
Projekt z dnia 15.09.2022 r. 

U S T AWA   

z dnia ………………. r. 

o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej oraz Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 

541) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art 2 ust. 2 dodaje się pkt 6: 

„6) udostępnianie informacji o spółce cywilnej w zakresie wskazanym w ustawie, w tym 

o zasadach składania wniosków i publikacji informacji o spółce cywilnej.”; 

2) w art. 3: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wnioskiem o wpis do CEIDG jest wniosek o: 

1) rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej; 

2) zmianę wpisu w CEIDG; 

3) zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej; 

4) wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej; 

5) wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej; 

6) wykreślenie wpisu z CEIDG.”, 

b) w ust. 3 po wyrazach „w rozdziale 6” dodaje się wyrazy „i 6a”; 

3) w art. 5: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz numer PESEL, a jeżeli nie posiada  – 

niepowtarzalny identyfikator zbudowany przez wysyłające państwo 

                                                 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawę z dnia 29 

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z dnia z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 5 lipca 

2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z 

sukcesją przedsiębiorstw, ustawę z dnia 18 listopada 2020 r.  o doręczeniach elektronicznych. 
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członkowskie Unii Europejskiej zgodnie ze specyfikacjami technicznymi 

do celów transgranicznej identyfikacji, który jest możliwie jak najtrwalszy, 

o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie 

art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. 

UE L 23509.09.201 511235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm.2));”, 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres 

stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, a w przypadku 

kilku miejsc wykonywania działalności gospodarczej, stałe miejsce 

wykonywania działalności gospodarczej i dodatkowe miejsca 

wykonywania działalności gospodarczej oraz adresy tych miejsc; dane 

dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w 

krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w 

danym przypadku możliwe;”, 

– po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu: 

„6b) adres poczty elektronicznej;”, 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) inne niż wymienione w pkt 6–6b dane kontaktowe przedsiębiorcy, w 

szczególności adres strony internetowej oraz numer telefonu, o ile 

posiada;”, 

b) w ust. 2: 

– uchyla się pkt 2, 

– uchyla się pkt 16, 

– po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu: 

„20a) informacja o uprawomocnieniu się wobec zarządcy sukcesyjnego 

orzeczenia o zakazie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 

2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i 

innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;”, 

                                                 

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 18. 
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c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dane zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 18 i 19, obejmują 

jego imię i nazwisko oraz odpowiednio dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5–

7, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada.”, 

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Dane przedstawiciela ustawowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 7, 8 i 11, 

obejmują: 

1) imię i nazwisko oraz odpowiednio dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5–

7, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada – w 

przypadku, gdy przedstawiciel jest osobą fizyczną; 

2) firmę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, adres siedziby oraz 

odpowiednio dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6–7, a także numer 

identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada – w przypadku, gdy 

przedstawiciel jest osobą prawną.”; 

4) w art. 6: 

a) w ust. 2 skreśla się zdanie drugie: 

„Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie przedsiębiorcy albo zmiana wpisu.”, 

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zgłoszenie rejestracyjne, aktualizacyjne lub zgłoszenie o zaprzestaniu 

wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów 

i usług, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług;”; 

5) w art. 8: 

a) uchyla się ust. 1, 

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

„1a. Wniosek o wpis do CEIDG składa się z wykorzystaniem formularza 

elektronicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2. System teleinformatyczny CEIDG 

przesyła na wskazany w tym formularzu adres poczty elektronicznej urzędowe 

poświadczenie odbioru, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).”, 

c) uchyla się ust. 2-5, 
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d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wniosek o wpis do CEIDG oraz dokumentacja z nim związana, a także 

żądania, zgłoszenia, wnioski oraz zmiany, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, 

podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dnia ich złożenia. Archiwizacji dokonuje 

minister właściwy do spraw gospodarki. Przepisów o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach nie stosuje się.”, 

e) uchyla się ust. 7 i 8, 

f) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 470), wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składanym w 

sposób, o którym mowa w ust. 1a, załączają dokument potwierdzający aktualny 

status, o którym mowa w art. 4 ust. 2 tej ustawy. Dokument ten dołączają w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym.”; 

6) uchyla się art. 9; 

7) w art. 10:  

a) w ust. 1 po wyrazie „wniosek” dodaje się wyrazy „o wpis do CEIDG”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2. Wnioskiem niepoprawnym jest wniosek o wpis do CEIDG:”, 

c) w ust. 3 po wyrazie „wpisu” dodaje się wyrazy „w CEIDG”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W zakresie danych niepodlegających wpisowi do CEIDG przepisy ust. 2 

pkt 1, 2 i 7, ust. 3, 5 i 7, stosuje się odpowiednio do żądań, zgłoszeń, wniosków i 

zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4.”, 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest niepoprawny, system 

teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności 

tego wniosku.”, 

f) uchyla się ust. 6, 

g) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
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„7. Wniosek o wpis do CEIDG jest opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo jest podpisany 

w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną 

identyfikację osoby składającej wniosek i czasu jego złożenia.”, 

h) uchyla się ust. 8 i 9; 

8) w art. 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–6 w brzmieniu: 

„2. CEIDG korzysta z przekazanych przez właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzonych danych dotyczących formy opodatkowania przedsiębiorcy. 

3. CEIDG korzysta ze zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w 

art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 214). 

