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USTAWA  

z dnia 10 lipca 2008 r. 

o zmianie ustawy o swobodzie działalno�ci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 
155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 116, poz. 732) wprowadza si� 
nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 5 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) osob� fizyczn� nieposiadaj�c� obywatelstwa polskiego,”; 

2) art. 9 i 10 otrzymuj� brzmienie: 

„Art. 9. Wykonuj�c swoje zadania, w szczególno�ci w zakresie nadzoru i kontroli, organy 
administracji publicznej działaj� wył�cznie na podstawie i w granicach prawa, z 
poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsi�biorcy. 

Art. 10. 1. Przedsi�biorca mo�e zło�y� do wła�ciwego organu administracji publicznej lub 
pa�stwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do 
zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowi�zek �wiadczenia przez 
przedsi�biorc� daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
w jego indywidualnej sprawie. 

2. Wniosek o wydanie interpretacji mo�e dotyczy� zaistniałego stanu faktycznego lub 
zdarze� przyszłych. 

3. Przedsi�biorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowi�zany przedstawi� stan 
faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. 

4. Wniosek o wydanie interpretacji zawiera równie�: 

1) firm� przedsi�biorcy; 

2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsi�biorcy; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) numer w rejestrze przedsi�biorców w Krajowym Rejestrze S�dowym albo w Ewidencji 
Działalno�ci Gospodarczej; 

5) adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny ni� adres siedziby albo adres 
zamieszkania przedsi�biorcy. 

5. Udzielenie interpretacji nast�puje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. 
Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z 
uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia �rodka zaskar�enia. 

6. Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysoko�ci 40 zł, któr� nale�y wpłaci� 
w terminie 7 dni od dnia zło�enia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek 
pozostawia si� bez rozpatrzenia. 



7. W przypadku wyst�pienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odr�bnych stanów 
faktycznych lub zdarze� przyszłych pobiera si� opłat� od ka�dego przedstawionego we 
wniosku odr�bnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. 

8. Opłata, o której mowa w ust. 6 i 7, stanowi odpowiednio dochód bud�etu pa�stwa, 
Narodowego Funduszu Zdrowia albo jednostki samorz�du terytorialnego. 

9. Opłat� od wniosku, o którym mowa w ust. 1, uiszcza si� na rachunek organu 
administracji publicznej lub pa�stwowej jednostki organizacyjnej, wła�ciwych do wydania 
interpretacji albo, je�eli istnieje taka mo�liwo��, gotówk� w kasie tego organu lub 
jednostki.”; 

3) po art. 10 dodaje si� art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. 1. Interpretacj� wydaje si� bez zb�dnej zwłoki, jednak nie pó�niej ni� w terminie 
30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub pa�stwow� jednostk� 
organizacyjn� kompletnego i opłaconego wniosku. W razie niewydania interpretacji w 
terminie uznaje si�, �e w dniu nast�puj�cym po dniu, w którym upłyn�ł termin wydania 
interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzaj�ca prawidłowo�� stanowiska 
przedsi�biorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji. 

2. Interpretacja nie jest wi���ca dla przedsi�biorcy, jednak�e przedsi�biorca nie mo�e by� 
obci��ony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi 
lub karami w zakresie, w jakim zastosował si� do uzyskanej interpretacji. 

3. Interpretacja jest wi���ca dla organów administracji publicznej lub pa�stwowych 
jednostek organizacyjnych wła�ciwych dla przedsi�biorcy i mo�e zosta� zmieniona 
wył�cznie w drodze wznowienia post�powania. Nie zmienia si� interpretacji, w wyniku 
której nast�piły nieodwracalne skutki prawne. 

4. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pó�n. 
zm.2)).”; 

4) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. 1. Organy administracji publicznej s� obowi�zane do załatwiania spraw 
przedsi�biorców bez zb�dnej zwłoki. 

2. Organy administracji publicznej nie mog� odmówi� przyj�cia pism i wniosków 
niekompletnych ani ��da� jakichkolwiek dokumentów, których konieczno�� przedstawienia 
lub zło�enia nie wynika wprost z przepisu prawa. 

3. Terminy i tryb uzupełniania pism i wniosków, o których mowa w ust. 2, oraz terminy 
załatwiania spraw wynikaj�cych z tych pism i wniosków okre�laj� odr�bne przepisy.”; 

5) w art. 13: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby zagraniczne z pa�stw członkowskich Unii Europejskiej, pa�stw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z pa�stw nieb�d�cych stronami 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mog� korzysta� ze swobody 
przedsi�biorczo�ci na podstawie umów zawartych przez te pa�stwa ze Wspólnot� 
Europejsk� i jej pa�stwami członkowskimi, mog� podejmowa� i wykonywa� działalno�� 
gospodarcz� na takich samych zasadach jak obywatele polscy.”, 

b) po ust. 1 dodaje si� ust. 1a w brzmieniu: 



„1a. Przedsi�biorcy z pa�stw członkowskich Unii Europejskiej, pa�stw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz przedsi�biorcy z pa�stw, które zawarły ze Wspólnot� 
Europejsk� i jej pa�stwami członkowskimi umowy reguluj�ce swobod� �wiadczenia 
usług, mog� czasowo �wiadczy� usługi na zasadach okre�lonych odpowiednio w 
przepisach Traktatu ustanawiaj�cego Wspólnot� Europejsk� (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, 
poz. 864/2) albo w przepisach tych umów, bez konieczno�ci uzyskiwania wpisu do 
rejestru przedsi�biorców albo ewidencji działalno�ci gospodarczej, o których mowa w 
art. 14.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obywatele innych pa�stw ni� wymienione w ust. 1, którzy: 

