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USTAWA
z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakoƒczenie dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie.

na nieb´dàca osobà prawnà, której odr´bna ustawa
przyznaje zdolnoÊç prawnà — wykonujàca we w∏asnym imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà.
2. Za przedsi´biorców uznaje si´ tak˝e wspólników
spó∏ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich
dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Art. 5. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

Art. 2. Dzia∏alnoÊcià gospodarczà jest zarobkowa
dzia∏alnoÊç wytwórcza, budowlana, handlowa, us∏ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z∏ó˝, a tak˝e dzia∏alnoÊç zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciàg∏y.

1) organ koncesyjny — organ administracji publicznej upowa˝niony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji;
2) osoba zagraniczna:

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do dzia∏alnoÊci wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierzàt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leÊnictwa i rybactwa Êródlàdowego,
a tak˝e wynajmowania przez rolników pokoi, sprzeda˝y posi∏ków domowych i Êwiadczenia w gospodarstwach rolnych innych us∏ug zwiàzanych z pobytem
turystów.

a) osob´ fizycznà majàcà miejsce zamieszkania za
granicà, nieposiadajàcà obywatelstwa polskiego,

Art. 4. 1. Przedsi´biorcà w rozumieniu ustawy jest
osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyj-

3) przedsi´biorca zagraniczny — osob´ zagranicznà
wykonujàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà za granicà;

b) osob´ prawnà z siedzibà za granicà,
c) jednostk´ organizacyjnà nieb´dàcà osobà prawnà posiadajàcà zdolnoÊç prawnà, z siedzibà za
granicà;
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4) oddzia∏ — wyodr´bnionà i samodzielnà organizacyjnie cz´Êç dzia∏alnoÊci gospodarczej, wykonywanà przez przedsi´biorc´ poza siedzibà przedsi´biorcy lub g∏ównym miejscem wykonywania dzia∏alnoÊci;
5) dzia∏alnoÊç regulowana — dzia∏alnoÊç gospodarczà, której wykonywanie wymaga spe∏nienia
szczególnych warunków, okreÊlonych przepisami
prawa.
Art. 6. 1. Podejmowanie, wykonywanie i zakoƒczenie dzia∏alnoÊci gospodarczej jest wolne dla ka˝dego
na równych prawach, z zachowaniem warunków okreÊlonych przepisami prawa.
2. Organ administracji publicznej nie mo˝e ˝àdaç
ani uzale˝niç swojej decyzji w sprawie podj´cia, wykonywania lub zakoƒczenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez zainteresowanà osob´ od spe∏nienia przez nià
dodatkowych warunków, w szczególnoÊci przed∏o˝enia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.
Art. 7. Paƒstwo udziela przedsi´biorcom pomocy
publicznej na zasadach i w formach okreÊlonych w odr´bnych przepisach, z poszanowaniem zasad równoÊci i konkurencji.
Art. 8. 1. Organy administracji publicznej wspierajà rozwój przedsi´biorczoÊci, tworzàc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej, w szczególnoÊci wspierajà mikroprzedsi´biorców oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców.
2. Organy administracji publicznej, które wdra˝ajà
programy pomocowe w rozumieniu przepisów o dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsi´biorców, przekazujà drogà elektronicznà informacje o warunkach i formach udzielanej pomocy
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki, który je
gromadzi i udost´pnia na stronie internetowej.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane sà w terminie 30 dni od dnia ustanowienia programu pomocowego, nie póêniej ni˝ na 14 dni przed
wyznaczonym terminem sk∏adania wniosków o udzielenie pomocy.
Art. 9. Wykonujàc swoje zadania, w szczególnoÊci
w zakresie nadzoru i kontroli, organy administracji publicznej dzia∏ajà z poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsi´biorcy.
Art. 10. 1. Przedsi´biorca mo˝e z∏o˝yç do w∏aÊciwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów,
z których wynika obowiàzek Êwiadczenia przez przedsi´biorc´ daniny publicznej, w jego indywidualnej
sprawie.
2. Przedsi´biorca nie mo˝e byç obcià˝ony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosowa∏ si´ do
uzyskanej interpretacji.
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3. Zasady udzielania interpretacji regulujà odr´bne
ustawy.
Art. 11. Organy administracji publicznej sà zobowiàzane do za∏atwiania spraw przedsi´biorców bez
zb´dnej zw∏oki.
Art. 12. Wykonujàc swe zadania, organy administracji publicznej wspó∏dzia∏ajà z organizacjami pracodawców, organizacjami pracowników, organizacjami
przedsi´biorców oraz samorzàdami zawodowymi
i gospodarczymi.
Art. 13. 1. Osoby zagraniczne z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
mogà podejmowaç i wykonywaç dzia∏alnoÊç gospodarczà na takich samych zasadach jak przedsi´biorcy
polscy.
2. Obywatele innych paƒstw ni˝ wymienione
w ust. 1, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie si´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgod´ na pobyt tolerowany, status uchodêcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystajà z ochrony czasowej na
jej terytorium, mogà podejmowaç i wykonywaç dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
3. Osoby zagraniczne inne ni˝ wymienione
w ust. 1 i 2 majà prawo do podejmowania i wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej wy∏àcznie w formie
spó∏ki:
komandytowej,
komandytowo-akcyjnej,
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià i akcyjnej, a tak˝e
do przyst´powania do takich spó∏ek oraz obejmowania bàdê nabywania ich udzia∏ów lub akcji, o ile umowy mi´dzynarodowe nie stanowià inaczej.
Rozdzia∏ 2
Zasady podejmowania
i wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
Art. 14. 1. Przedsi´biorca mo˝e podjàç dzia∏alnoÊç
gospodarczà po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze Sàdowym albo do
Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, zwanej dalej
„ewidencjà”. Spó∏ka kapita∏owa w organizacji mo˝e
podjàç dzia∏alnoÊç gospodarczà przed uzyskaniem
wpisu do rejestru przedsi´biorców.
2. Wpisowi do ewidencji podlegajà przedsi´biorcy
b´dàcy osobami fizycznymi. Zasady wpisu do rejestru
przedsi´biorców okreÊlajà odr´bne przepisy.
Art. 15. Na zasadach okreÊlonych w ustawie podejmowanie i wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
mo˝e wiàzaç si´ dodatkowo z obowiàzkiem uzyskania
przez przedsi´biorc´ koncesji albo wpisu do rejestru
dzia∏alnoÊci regulowanej, z zastrze˝eniem art. 75.
Art. 16. 1. Przedsi´biorca wpisany do rejestru
przedsi´biorców albo ewidencji jest obowiàzany
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umieszczaç w oÊwiadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej dzia∏alnoÊci do oznaczonych
osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP)
oraz pos∏ugiwaç si´ tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.
2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, nie uchybia obowiàzkom okreÊlonym w przepisach szczególnych.
3. Identyfikacja przedsi´biorcy w poszczególnych
urz´dowych rejestrach nast´puje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
Art. 17. Przedsi´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz s∏usznych interesów konsumentów.
Art. 18. Przedsi´biorca jest obowiàzany spe∏niaç
okreÊlone przepisami prawa warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej, w szczególnoÊci dotyczàce
ochrony przed zagro˝eniem ˝ycia, zdrowia ludzkiego
i moralnoÊci publicznej, a tak˝e ochrony Êrodowiska.
Art. 19. Je˝eli przepisy szczególne nak∏adajà obowiàzek posiadania odpowiednich uprawnieƒ zawodowych przy wykonywaniu okreÊlonego rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej, przedsi´biorca jest obowiàzany
zapewniç, aby czynnoÊci w ramach dzia∏alnoÊci gospodarczej by∏y wykonywane bezpoÊrednio przez osob´ legitymujàcà si´ posiadaniem takich uprawnieƒ zawodowych.
Art. 20. Przedsi´biorca wprowadzajàcy towar do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiàzany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji informacji w j´zyku
polskim zawierajàcych:
1) firm´ przedsi´biorcy i jego adres;
2) nazw´ towaru;
3) inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odr´bnych przepisów.
Art. 21. Je˝eli przedsi´biorca oferuje towary lub
us∏ugi w sprzeda˝y bezpoÊredniej lub sprzeda˝y na
odleg∏oÊç za poÊrednictwem Êrodków masowego
przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiàzany do podania w ofercie
co najmniej nast´pujàcych danych:
1) firmy przedsi´biorcy;
2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
3) siedziby i adresu przedsi´biorcy.