4. CEIDG publikuje, o ile to możliwe, dane przestrzenne, o których mowa w art. 9 

ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, dotyczące 

adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, a w przypadku kilku 

miejsc wykonywania działalności gospodarczej – także adresy tych miejsc. 

5. Za poprawność danych, o których mowa w ust. 3, odpowiadają organy, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej. Dane te nie są danymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy. 

6. Osoba uprawniona może sprzeciwić się publikacji, o której mowa w ust. 4.”; 

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

„Art. 11a. Minister właściwy do spraw gospodarki może żądać od organu gminy 

udostępnienia dokumentów związanych z wnioskami o wpis do CEIDG.”; 

10) w art. 12 w ust. 1 w części wspólnej skreśla się wyrazy „dokonaniu wpisu do CEIDG i”; 

11) w art. 14 ust. 2 wyrazy „art. 8 ust. 8” zastępuje się wyrazami „art. 8 ust. 9”; 

12) w art. 15: 

a) w ust. 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w CEIDG obejmującą wpisanie danych, o 

których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19, przedsiębiorca składa oświadczenie, że 

zarządca sukcesyjny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji oraz że złożył 

oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonych wobec niego zakazów, o których 

mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją 

przedsiębiorstw.”,   



– 6 – 

 

b) w ust. 2 wyrazy „art. 8 ust. 8” zastępuje się wyrazami „art. 8 ust. 9”, 

c) w ust. 3 wyrazy „art. 8 ust. 8” zastępuje się wyrazami „art. 8 ust. 9”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zarządca sukcesyjny jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu 

w CEIDG w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 6–8.”, 

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

„5a. W przypadku gdy zarządca sukcesyjny wykonuje prawa spadkobierców 

wspólnika w spółce cywilnej, jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu 

w CEIDG w zakresie danych dotyczących spółki cywilnej.”, 

f) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Osoba powołana na zarządcę sukcesyjnego, wobec której  uprawomocniło 

się orzeczenie o zakazie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 

r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach 

związanych z sukcesją przedsiębiorstw, składa wniosek o zmianę wpisu w CEIDG 

obejmującą wykreślenie jej danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19, chyba 

że wykreślenie danych nastąpiło na podstawie art. 32a ust. 1 albo decyzji 

administracyjnej, o której mowa w art. 32a ust. 3. 

8. Do wniosku o zmianę wpisu w CEIDG składanego przez zarządcę 

sukcesyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 8–10, art. 12 i art. 13, z 

wyłączeniem przepisów art. 8 ust. 9, art. 10 ust. 2 pkt 6 i 8 oraz ust. 3.”; 

13) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. 1.  Do wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej 

lub o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przepisy art. 

8-10, art. 12 oraz art. 13 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem przepisów art. 8 ust. 9 

oraz art. 10 ust. 2 pkt 3–6. 

2. Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej zawiera dane 

wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1–4.”; 

14) w art. 21: 

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

„1a. W przypadku braku we wpisie w CEIDG imienia i nazwiska albo braku 

jednej z tych danych w firmie przedsiębiorcy, CEIDG, po dokonaniu weryfikacji z 
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rejestrem PESEL, dopisuje dane przedsiębiorcy do danych, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2, o ile jest to w danym przypadku możliwe.”, 

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. W przypadku braku możliwości zmiany danych, o którym mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 6, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, może dokonać zmiany tych 

danych, zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju.  

4.  Do dokonania zmiany, o której których mowa w ust. 3, przepisów ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje 

się.”; 

15) w art. 22 w ust. 1 wyrazy „art. 37 ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 37”; 

16) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. Sąd upadłościowy zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem 

formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z 

CEIDG systemu teleinformatycznego informację o wstrzymaniu wykonania, uchyleniu 

lub zmianie orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej: 

1) przez przedsiębiorcę;  

2) o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520), wydanym wobec zarządcy 

sukcesyjnego;”;  

17) w art. 28: 

c) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 –8 w brzmieniu: 

„6) informacje o usunięciu danych wynikających z orzeczenia zawierającego 

środek karny albo środek zabezpieczający, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 

13–15 i 20a, zgłoszonych do CEIDG, 

7) sygnaturę akt,  

8) nazwę organu, o którym mowa w art. 25–27, który dokonał wpisu informacji 

do CEIDG.”; 

18) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: 

„Art. 28a. Przepis art. 28 stosuje się odpowiednio do danych przekazywanych za 

pośrednictwem innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w art. 25–27.”; 
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19) w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw gospodarki na potrzeby postępowań prowadzonych 

w oparciu o przesłanki, o których mowa w ust. 1, w art. 32 ust. 1–4 oraz art. 34 ust. 1 i 1a, 

korzysta z danych zawartych w rejestrze PESEL, w Centralnym Rejestrze Podmiotów – 

Krajowej Ewidencji Podatników, w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w 

sprawach cudzoziemców prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583, 830, 835 i 13833)) 

oraz w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego.”; 

20) w art. 32: 

a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Na wniosek osoby, która przedstawiła dowód posiadania tytułu prawnego 

do nieruchomości w okresie, w którym dane adresowe tej nieruchomości wskazane 

były we wpisie przedsiębiorcy, po dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 3 

lub art. 29 ust. 1, dane te mogą być niepublikowane w CEIDG.”,  

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Rozstrzygnięcie w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 6 i 6a, minister 

właściwy do spraw gospodarki podejmuje w drodze decyzji administracyjnej.”, 

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8.  Do zarządcy sukcesyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 i 4–

7.”; 

21) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: 

„Art. 32a. 1. CEIDG wykreśla zarządcę sukcesyjnego ujawnionego we wpisie do 

CEIDG nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania przez organy, o których 

mowa w art. 25, informacji o prawomocnym orzeczeniu o zakazie prowadzenia 

działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 

r. – Prawo upadłościowe albo środku karnym albo środku zabezpieczającym w postaci 

zakazu wszelkiej działalności gospodarczej, wydanym wobec zarządcy sukcesyjnego. 

2. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

informacji o prawomocnym orzeczeniu o środku karnym albo środku zabezpieczającym 

w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wydanym wobec 

                                                 

3) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w (Dz. U. z 2022 r. poz. 1561) 
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zarządcy sukcesyjnego, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa zarządcę 

sukcesyjnego ujawnionego we wpisie do CEIDG do dokonania odpowiedniej zmiany we 

wpisie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

3. Jeżeli zarządca sukcesyjny ujawniony we wpisie do CEIDG mimo wezwania, o 

którym mowa w ust. 1, nie dokona odpowiedniej zmiany wpisu, minister właściwy do 

spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, dane zarządcy 

sukcesyjnego z CEIDG.”; 

22) w art. 34: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze postanowienia z urzędu 

lub na wniosek przedsiębiorcy lub uprawnionego podmiotu, prostuje wpis do 

CEIDG, jeżeli:”, 

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

„1a. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze postanowienia, może 

sprostować wpis do CEIDG, w przypadku otrzymania od uprawnionego podmiotu 

informacji o niezgodności danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18–24.”, 

c)  uchyla się ust. 3; 

23) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. Jeżeli wpis do CEIDG przedsiębiorcy wykreślonego z tej ewidencji 

zawiera oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem 

faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych, zmian tego wpisu może 

dokonać organ, który z urzędu wpisuje informacje, o których mowa w art. 21, w 

odniesieniu do wpisanych przez niego danych.”; 

24) w art. 38: 

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. W przypadku prokurenta w informacji, o której mowa w ust. 1, wskazuje 

się, czy został powołany na zarządcę sukcesyjnego.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają 

zdolność prawną, informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera firmę pełnomocnika, 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, adres siedziby oraz dane, o których mowa 

w ust. 2 pkt 4 i 6–9.”, 
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c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku opublikowania przez przedsiębiorcę informacji o więcej niż 

jednym pełnomocniku, może on wskazać, któremu z nich doręcza się pisma.”; 

25) w art. 39: 

a) w ust. 1 wyrazy „art. 8 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 8 ust. 1a”, 

b) uchyla się ust. 2; 

26) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu: 

„Rozdział 6a 

Zasady składania wniosków i publikacji informacji o spółce cywilnej w CEIDG 

Art. 42a. 1. CEIDG publikuje informacje o spółce cywilnej, której wspólnikiem jest 

przedsiębiorca wpisany do CEIDG. 

2. Informacja o spółce cywilnej, zawiera: 

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) spółki cywilnej oraz informacje o jego 

unieważnieniu lub uchyleniu; 

2) numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej; 

3) nazwę spółki cywilnej; 

4) dane dotyczące wspólników, w tym informację o wspólnikach uprawnionych do 

reprezentacji; 

5) datę rozpoczęcia działalności spółki cywilnej; 

6) datę zwieszenia i datę wznowienia działalności spółki cywilnej; 

7) informację o wykreśleniu lub ustaniu bytu prawnego spółki cywilnej; 

8) adres siedziby spółki cywilnej, dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami 

kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego 

kraju, o ile to w danym przypadku możliwe; 

9) adres do korespondencji, dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami 

kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego 

kraju, o ile to w danym przypadku możliwe; 

10) przedmiot wykonywanej na podstawie umowy spółki cywilnej działalności 

gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie 

podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności; 

11) informacja o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę podlegającą wpisowi do 

Krajowego Rejestru Sądowego; 
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12) informacja o wpisie do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT; 

13) dane dotyczące zarządcy sukcesyjnego, wraz z informacją, że prowadzi on sprawy 

spółki oraz reprezentuje ją na zasadach obowiązujących zmarłego wspólnika, o 

których mowa w art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie 

sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych 

z sukcesją przedsiębiorstw.  

Art. 42b. 1. Publikacja informacji o spółce cywilnej następuje na wniosek o 

publikację informacji o spółce cywilnej, chyba że przepis szczególny przewiduje 

publikację z urzędu. Wzór wniosku o publikację informacji o spółce cywilnej jest 

publikowany na stronie internetowej CEIDG.  

2. Integralną częścią wniosku o publikację informacji o spółce cywilnej jest 

żądanie: 

1) wpisu lub zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON); 

2) zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu 

ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników. 

3. Do wniosku o publikację informacji o spółce cywilnej można dołączyć: 

1) zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, lub o zaprzestaniu wykonywania 

czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o którym 

mowa w przepisach o podatku od towarów i usług; 

2) deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z informacją o 

pozostałych podatnikach; 

3) w przypadku przedsiębiorcy – wspólnika spółki cywilnej będącego płatnikiem 

składek: 

a) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo 

do ubezpieczenia zdrowotnego, 

b) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, 

c) zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b, 
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d) zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń, o których mowa w lit. a i b. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 42b ust. 2 pkt 2, zastosowanie mają 

terminy, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji 

i identyfikacji podatników i płatników. 

