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Przepisy tzw. Konstytucji Biznesu wprowadzają rozwiązania podane poniżej: 

1. Nowe przepisy wprowadzają możliwość zawieszenia działalności na czas 

określony i nieokreślony (tzw.  zawieszenie bezterminowe). Pozostawione 

zostało minimum, co najmniej 30 dni, zniesiono maksymalny okres 

zawieszenia( art. 23 Prawa przedsiębiorców). 

2. Utrzymano możliwość zawieszania działalności gospodarczej pod 

warunkiem  nie zatrudniania pracowników  w ramach zawieszanej 

działalności gospodarczej. Wprowadzono zapis uzupełniający, że z zawieszenia 

będzie mógł skorzystać zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających 

na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim, jeżeli nie 

wykonują pracy u pracodawcy, który tego urlopu udzielił (ar. 22 Prawa 

przedsiębiorców); 

3. Uwolniono zawieszenia i wznowienia od terminu ich zgłoszenia. Będzie można 

zawiesić i wznowić działalność gospodarczą z datą wcześniejszą niż dzień 

złożenia wniosku CEIDG; 

4. Zgodnie z art. 190 ustawy- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo 

przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej do 

zawieszeń dokonanych pod rządami uchylonej ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, stosuje się przepisy Prawa przedsiębiorców                

i ustawy o CEIDGiPIP, tzn.  zawieszenia zgłaszane na max  okres wynikający       

z ustawy 24 miesiące, stają się zawieszeniami na czas nieokreślony, a więc 

nie będzie wykreślenia z CEIDG z urzędu, po upływie max okresu 

zawieszenia, tj. 24 miesiącach- w sytuacji nie złożenia wniosku o wznowienie 

przez przedsiębiorcę. 

5. Wprowadzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ( art. 

16 Prawa przedsiębiorców); 

6. Utrzymane zostało oświadczenie o posiadaniu przez przedsiębiorcę tytułu 

prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG 

zgodnie z art.5 ust.1 pkt 6. A więc przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać 

tytuł prawny do adresu do doręczeń oraz jeśli przedsiębiorca posiada- adres 

stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, to również do tego 

adresu i pozostałych adresów stałych wykonywania działalności gospodarczej. 

Tytuł prawny do nieruchomości/ lokalu może powstać w wyniku różnych 

czynności prawnych (umowa kupna nieruchomości, akt własności, umowa 

najmu, dzierżawy czy służebności, użyczenia. Generalnie o tytule prawnym 

można mówić w przypadku prawa do władania(akt własności), bądź 

korzystania z nieruchomości/ lokalu (umowa użyczenia, najmu, dzierżawy). 
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odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 7 ustawy 

o CEIDG). 

7.  Utworzono Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy w miejsce Pojedynczego 

Punktu Kontaktowego . Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o CEIDG i PIP , Punkt 

Informacji dla Przedsiębiorcy ma udostępnić listę rodzajów działalności 

gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwoleń albo wpisu             

do rejestru działalności regulowanej wraz ze wskazaniem odpowiednich 

aktów prawnych.  

8. Wprowadzona została możliwość udzielenia prokury, tj. pełnomocnictwa       

do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem 

przedsiębiorstwa przez osoby fizyczne, poza dotychczasową możliwością 

ustanowienia pełnomocnika w trybie Kodeksu cywilnego lub Kodeksu 

postępowania administracyjnego (art. 38 ustawy o CEIDG i PIP). 

9. Informacje o pełnomocnikach wprowadzone do CEIDG na podstawie ustawy     

o swobodzie działalności gospodarczej ( czyli poprzednio obowiązującej)  stają 

się informacjami  aktualnymi w rozumieniu nowej ustawy o CEIDG i PIP, jeśli 

przed datą wejścia w życie nowych przepisów nie zostały wykreślone na 

wniosek przedsiębiorcy (art. 197 ustawy Prawo przedsiębiorców). 

10. Z przepisów przejściowych (art.196 ust.1 i 2) wynika, że jeżeli w CEIDG jest 

kilka wpisów jednego przedsiębiorcy (wpisy migrowane z różnych gmin ale 

dotyczące jednego przedsiębiorcy), to przedsiębiorca na wniosek uzupełnia 

wybrany wpis o dane wymagane art.5 ust.1 i 2 pkt 1-6 ustawy o CEIDG w 

terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Przepisów wprowadzających, 

tj. do 30.04.2019 r. Przedsiębiorca decyduje, który wpis pozostawia i go 

uzupełnia, a który wykreśla. 

11. Nie ukazały się jeszcze wzory nowych wniosków CEIDG i nowa instrukcja 

wypełniania wniosków. Osoby zainteresowane powinny śledzić zmiany na 

stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 

www.biznes.gov.pl, gdzie ukażą się najwcześniej. Wnioski dotychczasowe nie 

będą przyjmowane. 
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