2) jednorazowa wartoÊç transakcji, bez wzgl´du na
liczb´ wynikajàcych z niej p∏atnoÊci, przekracza
równowartoÊç 15 000 euro przeliczonych na z∏ote
wed∏ug Êredniego kursu walut obcych og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia
miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, w którym dokonano transakcji.
2. Przedsi´biorca b´dàcy cz∏onkiem spó∏dzielczej
kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowej mo˝e realizowaç
obowiàzek okreÊlony w ust. 1 za poÊrednictwem rachunku w tej spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej.
3. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wykonywania i poÊrednictwa w realizowaniu przekazów pieni´˝nych w obrocie
zagranicznym
stosuje
odpowiednio
przepisy
art. 63g i art. 111 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, z póên. zm.1)).
Rozdzia∏ 3
Ewidencja Dzia∏alnoÊci Gospodarczej
Art. 23. 1. Ewidencj´ prowadzi gmina w∏aÊciwa dla
miejsca zamieszkania przedsi´biorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzàdowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowoÊç, w której przebywa
przedsi´biorca z zamiarem sta∏ego pobytu.
2. Dla osób zagranicznych, o których mowa
w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach
i warunkach wjazdu i pobytu obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz cz∏onków ich rodzin
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141,
poz. 1180, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959), podejmujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w∏aÊciwoÊç miejscowà gminy dla celów ewidencyjnych
okreÊla si´ wed∏ug g∏ównego miejsca wykonywania
tej dzia∏alnoÊci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz,
prezydent miasta.
4. Ewidencj´ prowadzi si´ w systemie informatycznym.
Art. 24. 1. Ewidencja jest jawna.
2. Ka˝dy ma prawo dost´pu do danych zawartych
w ewidencji i do przeglàdania akt ewidencyjnych
przedsi´biorcy wpisanego do ewidencji.
———————
1)

Art. 22. 1. Dokonywanie lub przyjmowanie p∏atnoÊci zwiàzanych z wykonywanà dzia∏alnoÊcià gospodarczà nast´puje za poÊrednictwem rachunku bankowego przedsi´biorcy w ka˝dym przypadku, gdy:
1) stronà transakcji, z której wynika p∏atnoÊç, jest inny przedsi´biorca oraz
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260
i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68,
poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264
i Nr 146, poz. 1546.
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3. Domniemywa si´, ˝e dane wpisane do ewidencji sà prawdziwe. Je˝eli dane wpisano do ewidencji
niezgodnie ze zg∏oszeniem przedsi´biorcy lub bez tego zg∏oszenia, przedsi´biorca ten nie mo˝e zas∏aniaç
si´ wobec osoby trzeciej dzia∏ajàcej w dobrej wierze
zarzutem, ˝e dane te nie sà prawdziwe, je˝eli zaniedba∏ wystàpiç niezw∏ocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupe∏nienie lub wykreÊlenie wpisu.

minie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpoznania.

Art. 25. 1. Dla przedsi´biorcy wpisanego do ewidencji prowadzi si´ akta ewidencyjne obejmujàce
w szczególnoÊci dokumenty stanowiàce podstaw´
wpisu.

5. Wniosek o wpis do ewidencji mo˝e byç wys∏any
listem poleconym. W tym przypadku w∏asnor´cznoÊç
podpisu wnioskodawcy powinna byç poÊwiadczona
przez notariusza.

2. Je˝eli przepis szczególny nakazuje zg∏oszenie
okreÊlonych danych organowi ewidencyjnemu lub
wpisanie ich do ewidencji, a dane te nie podlegajà wed∏ug przepisów ustawy wpisowi do ewidencji, dokumenty zawierajàce te dane sk∏ada si´ do akt ewidencyjnych.

Art. 28. 1. Wniosek o wpis do ewidencji podlega
op∏acie w wysokoÊci 100 z∏otych, a je˝eli wniosek dotyczy zmiany wpisu op∏ata wynosi 50 z∏otych. Pobrane
op∏aty stanowià dochód bud˝etu gminy prowadzàcej
ewidencj´.

Art. 26. 1. Wpis do ewidencji jest dokonywany na
wniosek, chyba ˝e przepis szczególny przewiduje wpis
z urz´du.
2. Wpisem do ewidencji jest równie˝ wykreÊlenie
albo zmiana wpisu.
Art. 27. 1. Wniosek o wpis do ewidencji sk∏ada si´
na formularzu zgodnym z okreÊlonym wzorem urz´dowym, o którym mowa w art. 43 pkt 1. Sk∏adajàc
wniosek, wnioskodawca uiszcza op∏at´.
2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji zawiera:
1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego numer PESEL, o ile
taki posiada;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres
do dor´czeƒ przedsi´biorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana dzia∏alnoÊç gospodarcza,
a je˝eli przedsi´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç poza
miejscem zamieszkania — adres g∏ównego miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci i oddzia∏u, je˝eli zosta∏ utworzony;
4) okreÊlenie przedmiotu wykonywanej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, zgodnie z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci (PKD);
5) informacje o istnieniu lub ustaniu ma∏˝eƒskiej
wspólnoÊci majàtkowej;

4. W przypadku gdy przedsi´biorca nie posiada
numeru PESEL, sk∏ada do akt ewidencyjnych poÊwiadczonà przez upowa˝nionego pracownika urz´du
gminy kopi´ paszportu albo innego dokumentu potwierdzajàcego jego to˝samoÊç i obywatelstwo.

2. Wniosek o wykreÊlenie wpisu jest zwolniony
z op∏at.
3. Rada gminy mo˝e okreÊliç ni˝sze stawki op∏aty
albo wprowadziç zwolnienie od op∏at, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci rodzaj wykonywanej dzia∏alnoÊci.
Art. 29. 1. Organ ewidencyjny wydaje decyzj´
o wpisie.
2. Decyzj´ o wpisie do ewidencji wydaje si´ niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni roboczych
od dnia wp∏ywu wniosku, z zastrze˝eniem art. 27
ust. 3.
3. Decyzja o wpisie zawiera:
1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego numer PESEL, o ile
taki posiada;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do dor´czeƒ przedsi´biorcy, adres, pod którym jest wykonywana dzia∏alnoÊç gospodarcza, a je˝eli przedsi´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç poza miejscem zamieszkania — adres g∏ównego miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci i oddzia∏u, je˝eli zosta∏ utworzony;
4) okreÊlenie przedmiotu wykonywanej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, zgodnie z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci (PKD).

6) informacje o umowie spó∏ki cywilnej, je˝eli taka
zosta∏a zawarta;

4. Decyzja o wpisie zawiera równie˝ dane, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5—15, je˝eli wpis ich
dotyczy.

7) dane sta∏ego pe∏nomocnika, uprawnionego do
prowadzenia spraw przedsi´biorcy, o ile przedsi´biorca udzieli∏ takiego pe∏nomocnictwa.

5. Decyzja o wpisie do ewidencji podlega natychmiastowemu wykonaniu, z wyjàtkiem decyzji o wykreÊleniu przedsi´biorcy z ewidencji.

3. Gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, lub jest nieop∏acony, organ ewidencyjny
niezw∏ocznie wzywa do uzupe∏nienia wniosku w ter-