5. Zmiany danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o których 

mowa w art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, dokonuje się wyłącznie w sposób wskazany w przepisach tej ustawy. 

6. Wnioskiem o publikację informacji o spółce cywilnej jest wniosek o: 

1) rozpoczęcie publikacji informacji o spółce cywilnej; 

2) zmianę publikacji informacji o spółce cywilnej; 

3) publikacja informacji o zawieszeniu działalności spółki cywilnej; 

4) publikacja informacji o wznowieniu działalności spółki cywilnej; 

5) wykreślenie informacji o spółce cywilnej. 

Art. 42c. 1. Do wniosku o publikację informacji o spółce cywilnej uprawnieni 

wspólnicy są obowiązani załączyć umowę spółki cywilnej. 

2. Zawarcie umowy spółki cywilnej może nastąpić także przy wykorzystaniu wzoru 

umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym CEIDG. 

3. Zawarcie umowy spółki cywilnej przy wykorzystaniu wzoru umowy wymaga 

wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym CEIDG 

i opatrzenia umowy przez wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

4. Umowa spółki cywilnej, o której mowa w ust. 2, jest zawarta po wprowadzeniu 

do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z 

chwilą opatrzenia jej podpisami wspólników, o których mowa w ust. 3. 

5. Zawarcie umowy spółki cywilnej w sposób określony w ust. 2–4 jest możliwe 

jedynie w przypadku, gdy wniosek o publikację informacji o spółce cywilnej jest składany 

w sposób, o którym mowa w art. 42e ust. 1 pkt 1. 

6. Do zmiany umowy spółki cywilnej oraz rozwiązania umowy spółki cywilnej ust. 

1-5 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 42d. Publikacja informacji o spółce cywilnej jest dokonywana w CEIDG, jeśli 

wniosek o publikację informacji o spółce cywilnej jest poprawny. Wniosek o publikację 

informacji o spółce cywilnej jest niepoprawny gdy: 

1) nie zawiera danych niezbędnych do uzyskania numeru identyfikacji podatkowej 

(NIP) i numeru identyfikacyjnego REGON; 

2) zawiera dane niezgodne z przepisami prawa; 

3) nie przedłożono umowy spółki cywilnej podpisanej przez wspólników; 

4) złożony przez osobę nieuprawnioną; 

5) niepodpisany. 

Art. 42e.1. Wniosek o publikację informacji o spółce cywilnej, można złożyć: 

1) elektronicznie, z wykorzystaniem formularza elektronicznego publikowanego na 

stronie CEIDG albo 

2) w postaci papierowej, z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w 

formularzu elektronicznym, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

2. W przypadku wniosku o publikację informacji o spółce cywilnej system CEIDG 

weryfikuje poprawność wniosku. Jeżeli wniosek o publikację informacji o spółce 

cywilnej jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie 

składającego. Przepis art. 11 stosuje się odpowiednio.  

3. W przypadku wniosku o publikację informacji o spółce cywilnej, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1, CEIDG przesyła dane zawarte w tym wniosku wraz załącznikami, o których 

mowa w art. 42b ust. 2 i 3, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub innego 

zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego, nie później niż w dniu roboczym 

następującym po dniu złożenia poprawnego wniosku, do właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego.  

4. Wniosek o publikację informacji o spółce cywilnej składany w sposób, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym, albo jest podpisany w inny sposób akceptowany 

przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej 

wniosek i czasu jego złożenia.  

5. W przypadku wniosku o publikację informacji o spółce cywilnej, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2, naczelnik właściwego urzędu skarbowego weryfikuje poprawność 

wniosku.  
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Art. 42f. 1. W przypadku gdy wniosek o publikację informacji o spółce cywilnej, o 

którym mowa w art. 42e jest poprawny, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 

informację zwrotną o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) spółki cywilnej 

wraz z danymi objętymi tym wnioskiem za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

CEIDG lub innego zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego do CEIDG, w 

terminie 3 dni roboczych. 

2. Po uzyskaniu danych i informacji, o których mowa w ust. 1, CEIDG, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego zintegrowanego z nim 

systemu teleinformatycznego, przesyła odpowiednie dane do: 

1) Głównego Urzędu Statystycznego, 

2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego 

– wraz z informacją o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP). 

3. CEIDG publikuje informacje o spółce cywilnej nie później niż następnego dnia 

roboczego po dniu otrzymania danych i informacji, o których mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może żądać od naczelnika 

właściwego urzędu skarbowego udostępnienia wniosku o publikację informacji o spółce 

cywilnej, o którym mowa w art. 42b ust. 1, wraz z dokumentami załączonymi do wniosku 

oraz umową spółki cywilnej.  

Art. 42g. Wniosek o publikację informacji o spółce cywilnej, o którym mowa w art. 

42b ust.1, jest wolny od opłat.  

Art. 42h. 1. W przypadku zmiany składu osobowego spółki cywilnej, w wyniku, 

którego jednym ze wspólników jest podmiot niepodlegający wpisowi do CEIDG, 

uprawnieni wspólnicy są obowiązani do złożenia wniosku o zmianę informacji o spółce 

cywilnej. Przepisy art. 42b–art. 42g stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku zmiany składu osobowego spółki cywilnej, w wyniku którego żaden 

ze wspólników nie jest przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, informacja o spółce cywilnej 

nie jest publikowana w CEIDG.  

