
2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, 
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1) w art. 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi 
urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie 
później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna 
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może zło-
żyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli po-
datnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświad-
czenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca 
zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przycho-
du. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji 
działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, 
uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności 
w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych 
właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy 
spółki cywilnej osób fizycznych rozpoczynający prowadzenie działalności go-
spodarczej oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przy-
chodów ewidencjonowanych mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej.”; 

2) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według 
ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu na-
czelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podat-
kowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opo-
datkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzę-
du skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub może dołączyć do wniosku 
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej skła-
danego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli 
do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalno-
ści gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa 
się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku 
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej 
wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa je-
den ze wspólników.”. 

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 
101, poz. 1178, z późn. zm.6)) w art. 7b ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

                                                                                                                                          
poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 
210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 
1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894 i 
Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 
28, poz. 146, Nr 75, poz. 473, Nr 219, poz. 1442 i Nr 226, poz. 1478. 

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 
1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 
1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, 
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„5. Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewiden-

cyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, 
przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, 
właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.”. 

 

Art. 7. 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 
1694, z późn. zm.7)) w art. 133 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. a–
e oraz j, prowadzonych w Systemie Pobyt udostępnia się ministrowi właściwe-
mu do spraw gospodarki w zakresie niezbędnym do prowadzenia Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”. 

 

Art. 8. 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472, z 2010 r. Nr 81, poz. 
531 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390) w art. 123 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, 
udostępnia się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie nie-
zbędnym do prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej.”. 

 

Art. 9.  

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działal-
ności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636, z 2008 r. Nr 
141, poz. 1888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) w art. 66: 

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) art. 7b ust. 10 oraz art. 7i, które tracą moc z dniem 1 lipca 2011 r.,”; 

2) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) art. 7a, art. 7b ust. 1-9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g, art. 7h, 
które tracą moc z dniem 31 grudnia 2011 r.”. 

                                                                                                                                          
poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 144, poz. 
1043, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 
i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 
1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr 
81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593. 
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Art. 10. 

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 
2008 r. Nr 52, poz. 305, Nr 214, poz. 1348 i Nr 216, poz. 1367) w art. 24 po ust. 1 do-
daje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dane z rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1, są udostępniane za pośrednic-
twem urządzeń teleinformatycznych, bez konieczności składania pisemnych 
wniosków, także ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie nie-
zbędnym do prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej.”. 

 

Art. 11. 

W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w art. 66 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Z dniem przeniesienia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej wpisu, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent mia-
sta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis prze-
niesiono. 

2b. Do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, 
wójt, burmistrz albo prezydent miasta pozostaje organem ewidencyjnym. W ta-
kim przypadku przepisu art. 68 nie stosuje się.”; 

2) art. 67 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 67. 1. Organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulo-
wanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, w terminie 
do dnia 30 czerwca 2012 r. przekażą do Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej, dane o przedsiębiorcach wy-
konujących aktualnie działalność gospodarczą wiążącą się z uzyska-
niem, odpowiednio, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulo-
wanej, licencji lub zezwolenia, zawarte w prowadzonych przez nie re-
jestrach, zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do sądów, kuratorów i opie-
kunów w zakresie danych gromadzonych lub udostępnianych przez 
Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.”. 

 

Art. 12.  

W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. 
Nr 45, poz. 235) w art. 28 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej 
NIP, o ile wnioskodawcy te numery nadano;”. 
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Art. 13.  

W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli 
i przedsiębiorców (Dz. U. Nr …, poz. ...) w art. 65 uchyla się pkt 3. 

 

Art. 14.  

Do dnia 31 grudnia 2011 r. organ gminy może na podstawie wniosku złożonego w spo-
sób określony w art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, dokonać wpisu do CEIDG albo ewidencji działalności gospodarczej prowa-
dzonej na podstawie przepisów art. 7a, art. 7b ust. 1-9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, 
art. 7f, art. 7g i art. 7h ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospo-
darczej. 

 

Art. 15. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 7 lit. a tiret czwarte, art. 1 pkt 7 lit. b i lit. e, art. 1 pkt 8 oraz art. 4, 
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.; 

2) art. 6, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

  (-) Grzegorz Schetyna 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………...........................