Art. 30. 1. Wpisowi do ewidencji podlegajà:
1) firma przedsi´biorcy;
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2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do dor´czeƒ przedsi´biorcy, adres, pod którym jest wykonywana dzia∏alnoÊç gospodarcza, a je˝eli przedsi´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç poza miejscem zamieszkania — adres g∏ównego miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci i oddzia∏u, je˝eli zosta∏ utworzony;
4) okreÊlenie przedmiotu wykonywanej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, zgodnie z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci (PKD);
5) informacje o istnieniu lub ustaniu ma∏˝eƒskiej
wspólnoÊci majàtkowej;
6) informacje o ograniczeniu lub utracie zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych;
7) informacje o og∏oszeniu upad∏oÊci, umorzeniu i zakoƒczeniu tego post´powania;
8) informacje o wszcz´ciu post´powania naprawczego;
9) informacje o udzieleniu, zmianie i cofni´ciu koncesji;
10) informacje o stwierdzeniu wygaÊni´cia koncesji,
je˝eli przepisy ustaw odr´bnych przewidujà wydanie takiej decyzji;
11) informacje o wpisie do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej oraz o wykreÊleniu z rejestru;
12) informacje o uzyskaniu zezwolenia lub licencji i ich
cofni´ciu;
13) informacje o umowie spó∏ki cywilnej, je˝eli taka
zosta∏a zawarta;
14) dane sta∏ego pe∏nomocnika, uprawnionego do
prowadzenia spraw przedsi´biorcy, o ile przedsi´biorca udzieli∏ takiego pe∏nomocnictwa;
15) informacja o ustanowieniu kuratora.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7, 9—12
i 15, podlegajà wpisowi z urz´du.
Art. 31. 1. Wpis do ewidencji polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w decyzji niezw∏ocznie po jej wydaniu. Wpis jest
dokonany z chwilà zamieszczenia danych w ewidencji.
2. W przypadku wydania decyzji o wykreÊleniu
przedsi´biorcy z ewidencji, wpis nast´puje w chwili,
gdy decyzja stanie si´ ostateczna.
Art. 32. Organ ewidencyjny wydaje decyzj´ o odmowie wpisu, gdy:
1) wniosek dotyczy dzia∏alnoÊci nieobj´tej przepisami ustawy;
2) wniosek zosta∏ z∏o˝ony przez osob´ nieuprawnionà;
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3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania okreÊlonej we wniosku dzia∏alnoÊci gospodarczej przez
przedsi´biorc´.
Art. 33. 1. Przedsi´biorca jest obowiàzany z∏o˝yç
wniosek o:
1) zmian´ wpisu — w terminie 7 dni od dnia zmiany
danych, o których mowa w art. 27 ust. 2, powsta∏ej po dniu dokonania wpisu do ewidencji;
2) wykreÊlenie — w terminie 7 dni od dnia trwa∏ego
zaprzestania wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2. Do wniosku w sprawie zmian i wykreÊlenia stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 27.
3. Zmiana miejsca zamieszkania przedsi´biorcy
podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, który by∏
w∏aÊciwy przed zmianà. Po dokonaniu zmiany wpisu
organ ewidencyjny przekazuje niezw∏ocznie decyzj´
o wpisie do organu w∏aÊciwego ze wzgl´du na nowe
miejsce zamieszkania wraz z aktami ewidencyjnymi.
4. Przepisy ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do zmiany g∏ównego miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w przypadku osób zagranicznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz cz∏onków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 34. Sàd rejonowy — sàd gospodarczy przesy∏a niezw∏ocznie w∏aÊciwemu organowi ewidencyjnemu odpis postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci,
umorzeniu post´powania upad∏oÊciowego oraz o zakoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego.
Art. 35. 1. Organ koncesyjny przesy∏a niezw∏ocznie
w∏aÊciwemu organowi ewidencyjnemu odpis ostatecznej decyzji o udzieleniu, zmianie i cofni´ciu koncesji, a tak˝e decyzj´ o stwierdzeniu wygaÊni´cia koncesji, je˝eli przepis szczególny przewiduje wydanie takiej
decyzji.
2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do zezwoleƒ i licencji, o których mowa w art. 75.
Art. 36. Organ prowadzàcy rejestr dzia∏alnoÊci regulowanej, po dokonaniu wpisu oraz po wydaniu decyzji o wykreÊleniu wpisu przedsi´biorcy, przesy∏a
w∏aÊciwemu organowi ewidencyjnemu zaÊwiadczenie
o dokonaniu wpisu lub decyzj´ o wykreÊleniu.
Art. 37. 1. Dane zawarte w ewidencji nie mogà byç
z niej usuni´te, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.
2. Wpis do ewidencji podlega wykreÊleniu z urz´du w przypadku:
1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania
okreÊlonej we wpisie dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez przedsi´biorc´;
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2) wpisania do rejestru przedsi´biorców spó∏ki handlowej powsta∏ej z przekszta∏cenia spó∏ki cywilnej,
w zakresie dzia∏alnoÊci wpisanej do rejestru przedsi´biorców;
3) stwierdzenia trwa∏ego zaprzestania wykonywania
przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. Wpis do ewidencji podlega wykreÊleniu, tak˝e
w przypadku gdy organ ewidencyjny dokona∏ go z naruszeniem prawa. W tym przypadku stosuje si´ odpowiednio przepisy o post´powaniu administracyjnym
dotyczàce wznowienia post´powania albo stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji.
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3) tryb odtwarzania danych zawartych we wnioskach
oraz sposób ich przechowywania i zabezpieczania
— uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia integralnoÊci
danych zawartych we wniosku, a tak˝e mo˝liwoÊci
automatycznego przenoszenia ich do ewidencji.
Art. 41. 1. Tworzy si´ Centralnà Informacj´ o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, zwanà dalej „Centralnà Informacjà”, z oddzia∏ami przy organach ewidencyjnych.
2. Centralnà Informacj´ prowadzi minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.
3. Zadaniem Centralnej Informacji jest:

4. WykreÊlenie w przypadku, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, nast´puje z chwilà otrzymania przez organ ewidencyjny informacji o wpisaniu przedsi´biorcy do rejestru przedsi´biorców, przekazanej przez
Centralnà Informacj´ Krajowego Rejestru Sàdowego,
na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sàdowym.
Art. 38. 1. Organ ewidencyjny mo˝e wykreÊliç
z urz´du wpis zawierajàcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, po uprzednim wezwaniu przedsi´biorcy do z∏o˝enia oÊwiadczenia w terminie 7 dni.
2. Organ ewidencyjny z urz´du sprostuje wpis zawierajàcy oczywiste b∏´dy lub niezgodnoÊci z treÊcià
decyzji.
Art. 39. Organ ewidencyjny jest obowiàzany do
przekazania drogà elektronicznà, w terminie 7 dni od
dnia wydania decyzji, informacji o wykreÊleniu przedsi´biorcy z ewidencji w∏aÊciwemu ze wzgl´du na
ostatnie miejsce zamieszkania przedsi´biorcy: urz´dowi statystycznemu, naczelnikowi urz´du skarbowego
oraz oddzia∏owi Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
Art. 40. 1. Wniosek o wpis do ewidencji mo˝e byç
z∏o˝ony w formie elektronicznej. Wniosek sk∏adany
w formie elektronicznej powinien zawieraç dane
w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we
wzorze urz´dowym, o którym mowa w art. 43 pkt 1,
oraz powinien byç opatrzony bezpiecznym podpisem
elektronicznym znakowanym czasem, weryfikowanym za pomocà wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.
2. W sposób okreÊlony w ust. 1 mo˝e byç wniesiony równie˝ wniosek, o którym mowa w art. 44.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji po
zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) prowadzenie zbioru informacji o danych zawartych w ewidencji;
2) udzielanie z ewidencji informacji o wpisie;
3) wydawanie zaÊwiadczeƒ o treÊci wpisów w ewidencji.
Art. 42. 1. Ka˝dy ma prawo otrzymaç zaÊwiadczenie o treÊci wpisu w ewidencji lub informacj´ o wpisie.
2. ZaÊwiadczenia wydajà oraz udzielajà pisemnych
informacji oddzia∏y, o których mowa w art. 41 ust. 1.
3. Wydanie zaÊwiadczenia oraz udzielenie pisemnej informacji podlega op∏acie.
4. Op∏ata, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód
bud˝etu paƒstwa.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 3, bioràc pod uwag´ uzasadnione koszty wydawania zaÊwiadczeƒ
i udzielania pisemnych informacji.
Art. 43. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki po
zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw informatyzacji okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzór urz´dowy, sposób i miejsce udost´pniania
formularzy wniosków o wpis do ewidencji,
uwzgl´dniajàc warunki powszechnej dost´pnoÊci
formularzy oraz uwzgl´dniajàc prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym;
2) szczegó∏owà treÊç wpisów, uwzgl´dniajàc treÊç
wniosku i zakres wpisów dokonywanych z urz´du;

1) szczegó∏owe wymagania dla systemu teleinformatycznego,

3) organizacj´ oraz szczegó∏owy sposób prowadzenia Centralnej Informacji oraz ewidencji, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia sprawnego obiegu
informacji oraz zakres danych obj´tych wpisem do
ewidencji;

2) warunki, jakim powinny odpowiadaç elektroniczne
noÊniki informatyczne oraz Êrodki komunikacji
elektronicznej, na których wnioski mogà byç wnoszone,

4) tryb przekazywania przez organy ewidencyjne danych ewidencyjnych do Centralnej Informacji,
uwzgl´dniajàc sposób wykorzystania systemów
teleinformatycznych;
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5) tryb wydawania zaÊwiadczeƒ o treÊci wpisów
i udzielania pisemnych informacji o wpisie przez
oddzia∏y, o których mowa w art. 41 ust. 1,
uwzgl´dniajàc jawnoÊç i powszechny dost´p do
danych zawartych w ewidencji.
Art. 44. Przedsi´biorca podejmujàcy dzia∏alnoÊç
wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsi´biorców
albo do ewidencji mo˝e z∏o˝yç wniosek zawierajàcy
˝àdanie:
1) wpisu do krajowego rejestru urz´dowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
2) zg∏oszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników;
3) zg∏oszenia p∏atnika sk∏adek lub zg∏oszenia do ubezpieczeƒ spo∏ecznych lub ich zmiany w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
Art. 45. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 44, organ prowadzàcy rejestr przedsi´biorców albo organ
ewidencyjny przesy∏a, w tym za poÊrednictwem systemu teleinformatycznego, niezw∏ocznie po dokonaniu
wpisu, do w∏aÊciwych organów urz´dowych rejestrów
wraz z odpisem postanowienia o dokonaniu wpisu do
rejestru przedsi´biorców albo decyzjà o wpisie do
ewidencji.
2. Ilekroç przepis szczególny nakazuje przedsi´biorcy z∏o˝enie dodatkowych dokumentów do wniosku, o którym mowa w art. 44, organ prowadzàcy rejestr przedsi´biorców lub organ ewidencyjny przesy∏a
z∏o˝one przez przedsi´biorc´ dokumenty wraz z wnioskiem.
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3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania,
przesy∏ania, dystrybucji i obrotu paliwami i energià;
4) ochrony osób i mienia;
5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
6) przewozów lotniczych.
2. Szczegó∏owy zakres i warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej podlegajàcej koncesjonowaniu okreÊlajà przepisy odr´bnych ustaw.
3. Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach
dzia∏alnoÊci gospodarczej majàcych szczególne znaczenie ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo paƒstwa lub
obywateli albo inny wa˝ny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy dzia∏alnoÊç ta nie
mo˝e byç wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu
wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy.
Art. 47. 1. Je˝eli przepisy odr´bnych ustaw nie stanowià inaczej, udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana
i cofni´cie koncesji lub ograniczenie jej zakresu nale˝y
do ministra w∏aÊciwego ze wzgl´du na przedmiot
dzia∏alnoÊci gospodarczej wymagajàcej uzyskania
koncesji.
2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofni´cie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku
do wniosku nast´puje w drodze decyzji.
3. Koncesji udziela si´ na czas oznaczony, nie krótszy ni˝ 5 lat i nie d∏u˝szy ni˝ 50 lat, chyba ˝e przedsi´biorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.