3. CEIDG, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego 

zintegrowanego z nim systemu teleinformatycznego, nie później niż następnego dnia 

roboczego, przesyła informację o braku publikacji informacji o spółce cywilnej w CEIDG 
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do naczelnika urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Art. 42i. 1. Wspólnicy spółki cywilnej są obowiązani do złożenia wniosku o zmianę 

danych objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 42b ust. 1, w terminie 7 dni od dnia 

zmiany tych danych. 

2. Zmiany danych zawartych w żądaniach, zgłoszeniach i deklaracjach, o których 

mowa w art. 42b ust. 2 i 3, dokonuje się w terminach określonych w odrębnych 

przepisach. 

Art. 42j. 1. Do zmiany albo wykreślenia informacji o spółce cywilnej publikowanej 

w CEIDG przepisy at.42d ust. 1, art. 42e, art. 42f i art. 42g stosuje się odpowiednio.  

2. W przypadku spółki cywilnej, która spełnia warunki, o których mowa w art. 22 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, CEIDG umożliwia złożenie 

wniosku o publikację informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności spółki 

cywilnej na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.  

Art. 42k. 1. Zmianie z urzędu podlegają dane, o których mowa w art. 42a ust. 2: 

1) pkt 8 i 9, jeżeli dane te zostały zmienione w krajowym rejestrze urzędowym podziału 

terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku jest możliwe. Przepisy art. 22 

stosuje się odpowiednio; 

2) pkt 10, jeżeli konieczność dokonania zmiany tych danych wynika ze zmian w 

standardach klasyfikacjach, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawie z dnia 29 

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830), o ile w 

danym przypadku jest to możliwe. 

Art. 42l. 1. Naczelnik właściwego urzędu skarbowego, po powzięciu informacji o 

niezgodności w opublikowanej  informacji o spółce cywilnej w zakresie danych, o których 

mowa w art. 42a ust. 2 pkt 1, 3–5, 7–10, 12 i 13, z danymi zawartymi w Centralnym 

Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników może dokonać z urzędu 

uzupełnienia lub zmiany tych danych w CEIDG. 

2. Uzupełnienia lub zmiany danych, o których mowa w ust. 1, dokonuje się za 

pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub za 

pośrednictwem innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o niezgodności. 

Art. 42m. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, po weryfikacji wniosku o zawieszenie lub wznowienie działalności 
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gospodarczej spółki cywilnej lub po powzięciu informacji o niezgodności 

opublikowanych danych, o których mowa w art. 42a ust. 2 pkt 6, z danymi zawartymi w 

rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, dokonuje urzędu uzupełnienia lub zmiany tych danych w CEIDG. 

2. Uzupełnienia lub zmiany danych, o których mowa w ust. 1, dokonuje się za 

pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub za 

pośrednictwem innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia poprawnego wniosku o 

zawieszenie lub wznowienie lub powzięcia informacji o niezgodności. 

Art. 42n. Krajowy Rejestr Sądowy zgłasza do CEIDG informacje, o których mowa 

w art. 42a ust. 2 pkt 11, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej 

CEIDG lub za pośrednictwem innego zintegrowanego z CEIDG systemu 

teleinformatycznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego.  

Art. 42o. Odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry 

działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń, w terminie 7 dni od 

dnia rozstrzygnięcia sprawy dopisują w CEIDG, w zakresie informacji o spółce cywilnej, 

informacje o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1–7.  

Art. 42p. Wpisowi z urzędu do CEIDG podlegają informacje i dane, o których mowa 

w art. 42a ust. 2 pkt 1 i 2, oraz ich zmiany. 

Art. 42r. CEIDG korzysta z informacji zawartych w rejestrach publicznych 

dostępnych w formie elektronicznej w zakresie danych objętych wnioskiem, o którym 

mowa w art. 42b ust. 1. 

Art. 42s. 1. Wykreślenie wpisu przedsiębiorcy w CEIDG nie oznacza braku 

publikacji oraz usunięcia informacji o spółce cywilnej, której wspólnikiem jest ten 

przedsiębiorca. 

2. W przypadku wykreślenia wpisu przedsiębiorcy w CEIDG na podstawie art. 29–

32, CEIDG przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informację o spółce 

cywilnej w CEIDG, w której ten przedsiębiorca jest wspólnikiem. 

27) w art. 43: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje, o których mowa w art. 

5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz danych kontaktowych, 
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o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6b i 7, w przypadku, gdy osoba uprawniona, 

sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG.”, 

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

„1a. Osoba, która uprawdopodobni dysponowanie danymi kontaktowymi, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6b i 7, może wystąpić do ministra właściwego do 

spraw gospodarki o niepublikowanie tych danych w CEIDG. 

1b. Rozstrzygnięcie w sprawie, o której mowa w ust. 1a, minister właściwy do 

spraw gospodarki podejmuje w drodze decyzji administracyjnej.”; 

28) w art. 44: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W celu weryfikacji informacji, o których mowa w ust. 1, CEIDG korzysta, 

przez usługę sieciową, z danych udostępnianych przez Centralną Informację 

Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, późn. zm.4)). 