3. Na wniosek przedsi´biorcy upowa˝niony pracownik urz´du gminy poÊwiadcza zgodnoÊç przedstawionych odpisów tych dokumentów lub sporzàdza taki odpis.

Art. 48. 1. Organ koncesyjny mo˝e okreÊliç w koncesji, w granicach przepisów odr´bnych ustaw, szczególne warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej koncesjà.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób przekazywania
wniosków i dokumentów do w∏aÊciwych organów,
uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊç elektronicznego przetwarzania danych oraz zawartoÊç danych.

2. Organ koncesyjny jest obowiàzany przekazaç
ka˝demu zainteresowanemu przedsi´biorcy szczegó∏owà informacj´ o warunkach, o których mowa
w ust. 1, niezw∏ocznie po wszcz´ciu post´powania
w sprawie udzielenia koncesji.

Rozdzia∏ 4

Art. 49. 1. Wniosek o udzielenie lub o zmian´ koncesji zawiera:

Koncesje oraz regulowana dzia∏alnoÊç gospodarcza
Art. 46. 1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie:
1) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, wydobywania kopalin ze z∏ó˝, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
2) wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi,
bronià i amunicjà oraz wyrobami i technologià
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

1) firm´ przedsi´biorcy, oznaczenie jego siedziby
i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz
adresu g∏ównego miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej;
2) numer w rejestrze przedsi´biorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) okreÊlenie rodzaju i zakresu wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, na którà ma byç udzielona
koncesja.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y
podaç tak˝e informacje oraz do∏àczyç dokumenty
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okreÊlone w przepisach regulujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà wymagajàcà uzyskania koncesji.
Art. 50. Przed podj´ciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub jej zmiany organ koncesyjny mo˝e:
1) wezwaç wnioskodawc´ do uzupe∏nienia, w wyznaczonym terminie, brakujàcej dokumentacji poÊwiadczajàcej, ˝e spe∏nia on warunki okreÊlone
przepisami prawa, wymagane do wykonywania
okreÊlonej dzia∏alnoÊci gospodarczej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;
2) dokonaç sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy
przedsi´biorca spe∏nia warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej koncesjà oraz
czy daje r´kojmi´ prawid∏owego wykonywania
dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà.
Art. 51. 1. W przypadku gdy organ koncesyjny
przewiduje udzielenie ograniczonej liczby koncesji,
fakt ten og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) okreÊlenie przedmiotu i zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej, na którà ma byç udzielona koncesja;
2) liczb´ koncesji;
3) szczególne warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, na którà ma byç udzielona koncesja,
o ile organ koncesyjny, w granicach przepisów odr´bnych ustaw, przewiduje ich okreÊlenie;
4) termin i miejsce sk∏adania wniosków o udzielenie
koncesji;
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Art. 53. 1. Organ koncesyjny og∏asza w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o koniecznoÊci przeprowadzenia przetargu wÊród
przedsi´biorców, o których mowa w art. 52 ust. 1.
2. W og∏oszeniu organ koncesyjny okreÊla równie˝:
1) minimalnà op∏at´, za którà mo˝e byç udzielona
koncesja — nie ni˝szà ni˝ op∏ata skarbowa albo inna op∏ata o charakterze publicznoprawnym, przewidziana w odr´bnych przepisach za udzielenie
koncesji;
2) miejsce i termin sk∏adania ofert;
3) szczegó∏owe warunki, jakie powinna spe∏niaç oferta;
4) wysokoÊç, form´ i termin wniesienia wadium;
5) termin rozstrzygni´cia przetargu.
3. Przetarg przeprowadza w∏aÊciwy organ koncesyjny.
4. Ofert´ sporzàdzonà w j´zyku polskim sk∏ada si´
w terminie, miejscu i formie okreÊlonych stosownie
do ust. 1 i 2, w zapiecz´towanych kopertach.
5. Oferta zawiera:
1) firm´ przedsi´biorcy, oznaczenie jego siedziby
i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz
adresu g∏ównego miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej;
2) deklarowanà wysokoÊç op∏aty za udzielenie koncesji.
6. Oferty z∏o˝one nie podlegajà wycofaniu.

5) wymagane dokumenty i informacje dodatkowe;
6) czas, na jaki mo˝e byç udzielona koncesja.
3. Przepisu art. 60 nie stosuje si´.
Art. 52. 1. Je˝eli liczba przedsi´biorców, spe∏niajàcych warunki do udzielenia koncesji i dajàcych r´kojmi´ prawid∏owego wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej
koncesjà, jest wi´ksza ni˝ liczba koncesji przewidzianych do udzielenia, organ koncesyjny zarzàdza przetarg, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji.
2. W post´powaniu o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
organ koncesyjny zarzàdza przetarg, o którym mowa
w ust. 1, je˝eli w wyniku dokonania oceny wniosków
w trybie art. 36 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114,
z póên. zm.2)) liczba przedsi´biorców pozostaje wi´ksza ni˝ liczba koncesji.
————————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56,
poz. 517, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 91,
poz. 874.

Art. 54. 1. Organ koncesyjny dokonuje wyboru
ofert w liczbie zgodnej z liczbà koncesji, o której mowa
w art. 51 ust. 2 pkt 2, kierujàc si´ wysokoÊcià zadeklarowanych op∏at za udzielenie koncesji.
2. W przypadku gdy kilku przedsi´biorców zadeklarowa∏o op∏at´ w takiej samej wysokoÊci, organ koncesyjny wzywa tych przedsi´biorców do ponownego zadeklarowania wysokoÊci op∏aty i wybiera ofert´ przedsi´biorcy, który zadeklarowa∏ wy˝szà op∏at´.
3. Organ koncesyjny przekazuje przedsi´biorcom,
którzy z∏o˝yli oferty, pisemnà informacj´ o wyniku
przetargu, niezw∏ocznie po jego rozstrzygni´ciu, oraz:
1) zwraca wadium przedsi´biorcom, których oferty
nie zosta∏y wybrane;
2) zalicza wadium na poczet op∏aty przedsi´biorcom,
których oferty zosta∏y wybrane.
4. Organ koncesyjny udziela koncesji przedsi´biorcom, których oferty zosta∏y wybrane.
Art. 55. 1. Przedsi´biorca przekazujàcy podczas post´powania o udzielenie koncesji informacje stano-
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wiàce tajemnice przedsi´biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mo˝e
zg∏osiç wniosek, aby informacjom tym by∏a nadana
klauzula poufnoÊci.

2) ˝àdania ustnych lub pisemnych wyjaÊnieƒ, okazania dokumentów lub innych noÊników informacji
oraz udost´pnienia danych majàcych zwiàzek
z przedmiotem kontroli.

2. Informacjom nadaje si´ klauzul´ poufnoÊci, pod
warunkiem, ˝e przedsi´biorca:

3. Organ koncesyjny mo˝e wezwaç przedsi´biorc´
do usuni´cia stwierdzonych uchybieƒ w wyznaczonym terminie.

1) przekazujàc informacje, uzasadni swoje ˝àdanie;
2) z przekazanych informacji sporzàdzi streszczenie,
które mo˝e zostaç udost´pnione innym uczestnikom post´powania.
3. Informacje, którym nadano klauzul´ poufnoÊci,
nie mogà byç udost´pniane innym uczestnikom post´powania bez zgody przedsi´biorcy przekazujàcego
informacje.
Art. 56. 1. Organ koncesyjny mo˝e odmówiç udzielenia koncesji lub ograniczyç jej zakres w stosunku do
wniosku o udzielenie koncesji albo odmówiç zmiany
koncesji:

Art. 58. 1. Organ koncesyjny cofa koncesj´, w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce
przedsi´biorcy wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej koncesjà;
2) przedsi´biorca nie podjà∏ w wyznaczonym terminie dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà, mimo wezwania
organu koncesyjnego, lub trwale zaprzesta∏ wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej koncesjà.
2. Organ koncesyjny cofa koncesj´ albo zmienia jej
zakres, w przypadku gdy przedsi´biorca:

1) gdy przedsi´biorca nie spe∏nia warunków wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej koncesjà
okreÊlonych w ustawie lub warunków podanych
do wiadomoÊci przedsi´biorcom w trybie art. 48
ust. 2 lub art. 51 ust. 1;

1) ra˝àco narusza warunki okreÊlone w koncesji lub
inne warunki wykonywania koncesjonowanej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, okreÊlone przepisami
prawa;

2) ze wzgl´du na zagro˝enie obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa lub obywateli;

2) w wyznaczonym terminie nie usunà∏ stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami
okreÊlonymi w koncesji lub z przepisami regulujàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà obj´tà koncesjà.

3) je˝eli w wyniku przeprowadzonego przetargu,
o którym mowa w art. 52, udzielono koncesji innemu przedsi´biorcy lub przedsi´biorcom;
4) w przypadkach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
2. Organ koncesyjny mo˝e czasowo wstrzymaç
udzielanie koncesji, ze wzgl´du na przyczyny wymienione w ust. 1 pkt 2, og∏aszajàc o tym w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Art. 57. 1. Organ koncesyjny jest uprawniony do
kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie:
1) zgodnoÊci wykonywanej dzia∏alnoÊci z udzielonà
koncesjà;
2) przestrzegania warunków wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej;

3. Organ koncesyjny mo˝e cofnàç koncesj´ albo
zmieniç jej zakres ze wzgl´du na zagro˝enie obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa lub bezpieczeƒstwa obywateli, a tak˝e w razie og∏oszenia upad∏oÊci przedsi´biorcy.
Art. 59. Przedsi´biorca jest obowiàzany zg∏aszaç
organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany danych,
o których mowa w art. 49, w terminie 14 dni od dnia
ich powstania.
Art. 60. 1. Przedsi´biorca, który zamierza podjàç
dzia∏alnoÊç gospodarczà wymagajàcà uzyskania koncesji, mo˝e ubiegaç si´ o przyrzeczenie wydania koncesji, zwane dalej „promesà”. W promesie uzale˝nia
si´ udzielenie koncesji od spe∏nienia warunków wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej wymagajàcej uzyskania koncesji.

3) obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa, ochrony
bezpieczeƒstwa lub dóbr osobistych obywateli.

2. W post´powaniu o udzielenie promesy stosuje
si´ przepisy dotyczàce udzielenia koncesji, z wy∏àczeniem art. 52—54.

2. Osoby upowa˝nione przez organ koncesyjny do
dokonywania kontroli sà uprawnione w szczególnoÊci
do:

3. W promesie ustala si´ okres jej wa˝noÊci, z tym
˝e nie mo˝e on byç krótszy ni˝ 6 miesi´cy.

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci, obiektu, lokalu
lub ich cz´Êci, gdzie jest wykonywana dzia∏alnoÊç
gospodarcza obj´ta koncesjà, w dniach i w godzinach, w których ta dzia∏alnoÊç jest wykonywana
lub powinna byç wykonywana;

4. W okresie wa˝noÊci promesy nie mo˝na odmówiç udzielenia koncesji na wykonywanie dzia∏alnoÊci
gospodarczej okreÊlonej w promesie, chyba ˝e:
1) uleg∏y zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy;
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2) wnioskodawca nie spe∏ni∏ wszystkich warunków
okreÊlonych w promesie;
3) wystàpi∏y okolicznoÊci, o których mowa w art. 56
ust. 1 pkt 1 i 2.
Art. 61. Przedsi´biorca, któremu cofni´to koncesj´
z przyczyn, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, mo˝e wystàpiç z wnioskiem o ponowne udzielenie koncesji w takim samym zakresie nie wczeÊniej
ni˝ po up∏ywie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofni´ciu koncesji.

Poz. 1807

Art. 66. 1. Rejestr dzia∏alnoÊci regulowanej jest
jawny. Ka˝dy ma prawo dost´pu do zawartych w nim
danych za poÊrednictwem organu, który prowadzi rejestr.
2. Dla przedsi´biorcy wpisanego do rejestru prowadzi si´ akta rejestrowe, obejmujàce w szczególnoÊci dokumenty stanowiàce podstaw´ wpisu oraz decyzje dotyczàce wykreÊlenia wpisu.
3. Wpis do rejestru mo˝e byç wykreÊlony wy∏àcznie w przypadkach przewidzianych przez ustaw´.

Art. 62. 1. Za udzielenie koncesji lub jej zmian´
oraz za udzielenie promesy pobiera si´ op∏at´ skarbowà, chyba ˝e przepisy odr´bnych ustaw stanowià inaczej, z zastrze˝eniem ust. 2.

4. Organ prowadzàcy rejestr sprostuje z urz´du
wpis do rejestru zawierajàcy oczywiste b∏´dy lub niezgodnoÊci ze stanem faktycznym.

2. Je˝eli koncesji udzielono w trybie przetargu, za
udzielenie koncesji pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci,
o której mowa w art. 54 ust. 1 lub ust. 2.

5. Przedsi´biorca jest obowiàzany zg∏osiç zmian´
danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od
dnia zajÊcia zdarzenia, które spowodowa∏o zmian´
tych danych.

3. Op∏at´, o której mowa w art. 54 ust. 1 lub ust. 2,
wnosi si´ na rachunek organu koncesyjnego, chyba ˝e
przepisy odr´bnych ustaw stanowià inaczej.
Art. 63. W sprawach nieuregulowanych w przepisach art. 47—61 stosuje si´ przepisy odr´bnych ustaw
regulujàcych dzia∏alnoÊç podlegajàcà koncesjonowaniu.
Art. 64. 1. Je˝eli przepis odr´bnej ustawy stanowi,
˝e dany rodzaj dzia∏alnoÊci jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsi´biorca
mo˝e wykonywaç t´ dzia∏alnoÊç, je˝eli spe∏nia szczególne warunki okreÊlone przepisami tej odr´bnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze dzia∏alnoÊci regulowanej, z zastrze˝eniem art. 75.
2. Wpis do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej podlega op∏acie skarbowej, chyba ˝e przepisy odr´bne
stanowià inaczej.
Art. 65. 1. Organ prowadzàcy, na podstawie przepisów regulujàcych danà dzia∏alnoÊç gospodarczà, rejestr dzia∏alnoÊci regulowanej dokonuje wpisu na
wniosek przedsi´biorcy, po z∏o˝eniu przez przedsi´biorc´ oÊwiadczenia o spe∏nieniu warunków wymaganych do wykonywania tej dzia∏alnoÊci.
2. OÊwiadczenie sk∏ada si´ na piÊmie do organu
prowadzàcego rejestr dzia∏alnoÊci regulowanej.
3. Przedsi´biorca podlegajàcy wpisowi do ewidencji mo˝e z∏o˝yç wniosek wraz z oÊwiadczeniem równie˝ we w∏aÊciwym organie ewidencyjnym, wskazujàc
organ prowadzàcy rejestr dzia∏alnoÊci regulowanej.
4. TreÊç oÊwiadczenia, sposób prowadzenia rejestru oraz dane podlegajàce wpisowi do rejestru okreÊlajà przepisy ustaw regulujàcych danà dzia∏alnoÊç.
5. Organ prowadzàcy rejestr dzia∏alnoÊci regulowanej wydaje z urz´du zaÊwiadczenie o dokonaniu
wpisu do rejestru.

Art. 67. 1. Organ prowadzàcy rejestr dzia∏alnoÊci
regulowanej jest obowiàzany dokonaç wpisu przedsi´biorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia
wp∏ywu do tego organu wniosku o wpis wraz
z oÊwiadczeniem o spe∏nieniu warunków wymaganych do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, dla
której rejestr jest prowadzony.
2. Je˝eli w∏aÊciwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wp∏ywu
wniosku do tego organu up∏yn´∏o 14 dni, przedsi´biorca mo˝e rozpoczàç dzia∏alnoÊç po uprzednim zawiadomieniu o tym na piÊmie organu, który nie dokona∏ wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwa∏ przedsi´biorc´ do uzupe∏nienia wniosku o wpis
nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 7 dni od dnia jego
otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia
wp∏ywu uzupe∏nienia wniosku o wpis.
Art. 68. Organ prowadzàcy rejestr dzia∏alnoÊci regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsi´biorcy do rejestru, w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce
przedsi´biorcy wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej wpisem;
2) przedsi´biorc´ wykreÊlono z rejestru tej dzia∏alnoÊci regulowanej z przyczyn, o których mowa
w art. 71 ust. 1, w okresie 3 lat poprzedzajàcych
z∏o˝enie wniosku.
Art. 69. Przedsi´biorca jest obowiàzany przechowywaç wszystkie dokumenty niezb´dne do wykazania
spe∏niania warunków wymaganych do wykonywania
dzia∏alnoÊci regulowanej.
Art. 70. Spe∏nianie przez przedsi´biorc´ warunków
wymaganych do wykonywania dzia∏alnoÊci regulowanej podlega kontroli, w szczególnoÊci przez organ prowadzàcy rejestr danej dzia∏alnoÊci. Przepis art. 57 stosuje si´ odpowiednio.
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Art. 71. 1. Organ prowadzàcy rejestr dzia∏alnoÊci
regulowanej wydaje decyzj´ o zakazie wykonywania
przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem, gdy:

4) ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U. Nr 132,
poz. 622, z póên. zm.5));

1) przedsi´biorca z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym;

5) ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198
i Nr 122, poz. 1143);

2) przedsi´biorca nie usunà∏ naruszeƒ warunków wymaganych do wykonywania dzia∏alnoÊci regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
3) stwierdzi ra˝àce naruszenie warunków wymaganych do wykonywania dzia∏alnoÊci regulowanej
przez przedsi´biorc´.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa
w ust. 1, organ z urz´du wykreÊla wpis przedsi´biorcy
w rejestrze dzia∏alnoÊci regulowanej.
Art. 72. 1. Przedsi´biorca, którego wykreÊlono z rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej, mo˝e uzyskaç ponowny wpis do tego rejestru nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
3 lat od dnia wydania decyzji o wykreÊleniu z rejestru
dzia∏alnoÊci regulowanej z przyczyn, o których mowa
w art. 71 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do przedsi´biorcy, który wykonywa∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà bez wpisu do
rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej.
Art. 73. Organ prowadzàcy rejestr dzia∏alnoÊci regulowanej wykreÊla wpis przedsi´biorcy w rejestrze
na jego wniosek.
Art. 74. W sprawach nieuregulowanych w art. 64—73
stosuje si´ przepisy ustaw okreÊlajàcych wykonywanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej.
Art. 75. 1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie okreÊlonym w przepisach:
1) ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z póên. zm.3));
2) ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach
wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27);
3) ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600,
z póên. zm.4));
————————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r.
Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597.
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.

6) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên.
zm.6)) w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych;
7) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.7));
8) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 159, poz. 1667);
9) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe;
10) ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z póên. zm.8));
11) ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z póên. zm.9));
12) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.10));
13) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach
(Dz. U. Nr 63, poz. 636, z póên. zm.11));
————————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. 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
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92,
poz. 884 i Nr 121, poz. 1264.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170,
poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1205 i Nr 146, poz. 1546.
8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166,
poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1686, z 2003 r. Nr 50, poz. 424,
Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 594.
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1208.
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. 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 49, poz. 465, Nr 93, poz. 896 i Nr 141,
poz. 1493.
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14) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu
Êcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);
15) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76,
poz. 811, z póên. zm.12)) w zakresie prowadzenia
laboratorium referencyjnego;
16) ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z 2003 r.
Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r.
Nr 91, poz. 877);
17) ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z póên.
zm.13));
18) ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z póên. zm.14));
19) ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo∏ówstwie
(Dz. U. Nr 62, poz. 574);
20) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze
(Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z póên zm.15));
21) ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o elektronicznych instrumentach p∏atniczych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96,
poz. 959);
22) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);
23) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o poÊrednictwie
ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959);
24) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 69,
poz. 627 i Nr 96, poz. 959);
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z nara˝eniem na dzia∏anie promieniowania jonizujàcego, okreÊlonej w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. —
Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689).
3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie okreÊlonym w przepisach:
1) ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym;
2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z póên. zm.16)).
4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu p∏atnoÊci lub systemu rozrachunku papierów wartoÊciowych w zakresie okreÊlonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351,
z póên. zm.17)).
5. Organy zezwalajàce, udzielajàce licencji i udzielajàce zgody oraz wszelkie warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a tak˝e zasady i tryb wydawania decyzji w sprawie zezwoleƒ, licencji i zgód okreÊlajà przepisy ustaw,
o których mowa w ust. 1—4.
Art. 76. Je˝eli przepisy regulujàce danà dzia∏alnoÊç gospodarczà stanowià, ˝e wydawanie, odmowa
wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji i zezwoleƒ,
a tak˝e prowadzenie rejestrów dzia∏alnoÊci regulowanej nale˝y do zadaƒ organów jednostek samorzàdu terytorialnego, to zadania te sà wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracji rzàdowej.
Rozdzia∏ 5
Kontrola przedsi´biorcy

25) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623);

Art. 77. 1. Organy administracji publicznej kontrolujà przedsi´biorców na zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie.

26) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546).

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje si´ przepisy ustaw szczególnych.

2. Uzyskania zezwolenia albo dokonania zg∏oszenia wymaga wykonywanie dzia∏alnoÊci zwiàzanej

3. Zakres przedmiotowy kontroli dzia∏alnoÊci
przedsi´biorcy oraz organy upowa˝nione do jej przeprowadzenia okreÊlajà odr´bne ustawy.

———————
12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1187 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91,
poz. 877, Nr 92, poz. 882 i Nr 93, poz. 896.
14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452,
Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 97, poz. 962.
15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535,
Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.

Art. 78. 1. W razie powzi´cia wiadomoÊci o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a tak˝e w razie stwierdzenia: zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia, niebezpieczeƒstwa powstania
szkód majàtkowych w znacznych rozmiarach lub naru————————
16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r.
Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.
17) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r.
Nr 64, poz. 594 i Nr 96, poz. 959.
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szenia Êrodowiska w wyniku wykonywania tej dzia∏alnoÊci, wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezw∏ocznie zawiadamia w∏aÊciwe organy administracji publicznej.
2. Zawiadomione organy niezw∏ocznie powiadamiajà wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o podj´tych czynnoÊciach.
3. W przypadku braku mo˝liwoÊci zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent
miasta mo˝e nakazaç, w drodze decyzji, wstrzymanie
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na czas niezb´dny, nie d∏u˝szy ni˝ 3 dni.
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9) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontrolowanego przedsi´biorcy.
5. Zakres kontroli nie mo˝e wykraczaç poza zakres
wskazany w upowa˝nieniu.
Art. 80. 1. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´
w obecnoÊci kontrolowanego lub osoby przez niego
upowa˝nionej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, w przypadkach
gdy:
1) ratyfikowane umowy mi´dzynarodowe stanowià
inaczej;

4. Decyzji nakazujàcej wstrzymanie wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej w razie stwierdzenia zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia, niebezpieczeƒstwa powstania szkód majàtkowych w znacznych rozmiarach lub
naruszenia Êrodowiska w wyniku wykonywania tej
dzia∏alnoÊci nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

2) przeprowadzenie kontroli jest niezb´dne dla prowadzonego przeciwko przedsi´biorcy Êledztwa lub
dochodzenia;

Art. 79. 1. CzynnoÊci kontrolne mogà byç wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej upowa˝niajàcej do wykonywania takich czynnoÊci oraz po dor´czeniu upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli dzia∏alnoÊci
przedsi´biorcy, chyba ˝e przepisy szczególne przewidujà mo˝liwoÊç przeprowadzenia kontroli po okazaniu
legitymacji. W takim przypadku upowa˝nienie dor´cza
si´ przedsi´biorcy w terminie okreÊlonym w tych przepisach.

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagro˝eniem ˝ycia, zdrowia lub Êrodowiska naturalnego.

2. CzynnoÊci kontrolne mogà byç wykonywane
przez osoby nieb´dàce pracownikami organu kontroli,
je˝eli przepisy odr´bnych ustaw tak stanowià.
3. Zmiana osób upowa˝nionych do wykonania
kontroli wymaga ka˝dorazowo wydania odr´bnego
upowa˝nienia. Zmiana ta nie mo˝e prowadziç do wyd∏u˝enia ustalonego wczeÊniej terminu zakoƒczenia
kontroli.
4. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) dat´ i miejsce wystawienia;
4) imi´ i nazwisko pracownika organu kontroli
uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer
jego legitymacji s∏u˝bowej;
5) firm´ przedsi´biorcy obj´tego kontrolà;

3) odr´bne przepisy przewidujà mo˝liwoÊç przeprowadzenia kontroli w toku prowadzonego post´powania dotyczàcego przedsi´biorcy;

3. Kontrolowany jest obowiàzany do pisemnego
wskazania osoby upowa˝nionej do reprezentowania
go w trakcie kontroli, w szczególnoÊci w czasie jego
nieobecnoÊci.
Art. 81. 1. Przedsi´biorca jest obowiàzany prowadziç i przechowywaç w swojej siedzibie ksià˝k´ kontroli oraz upowa˝nienia i protoko∏y kontroli, a tak˝e
udost´pniaç je na ˝àdanie organu kontroli.
2. Ksià˝ka kontroli zawiera wpisy dokonywane
przez organ kontroli. Wpisy obejmujà:
1) oznaczenie organu kontroli;
2) oznaczenie upowa˝nienia do kontroli;
3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
4) daty podj´cia i zakoƒczenia kontroli;
5) zalecenia pokontrolne oraz okreÊlenie zastosowanych Êrodków pokontrolnych.
3. Przedsi´biorca jest obowiàzany dokonywaç
w ksià˝ce kontroli wpisu informujàcego o wykonaniu
zaleceƒ pokontrolnych bàdê wpisu o ich uchyleniu
przez organ kontroli lub jego organ nadrz´dny albo
sàd administracyjny.
Art. 82. 1. Nie mo˝na równoczeÊnie podejmowaç
i prowadziç wi´cej ni˝ jednej kontroli dzia∏alnoÊci
przedsi´biorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy:

6) okreÊlenie zakresu przedmiotowego kontroli;
7) wskazanie daty rozpocz´cia i przewidywanego terminu zakoƒczenia kontroli;
8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

1) ratyfikowane umowy mi´dzynarodowe stanowià
inaczej;
2) przeprowadzenie kontroli jest niezb´dne dla prowadzonego przeciwko przedsi´biorcy Êledztwa lub
dochodzenia;
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3) odr´bne przepisy przewidujà mo˝liwoÊç przeprowadzenia kontroli w toku prowadzonego post´powania dotyczàcego przedsi´biorcy;
4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagro˝eniem ˝ycia, zdrowia lub Êrodowiska naturalnego;
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przeprowadziç powtórnà kontrol´ w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czasu jej trwania nie wlicza si´ do czasu, o którym mowa w ust. 1.
Art. 84. Przepisów art. 82 i 83 nie stosuje si´ wobec dzia∏alnoÊci przedsi´biorców w zakresie obj´tym:

5) kontrola dotyczy zasadnoÊci dokonania zwrotu podatku od towarów i us∏ug przed dokonaniem tego
zwrotu;

1) szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641);

6) przeprowadzenie kontroli jest realizacjà obowiàzków wynikajàcych z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa
wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej.