CEIDG umożliwia wgląd do tych danych.”, 

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

„2a. Korzystanie z danych udostępnianych przez Centralną Informację 

Krajowego Rejestru Sądowego odbywa się w sposób zautomatyzowany przez 

integrację systemu teleinformatycznego tej Informacji z systemem 

teleinformatycznym CEIDG, po uzgodnieniu warunków wymiany danych z 

Ministrem Sprawiedliwości.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7, są przekazywane do CEIDG 

przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności 

regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń, za pośrednictwem 

formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub za pośrednictwem innego 

zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, nie później niż w dniu 

roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym 

rozstrzygnięciu sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której 

nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje nie 

później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej 

                                                 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 

1598, 1641 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 807 i 984. 
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wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje nie później niż w dniu roboczym 

następującym po dniu ich otrzymania.”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 31 w brzmieniu: 

„31. Formularz, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje dotyczące:  

1) okresu na jaki wydano uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–6; 

2) zakresu;  

3)  miejsca wykonywania działalności objętej uprawnieniem, o którym mowa w 

ust. 1, o ile zostało wskazane.”, 

e) w ust. 3d w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu: 

„5) numer księgi, o której mowa w ust. 3f.”, 

f) dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu: 

„6. Odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności 

regulowanej, organy właściwe do spraw zezwoleń oraz izby rzemieślnicze 

przekazujące do CEIDG informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–8, opatrują 

formularz zawierający te informacje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo podpisują go w inny sposób 

akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

osoby przesyłającej formularz, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność 

danych w nim zawartych i przesyłają go do CEIDG. 

7. Odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności 

regulowanej, organy właściwe do spraw zezwoleń oraz izby rzemieślnicze są 

obowiązane niezwłocznie, drogą elektroniczną przekazywać do CEIDG imiona i 

nazwiska osób upoważnionych do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 

6, oraz informować o cofnięciu upoważnień dla tych osób. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki, po wcześniejszym uzgodnieniu 

warunków usługi prowadzenia rejestrów, z organami, o których mowa w ust. 3, może 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki udostępnić tym organom usługę polegającą na 

prowadzeniu rejestrów zawierających informacje, o których mowa w ust. 1.”; 

29) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, art. 42a ust. 2 oraz art. 44 

ust. 1, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, są 

udostępniane na stronie internetowej CEIDG.”; 
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30) w art. 46: 

a) ust. 1 otrzymuję brzmienie: 

„1. Zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących 

osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, art. 42a 

ust. 2 oraz w art. 44 ust. 1 pkt 8, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu 

zgodnie z art. 43 ust. 1, mają postać dokumentu elektronicznego albo wydruku z 

systemu teleinformatycznego CEIDG.”, 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

7. Do zaświadczeń w zakresie danych, o których mowa w art. 42a ust. 2, 

przepisy ust. 3–6 stosuje się odpowiednio.”; 

31) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. CEIDG udostępnia zgromadzone dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 

1 i 2, art. 38, art. 42a ust. 2 oraz art. 44 ust. 1, organom państwowym w celu realizacji ich 

ustawowych zadań.”; 

32) w art. 49: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dane i informacje zgromadzone w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, 

chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG usunięciu 

podlega jego wpis do CEIDG, jeżeli przed upływem tego okresu przedsiębiorca nie 

złożył wniosku o ponowny wpis do CEIDG.”, 

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

„2a. Jeżeli przedsiębiorca posiada więcej niż jeden wpis wykreślony, wpisy te 

podlegają usunięciu z CEIDG po upływie 10 lat od dnia wykreślenia ostatniego z 

nich.”, 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 

1, usunięciu z CEIDG podlega wpis, którego wniosek ten dotyczył.”, 

e) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Do usunięcia z CEIDG informacji o spółce cywilnej przepisy ust. 2 i 2a 

stosuje się odpowiednio.”, 
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f) w ust. 4 wyrazy „art. 5 ust. 2 pkt 13–15 i pkt 21 lit. e” zastępuje się wyrazami „art. 5 

ust. 2 pkt 13–15 i 20a”, 

g) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Usunięcie wpisu lub informacji, o których mowa w ust. 2–4, następuje w 

formie czynności materialno-technicznej.”; 

33) w art. 51 w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) zapewnienie dostępu do informacji o formie opodatkowania przedsiębiorcy na dany 

rok potwierdzonej przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego;”; 

34) art. 60 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 60. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki może powierzyć realizację 

niektórych zadań Punktu innym podmiotom, mając na uwadze zakres i cel działalności 

tych podmiotów przy zapewnieniu niezbędnego finansowania oraz właściwych 

warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być finansowane z budżetu państwa z 

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki w formie dotacji 

celowej.”; 

35) w art. 64: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) informować przedsiębiorców, ich pełnomocników lub zarządców sukcesyjnych 

o istotnych dla nich wydarzeniach, terminach i obowiązkach związanych z 

podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą, z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej;”, 

b) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) kontaktować się z podmiotami, o których mowa w pkt 1, w związku z usługami 

lub zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz tych podmiotów.”. 

Art. 2.  W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1360) w art. 860 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Umowa spółki może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o ile przewidują to przepisy szczególne.”. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 

459 i 830) w art. 42 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz spółki cywilnej, w której co najmniej 

jeden ze wspólników jest przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG – następuje na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541).”. 