2) nadzorem nad rynkiem kapita∏owym i towarowym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi, ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546) oraz ustawy z dnia 26 paêdziernika
2000 r. o gie∏dach towarowych;

2. Organ kontroli odstàpi od podj´cia czynnoÊci
kontrolnych oraz ustali z przedsi´biorcà termin przeprowadzenia kontroli, je˝eli dzia∏alnoÊç przedsi´biorcy
jest ju˝ obj´ta kontrolà innego organu.
Art. 83. 1. Czas trwania wszystkich kontroli organu
kontroli u przedsi´biorcy w jednym roku kalendarzowym nie mo˝e przekraczaç:
1) w odniesieniu do przedsi´biorców, o których mowa w rozdziale 7 — 4 tygodni;
2) w odniesieniu do pozosta∏ych przedsi´biorców —
8 tygodni.
2. Ograniczeƒ czasu kontroli nie stosuje si´,
w przypadkach gdy:
1) ratyfikowane umowy mi´dzynarodowe stanowià
inaczej;
2) przeprowadzenie kontroli jest niezb´dne dla prowadzonego przeciwko przedsi´biorcy Êledztwa lub
dochodzenia;
3) odr´bne przepisy przewidujà mo˝liwoÊç przeprowadzenia kontroli w toku post´powania prowadzonego przez organ;
4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagro˝eniem ˝ycia, zdrowia lub Êrodowiska naturalnego;
5) kontrola dotyczy zasadnoÊci dokonania zwrotu podatku od towarów i us∏ug przed dokonaniem tego
zwrotu;
6) przeprowadzenie kontroli jest realizacjà obowiàzków wynikajàcych z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa
wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej.
3. Przed∏u˝enie czasu trwania kontroli okreÊlonego
w upowa˝nieniu wymaga uzasadnienia na piÊmie.
Uzasadnienie dor´cza si´ przedsi´biorcy i wpisuje do
ksià˝ki kontroli przed podj´ciem dalszych czynnoÊci
kontrolnych.
4. Je˝eli wyniki kontroli wykaza∏y ra˝àce naruszenie przepisów prawa przez przedsi´biorc´, mo˝na

3) nadzorem bankowym, na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z póên. zm.18)), oraz
nadzorem nad instytucjami pieniàdza elektronicznego, na podstawie ustawy z dnia 12 wrzeÊnia
2002 r. o elektronicznych instrumentach p∏atniczych;
4) nadzorem ubezpieczeniowym, na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1153 i Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 93,
poz. 891 i Nr 96, poz. 959);
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 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 141,
poz. 1178), ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667) oraz ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych;
6) nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 oraz z 2004 r.
Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959),
ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt, ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. —
Prawo farmaceutyczne, ustawy z dnia 27 sierpnia
2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U.
Nr 165, poz. 1590 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625),
ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli wetery————————
18) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, z 2003 r. Nr 65, poz. 594,
Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260
oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262.
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naryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145),
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach
weterynaryjnych dla produktów pochodzenia
zwierz´cego (Dz. U. Nr 33, poz. 288), ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625).
Rozdzia∏ 6
Oddzia∏y i przedstawicielstwa przedsi´biorców
zagranicznych
Art. 85. 1. Dla wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsi´biorcy zagraniczni mogà, na zasadzie wzajemnoÊci,
o ile ratyfikowane umowy mi´dzynarodowe nie stanowià inaczej, tworzyç oddzia∏y z siedzibà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „oddzia∏ami”.
2. Do tworzenia oddzia∏ów przez przedsi´biorców
zagranicznych z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym przepis art. 13
ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 86. Przedsi´biorca zagraniczny tworzàcy oddzia∏ mo˝e wykonywaç dzia∏alnoÊç gospodarczà wy∏àcznie w zakresie przedmiotu dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy zagranicznego.
Art. 87. Przedsi´biorca zagraniczny tworzàcy oddzia∏ jest obowiàzany ustanowiç osob´ upowa˝nionà
w oddziale do reprezentowania przedsi´biorcy zagranicznego.
Art. 88. Przedsi´biorca zagraniczny mo˝e rozpoczàç dzia∏alnoÊç w ramach oddzia∏u po uzyskaniu wpisu oddzia∏u do rejestru przedsi´biorców. Zasady wpisu do rejestru przedsi´biorców okreÊlajà przepisy odr´bnej ustawy.
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rejestrowych pozosta∏ych oddzia∏ów nale˝y wskazaç ten oddzia∏, w którego aktach z∏o˝ono wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sàdu, w którym znajdujà si´ akta, i numeru oddzia∏u w rejestrze;
4) je˝eli istnieje lub wykonuje dzia∏alnoÊç na podstawie wpisu do rejestru — z∏o˝yç do akt rejestrowych oddzia∏u odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym t∏umaczeniem na j´zyk polski;
w przypadku gdy przedsi´biorca zagraniczny
utworzy∏ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wi´cej ni˝ jeden oddzia∏, z∏o˝enie tych dokumentów mo˝e nastàpiç w aktach jednego z oddzia∏ów,
z tym ˝e w aktach rejestrowych pozosta∏ych oddzia∏ów nale˝y wskazaç ten oddzia∏, w którego aktach z∏o˝ono wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sàdu, w którym znajdujà si´ akta, i numeru oddzia∏u w rejestrze.
Art. 90. Przedsi´biorca zagraniczny, który utworzy∏
oddzia∏, jest obowiàzany:
1) u˝ywaç do oznaczenia oddzia∏u oryginalnej nazwy
przedsi´biorcy zagranicznego wraz z przet∏umaczonà na j´zyk polski nazwà formy prawnej przedsi´biorcy oraz dodaniem wyrazów „oddzia∏ w Polsce”;
2) prowadziç dla oddzia∏u oddzielnà rachunkowoÊç
w j´zyku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci;
3) zg∏aszaç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okolicznoÊci, o których mowa
w art. 91 ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia ich
wystàpienia.
Art. 91. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wydaje decyzj´ o zakazie wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej przez przedsi´biorc´ zagranicznego
w ramach oddzia∏u, w przypadku gdy:
1) oddzia∏ ra˝àco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiàzku, o którym mowa w art. 90 pkt 3;

Art. 89. Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych
w przepisach o Krajowym Rejestrze Sàdowym przedsi´biorca zagraniczny jest obowiàzany:

2) nastàpi∏o otwarcie likwidacji przedsi´biorcy zagranicznego, który utworzy∏ oddzia∏, lub przedsi´biorca ten utraci∏ prawo wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej;

1) podaç imi´ i nazwisko oraz adres na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej osoby upowa˝nionej
w oddziale do reprezentowania przedsi´biorcy zagranicznego;

3) dzia∏alnoÊç przedsi´biorcy zagranicznego zagra˝a
bezpieczeƒstwu i obronnoÊci paƒstwa, ochronie
tajemnicy paƒstwowej lub innemu wa˝nemu interesowi publicznemu.

2) do∏àczyç poÊwiadczony notarialnie wzór podpisu
osoby, o której mowa w pkt 1;

2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki zawiadamia osob´, o której mowa w art. 89 pkt 1, o obowiàzku wszcz´cia post´powania likwidacyjnego oddzia∏u w oznaczonym terminie, nie krótszym ni˝
30 dni. Odpis decyzji, o której mowa w ust. 1, minister
przesy∏a do w∏aÊciwego sàdu rejestrowego.

3) je˝eli dzia∏a na podstawie aktu za∏o˝ycielskiego,
umowy lub statutu — z∏o˝yç ich odpisy do akt rejestrowych oddzia∏u wraz z uwierzytelnionym t∏umaczeniem na j´zyk polski; w przypadku gdy
przedsi´biorca zagraniczny utworzy∏ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wi´cej ni˝ jeden oddzia∏, z∏o˝enie tych dokumentów mo˝e nastàpiç
w aktach jednego z oddzia∏ów, z tym ˝e w aktach

Art. 92. Do likwidacji oddzia∏u stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu spó∏ek handlowych o likwidacji spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià.
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Art. 93. Przedsi´biorcy zagraniczni mogà tworzyç
przedstawicielstwa z siedzibà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „przedstawicielstwami”.
Art. 94. Zakres dzia∏ania przedstawicielstwa mo˝e
obejmowaç wy∏àcznie prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie reklamy i promocji przedsi´biorcy zagranicznego.
Art. 95. 1. Przedstawicielstwo mogà utworzyç równie˝ osoby zagraniczne powo∏ane do promocji gospodarki kraju ich siedziby, z tym ˝e zakres dzia∏ania takiego przedstawicielstwa mo˝e obejmowaç wy∏àcznie
promocj´ i reklam´ gospodarki tego kraju.
2. Do przedstawicielstwa, o którym mowa w ust. 1,
przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ odpowiednio.
Art. 96. 1. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga
wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsi´biorców
zagranicznych, zwanego dalej „rejestrem przedstawicielstw”, prowadzonego przez ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki.
2. Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje
si´ na podstawie z∏o˝onego wniosku i zgodnie z jego
treÊcià.
Art. 97. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 96
ust. 2, sporzàdzony w j´zyku polskim, zawiera:
1) nazw´, siedzib´ i form´ prawnà przedsi´biorcy zagranicznego;
2) przedmiot dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorcy zagranicznego;
3) imi´, nazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upowa˝nionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsi´biorcy zagranicznego;
4) adres przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1) je˝eli przedsi´biorca zagraniczny dzia∏a na podstawie aktu za∏o˝ycielskiego, umowy lub statutu —
odpis tego dokumentu;
2) je˝eli przedsi´biorca zagraniczny istnieje lub wykonuje dzia∏alnoÊç na podstawie wpisu do rejestru
— odpis z tego rejestru;
3) oÊwiadczenie
przedsi´biorcy
zagranicznego
o ustanowieniu przedstawicielstwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
4) dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny przedsi´biorcy zagranicznego do lokalu (nieruchomoÊci),
w którym dzia∏alnoÊç b´dzie wykonywana.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporzàdzone w j´zyku obcym, nale˝y przedstawiç wraz
z uwierzytelnionym t∏umaczeniem na j´zyk polski.