Art. 4.  W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 166 i 1301) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5: 

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przypadku spółek cywilnych z wyjątkiem spółek, o których mowa w ust. 4c, 

osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do 

rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych - dane 

dotyczące wspólników, w tym również identyfikator podatkowy 

poszczególnych wspólników;”, 

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

„4c. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących spółkami cywilnymi 

podlegającymi wpisowi do CEIDG zawiera:  

1)  pełną i skróconą nazwę (firmę); 

2)  formę organizacyjno-prawną; 

3)  adres siedziby;  

4)  numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;  

5)  wykaz rachunków bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, z wyjątkiem rachunku VAT w rozumieniu art. 2 

pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2022 r. poz. 166 i 1301);  

6)  adresy miejsc prowadzenia działalności;  

7)  dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca 

przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej 

działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych;  

8) dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator podatkowy 

poszczególnych wspólników; 
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9) sposób reprezentacji spółki oraz dane wspólników uprawnionych do 

reprezentacji.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń 

aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa 

w ust. 2b pkt 2, w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1009, 1079, 1115 i 1265), z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących 

przedsiębiorcami oraz spółek cywilnych podlegających wpisowi do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, biorąc pod uwagę kompletność 

przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego Rejestru 

Płatników Składek.”, 

d) po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu: 

„5b. Do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych 

podatników będących spółkami cywilnymi podlegającymi wpisowi do CEIDG 

stosuje się formularz wniosku, o którym mowa w art 42b ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541 i…).”; 

2) w art. 5a: 

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

„1a. Podatnicy będący spółkami cywilnymi podlegającymi wpisowi do 

CEIDG w ramach wniosku, o którym mowa w art 42b ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy, składają zgłoszenie identyfikacyjne albo 

aktualizacyjne.”, 

b) po ustępie 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Naczelnik jest obowiązany przekazać informację zwrotną o NIP nadanym 

spółce cywilnej organowi prowadzącemu ewidencję działalności gospodarczej.”; 
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3) w art. 8b po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Potwierdzeniem nadania NIP dla spółki cywilnej publikowanej w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest ujawnienie tego numeru w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”; 

4) w art. 9 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu wydanym 

na podstawie art. 5 ust. 5, formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej albo wniosek, o którym mowa w art. 42b 

ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.”; 

5) w art. 14 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnik urzędu skarbowego 

mogą aktualizować w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników 

datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, datę zawieszenia i wznowienia 

wykonywania działalności gospodarczej, datę zaprzestania wykonywania działalności 

gospodarczej oraz adres do doręczeń i inne dane kontaktowe przedsiębiorcy, na podstawie 

danych otrzymanych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego.” 

6) w art. 15 w: 

 a) ust. 1b po wyrazach „a w przypadku osób fizycznych” dodaje się wyrazy „i 

spółek cywilnych”, 

b)  ust. 5 po wyrazach „W przypadku osób fizycznych” dodaje się wyrazy „i 

spółek cywilnych”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115 i 1265) w art. 43 po ust. 5a dodaje się ust. 5a1 w 

brzmieniu: 

„5a1. Zgłoszenie płatnika składek będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która podlega publikacji na podstawie art. 42a ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji 

dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541) następuje na podstawie przepisów tej ustawy.”. 
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Art. 6. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470) w art. 4 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Osoby zagraniczne, dokonujące wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, są obowiązane do posiadania numeru PESEL, a jeżeli nie został 

nadany – do posiadania niepowtarzalnego identyfikatora zbudowanego przez wysyłające 

państwo członkowskie Unii Europejskiej zgodnie ze specyfikacjami technicznymi do celów 

transgranicznej identyfikacji, który jest możliwie jak najtrwalszy, o którym mowa w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 

ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu 

do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 

111, z późn. zm.5))”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 

osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 

r. poz. 170) wprowadza się następujące zmiany: 

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

„2a) złożenie przez osobę powołaną na zarządcę sukcesyjnego oświadczenia o braku 

prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2;”; 

2) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę oraz wyrażenie zgody 

osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji w przypadkach, o 

których mowa w ust. 1, a także złożenie przez osobę powołaną na zarządcę sukcesyjnego 

oświadczenia o braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, o których mowa 

w art. 8 ust. 2, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.”;   

3) w art. 59 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) dniem wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z CEIDG w drodze decyzji 

administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, o której mowa w art. 32 

ust. 4 i 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 

r. poz. 541 i …);”. 

                                                 

5)  Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 18. 
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Art. 8. W ustawie z dnia 18 listopada 2020 r.  o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 569 i 1002) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 152: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „31 stycznia 2023 r.” zastępuje się 

wyrazami „1 stycznia 2024 r.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „31 stycznia 2023 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2024 r.”; 

2) art. 166 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) art. 9 ust. 1 pkt 1–8, art. 11 pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 pkt 2 lit. b i c, 

art. 31, art. 63 oraz art. 83, które wchodzą w życie z dniem określonym w 

komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10;”; 

3) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) art. 141, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.;”. 

Art. 9. Od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2026 r. wniosek, o którym 

mowa w art. 3 ust. 2a pkt 1 składa się z wykorzystaniem formularza elektronicznego, o którym 

mowa w art. 3 ust. 2. System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji i Informację o 

Działalności Gospodarczej przesyła na wskazany w nim adres poczty elektronicznej urzędowe 

poświadczenie odbioru, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2070). 