Poz. 1807

Art. 98. 1. O dokonaniu wpisu przedstawicielstwa
do rejestru przedstawicielstw wydaje si´ z urz´du zaÊwiadczenie. ZaÊwiadczenie zawiera dane, o których
mowa w art. 97 ust. 1, oraz numer wpisu do rejestru
przedstawicielstw i dat´ wpisu.
2. Rejestr przedstawicielstw jest jawny.
Art. 99. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru przedstawicielstw, je˝eli:
1) utworzenie przedstawicielstwa zagra˝a∏oby bezpieczeƒstwu i obronnoÊci paƒstwa lub ochronie
tajemnicy paƒstwowej albo innemu wa˝nemu interesowi publicznemu;
2) wniosek, o którym mowa w art. 96 ust. 2, dotyczy
dzia∏alnoÊci wykraczajàcej poza zakres okreÊlony
w art. 94 i art. 95 ust. 1 albo zawiera braki, które
nie zosta∏y usuni´te w wyznaczonym terminie,
a tak˝e gdy do wniosku nie zosta∏y do∏àczone dokumenty wymienione w art. 97 ust. 2.
2. Odmowa wpisu z przyczyn, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, nie wymaga uzasadnienia faktycznego.
Art. 100. Przedsi´biorca zagraniczny, który utworzy∏ przedstawicielstwo, jest obowiàzany:
1) u˝ywaç do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsi´biorcy zagranicznego wraz
z przet∏umaczonà na j´zyk polski nazwà formy
prawnej przedsi´biorcy oraz dodaniem wyrazów
„przedstawicielstwo w Polsce”;
2) prowadziç dla przedstawicielstwa oddzielnà rachunkowoÊç w j´zyku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci;
3) zg∏aszaç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych, o których mowa w art. 97,
oraz o rozpocz´ciu likwidacji przedsi´biorcy zagranicznego i jej ukoƒczeniu, a tak˝e o utracie przez
przedsi´biorc´ zagranicznego prawa wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej lub rozporzàdzania
swoim majàtkiem, w terminie 14 dni od dnia wystàpienia tych zdarzeƒ; do zg∏oszenia zmian stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 97.
Art. 101. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wydaje decyzj´ o zakazie wykonywania dzia∏alnoÊci
przez przedsi´biorc´ zagranicznego w ramach przedstawicielstwa, w przypadku gdy:
1) ra˝àco narusza prawo polskie lub nie wykonuje
obowiàzku, o którym mowa w art. 100 pkt 3;
2) nastàpi∏o otwarcie likwidacji przedsi´biorcy zagranicznego, który utworzy∏ przedstawicielstwo, lub
przedsi´biorca ten utraci∏ prawo wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej;
3) dzia∏alnoÊç przedsi´biorcy zagranicznego zagra˝a
bezpieczeƒstwu i obronnoÊci paƒstwa, ochronie
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tajemnicy paƒstwowej lub innemu wa˝nemu interesowi publicznemu.
2. Do likwidacji przedstawicielstwa stosuje si´ odpowiednio przepis art. 91 ust. 2 oraz przepisy Kodeksu
spó∏ek handlowych o likwidacji spó∏ki z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià.
Art. 102. 1. O zakoƒczeniu likwidacji przedstawicielstwa przedsi´biorca zagraniczny jest obowiàzany
zawiadomiç ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki w terminie 14 dni, liczàc od dnia zakoƒczenia likwidacji.
2. Po zakoƒczeniu likwidacji przedstawicielstwa
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w drodze decyzji, wykreÊla przedstawicielstwo z rejestru przedstawicielstw.
Rozdzia∏ 7
Mikroprzedsi´biorcy, mali i Êredni przedsi´biorcy
Art. 103. Paƒstwo stwarza, z poszanowaniem zasad równoÊci i konkurencji, korzystne warunki dla
funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsi´biorców, ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców, w szczególnoÊci
przez:
1) inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjajàcych
rozwojowi mikroprzedsi´biorców, ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców, w tym dotyczàcych dost´pu
do Êrodków finansowych pochodzàcych z kredytów i po˝yczek oraz por´czeƒ kredytowych;
2) wspieranie instytucji umo˝liwiajàcych finansowanie dzia∏alnoÊci gospodarczej na dogodnych warunkach w ramach realizowanych programów rzàdowych;
3) wyrównywanie warunków wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej ze wzgl´du na obcià˝enia publicznoprawne;
4) u∏atwianie dost´pu do informacji, szkoleƒ oraz doradztwa;
5) wspieranie instytucji i organizacji dzia∏ajàcych na
rzecz przedsi´biorców;
6) promowanie wspó∏pracy mikroprzedsi´biorców,
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców z innymi
przedsi´biorcami polskimi i zagranicznymi.

Poz. 1807

Art. 105. Za ma∏ego przedsi´biorc´ uwa˝a si´
przedsi´biorc´, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudnia∏ Êredniorocznie mniej ni˝ 50 pracowników oraz
2) osiàgnà∏ roczny obrót netto ze sprzeda˝y towarów,
wyrobów i us∏ug oraz operacji finansowych nieprzekraczajàcy równowartoÊci w z∏otych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporzàdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy∏y równowartoÊci w z∏otych 10 milionów euro.
Art. 106. Za Êredniego przedsi´biorc´ uwa˝a si´
przedsi´biorc´, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudnia∏ Êredniorocznie mniej ni˝ 250 pracowników oraz
2) osiàgnà∏ roczny obrót netto ze sprzeda˝y towarów,
wyrobów i us∏ug oraz operacji finansowych nieprzekraczajàcy równowartoÊci w z∏otych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporzàdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy∏y równowartoÊci w z∏otych 43 milionów euro.
Art. 107. Wyra˝one w euro wielkoÊci, o których
mowa w art. 104—106, przelicza si´ na z∏ote wed∏ug
Êredniego kursu og∏aszanego przez Narodowy Bank
Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego
do okreÊlenia statusu przedsi´biorcy.
Art. 108. Nie uwa˝a si´ odpowiednio za mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego lub Êredniego, przedsi´biorcy,
w którym inni przedsi´biorcy, Skarb Paƒstwa oraz jednostki samorzàdu terytorialnego posiadajà:
1) 25 % i wi´cej wk∏adów, udzia∏ów lub akcji;
2) prawa do 25 % i wi´cej udzia∏u w zysku;
3) 25 % i wi´cej g∏osów w zgromadzeniu wspólników,
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym
zgromadzeniu spó∏dzielni.
Art. 109. 1. Ârednioroczne zatrudnienie okreÊla si´
w przeliczeniu na pe∏ne etaty.
2. Przy obliczaniu Êredniorocznego zatrudnienia
nie uwzgl´dnia si´ pracowników przebywajàcych na
urlopach macierzyƒskich i wychowawczych, a tak˝e
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

1) zatrudnia∏ Êredniorocznie mniej ni˝ 10 pracowników oraz

3. W przypadku przedsi´biorcy dzia∏ajàcego krócej
ni˝ rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzeda˝y
towarów, wyrobów i us∏ug oraz operacji finansowych,
a tak˝e Êrednioroczne zatrudnienie oszacowuje si´ na
podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany
przez przedsi´biorc´.

2) osiàgnà∏ roczny obrót netto ze sprzeda˝y towarów,
wyrobów i us∏ug oraz operacji finansowych nieprzekraczajàcy równowartoÊci w z∏otych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporzàdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy∏y równowartoÊci w z∏otych 2 milionów euro.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób obliczania Êredniorocznego zatrudnienia, rocznego obrotu
netto ze sprzeda˝y towarów, wyrobów i us∏ug oraz
operacji finansowych, uwzgl´dniajàc przedsi´biorców
dzia∏ajàcych krócej ni˝ rok.

Art. 104. Za mikroprzedsi´biorc´ uwa˝a si´ przedsi´biorc´, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
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Art. 110. 1. Do celów pomocy publicznej przedsi´biorca oÊwiadcza przed organem udzielajàcym pomocy,
˝e spe∏nia przes∏anki okreÊlone w art. 104—106 i art. 108.
2. OÊwiadczenie ma form´ pisemnà, chyba ˝e
przepisy odr´bne stanowià inaczej.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie uchybiajà uprawnieniom
organu udzielajàcego pomocy do kontroli stanu faktycznego u przedsi´biorcy.

Poz. 1807
Rozdzia∏ 8
Przepis koƒcowy

Art. 111. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na
zasadach okreÊlonych w ustawie — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