Art. 10.   Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 30 września 2026 r., organ 

gminy, w przypadku gdy czynności, o których mowa w art. 8 ust. 4, wykonują upoważnieni 

pracownicy, jest obowiązany niezwłocznie przekazywać do Centralnej Ewidencji i Informację 

o Działalności Gospodarczej drogą elektroniczną: 

1) imiona i nazwiska tych osób; 

2) informacje o cofnięciu upoważnień dla tych osób. 

Art. 11. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 30 września 2026 r. 

upoważnieni pracownicy organu gminy, przekształcający na postać dokumentu 

elektronicznego wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) złożony w wybranym urzędzie gminy albo 
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2)  wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) na adres wybranego urzędu 

gminy 

- dołączają do tego wniosku dokument potwierdzającego aktualny status tej osoby w postaci 

elektronicznej. 

Art. 12.  O okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 30 września 2026 

r. zgłoszenie, o którym mowa w art. 23 ust. 5 ustawy, zarządca sukcesyjny może również 

sporządzić w postaci papierowej z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w 

formularzu elektronicznym, o którym mowa w art. 3 ust. 2, a następnie: 

1) złożyć w wybranym urzędzie gminy albo 

2) wysłać przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) na adres wybranego urzędu gminy. 

Art. 13. 1. Do wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 2a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, złożonego w wybranym urzędzie gminy albo 

wysłanego przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

- Prawo pocztowe na adres wybranego urzędu gminy, przed dniem 1 października 2024 r., 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Do wniosków, o których mowa w art. 3 ust. 2a pkt 2–-6 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, złożonych w wybranym urzędzie gminy albo wysłanych 

przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe na adres wybranego urzędu gminy, przed dniem 1 października 2026 r., stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 

Art. 14. 1. Do archiwizacji, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu dotychczasowym, dotyczącej wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej i załączanych do nich dokumentów związanych z: 

1) wpisem albo zmianą wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), 

2) zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 

3) zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmianą w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia 

społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

https://sip.lex.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT


– 27 – 

 

4) zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do 

ubezpieczenia zdrowotnego, a także wyrejestrowaniem z tych ubezpieczeń i zmianą 

danych wykazanych w tych zgłoszeniach, 

5) zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, a także wyrejestrowaniem 

go z tego ubezpieczenia oraz zmianą danych zawartych w tych zgłoszeniach, 

6) zgłoszeniem rejestracyjnym lub aktualizacyjnym, o których mowa w przepisach o 

podatku od towarów i usług, 

7) żądaniem przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo rezygnacji z wybranej formy 

opodatkowania lub informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej 

lub likwidacji prowadzonej działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej,  

8) żądaniem przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych 

- złożonych przed dniem 1 października 2026 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.  

2. Do archiwizacji, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1,dotyczącej 

wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

załączanych do nich dokumentów związanych ze zgłoszeniem o zaprzestaniu wykonywania 

czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o których mowa w 

przepisach o podatku od towarów i usług, złożonych przed dniem 1 października 2026 r., 

stosuje się przepisy art. 8 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.  

Art. 15. 1.W przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, osoby zagranicznej, o której mowa w art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w 

obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiera numeru PESEL 

albo niepowtarzalnego identyfikatora zbudowanego przez wysyłające państwo członkowskie 

Unii Europejskiej zgodnie ze specyfikacjami technicznymi do celów transgranicznej 

identyfikacji, który jest możliwie jak najtrwalszy, o którym mowa w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram 

interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, osoba ta składa wniosek o zmianę wpisu w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i uzupełnia wpis o tę daną do 

dnia 1 października 2028 r. 
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2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o 

Działalności Gospodarczej wykreśla wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej nie zawierający numeru PESEL albo niepowtarzalnego identyfikatora 

zbudowanego przez wysyłające państwo członkowskie Unii Europejskiej zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi do celów transgranicznej identyfikacji, który jest możliwie jak 

najtrwalszy, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 

8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i 

usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.  

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą 

elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu 

wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

informację o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2, do Centralnego Rejestru 

Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o 

których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

Art. 16. Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej, w terminie 6 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, usuwa informację o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej 

wspólności majątkowej z wpisów przedsiębiorców wpisanych, do dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z 

wyjątkiem wpisów przedsiębiorców wykreślonych przed tym dniem.   

Art. 17. Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej do dnia 1 lutego 

2027 r. usuwa numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON 

spółki cywilnej z wpisów przedsiębiorców wpisanych na dzień 1 października 2026 r. do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyjątkiem wpisów 

przedsiębiorców wykreślonych przed dniem 1 października 2026 r.  

Art. 18. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy 

zmienianej w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 października 2026 r. i mogą być zmieniane w tym 

okresie. 
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Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 3 lit. b tiret trzecie, pkt 12 lit. a, e oraz lit. f, pkt 16 i 17, pkt 21, pkt 32 lit. f oraz 

art. 7 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

2) art. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze oraz art. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 października 

2024 r.;  

3) art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b tiret pierwsze, pkt 4 lit. a, pkt 5–-7, pkt 9, pkt 11, pkt 

12 lit. b, c oraz lit. d, pkt 15, pkt 22 lit. c, pkt 23, pkt 25 i 26, pkt 29–31, pkt 32 lit. e oraz 

art. 2–5, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2026 r. 
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