1) posiadaj� w Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) zezwolenie na osiedlenie si�, 

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, 

c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w zwi�zku z 
okoliczno�ci�, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 
120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), 

d) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone, przybywaj�cemu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaj�cemu na tym terytorium w celu 
poł�czenia z rodzin�, członkowi rodziny w rozumieniu art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e i f, 

e) status uchod�cy, 

f) ochron� uzupełniaj�c�, 

g) zgod� na pobyt tolerowany, 

h) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostaj� w zwi�zku mał�e�skim, 
zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) korzystaj� w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, 

3) posiadaj� wa�n� Kart� Polaka, 

4) s� członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o 
wje�dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyje�dzie z tego 
terytorium obywateli pa�stw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. 
U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818), doł�czaj�cymi do obywateli 
pa�stw, o których mowa w ust. 1, lub przebywaj�cymi z nimi 

— mog� podejmowa� i wykonywa� działalno�� gospodarcz� na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.”, 

d) dodaje si� ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Członek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach, osób zagranicznych, do których odnosz� si� umowy mi�dzynarodowe, 
o których mowa w ust. 3, posiadaj�cy zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, 
mo�e podejmowa� i wykonywa� działalno�� gospodarcz� na takich samych zasadach 
jak te osoby zagraniczne. 

5. Członek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach — posiadaj�cy zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, 



udzielone w zwi�zku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
przebywaniem na tym terytorium w celu poł�czenia z rodzin� — cudzoziemców, którzy 
posiadaj� zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i wykonuj� działalno�� 
gospodarcz� na podstawie wpisu do ewidencji działalno�ci gospodarczej dokonanego 
na zasadzie wzajemno�ci, mo�e podejmowa� i wykonywa� działalno�� gospodarcz� w 
takim samym zakresie jak ci cudzoziemcy.”; 

6) po art. 14 dodaje si� art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. 1. Przedsi�biorca niezatrudniaj�cy pracowników mo�e zawiesi� wykonywanie 
działalno�ci gospodarczej na okres od 1 miesi�ca do 24 miesi�cy. 

2. W przypadku wykonywania działalno�ci gospodarczej w formie spółki cywilnej 
zawieszenie wykonywania działalno�ci gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej 
zawieszenia przez wszystkich wspólników. 

3. W okresie zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej przedsi�biorca nie mo�e 
wykonywa� działalno�ci gospodarczej i osi�ga� bie��cych przychodów z pozarolniczej 
działalno�ci gospodarczej. 

4. W okresie zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej przedsi�biorca: 

1) ma prawo wykonywa� wszelkie czynno�ci niezb�dne do zachowania lub zabezpieczenia 
�ródła przychodów; 

2) ma prawo przyjmowa� nale�no�ci lub obowi�zek regulowa� zobowi�zania, powstałe 
przed dat� zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej; 

3) ma prawo zbywa� własne �rodki trwałe i wyposa�enie; 

4) ma prawo albo obowi�zek uczestniczy� w post�powaniach s�dowych, post�powaniach 
podatkowych i administracyjnych zwi�zanych z działalno�ci� gospodarcz� wykonywan� 
przed zawieszeniem wykonywania działalno�ci gospodarczej; 

5) wykonuje wszelkie obowi�zki nakazane przepisami prawa; 

6) ma prawo osi�ga� przychody finansowe, tak�e z działalno�ci prowadzonej przed 
zawieszeniem wykonywania działalno�ci gospodarczej; 

7) mo�e zosta� poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsi�biorców 
wykonuj�cych działalno�� gospodarcz�.”; 

7) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. 1. Przedsi�biorca wprowadzaj�cy towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest obowi�zany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, 
instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyj�ty sposób, pisemnych informacji w 
j�zyku polskim: 

1) okre�laj�cych firm� przedsi�biorcy i jego adres; 

2) umo�liwiaj�cych identyfikacj� towaru. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy towarów, w stosunku do których odr�bne przepisy 
szczegółowo reguluj� obowi�zki w zakresie oznakowania. 

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy �rodków spo�ywczych w rozumieniu rozporz�dzenia (WE) 
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj�cego 
ogólne zasady i wymagania prawa �ywno�ciowego, powołuj�cego Europejski Urz�d ds. 
Bezpiecze�stwa �ywno�ci oraz ustanawiaj�cego procedury w zakresie bezpiecze�stwa 
�ywno�ci (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 15, t. 6, str. 463 i nast.).”; 



8) po art. 27 dodaje si� art. 27a i 27b w brzmieniu: 

„Art. 27a. 1. Zawieszenie wykonywania działalno�ci gospodarczej oraz wznowienie 
wykonywania działalno�ci gospodarczej nast�puje na wniosek przedsi�biorcy zło�ony na 
pi�mie wła�ciwemu organowi ewidencyjnemu, a w przypadku przedsi�biorców 
podlegaj�cych obowi�zkowi wpisu do Krajowego Rejestru S�dowego — wła�ciwemu 
s�dowi rejestrowemu. 

2. Okres zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej rozpoczyna si� od dnia 
zło�enia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej i 
trwa do dnia zło�enia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalno�ci 
gospodarczej. 

3. W stosunku do zobowi�za� o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania 
działalno�ci gospodarczej wywiera skutki prawne od pierwszego dnia miesi�ca 
nast�puj�cego po miesi�cu, w którym przedsi�biorca zło�ył wniosek o wpis informacji o 
zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej do ostatniego dnia miesi�ca, w 
którym przedsi�biorca zło�ył wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania 
działalno�ci gospodarczej, chyba �e przepisy szczególne stanowi� inaczej. 

Art. 27b. 1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci 
gospodarczej, o którym mowa w art. 27a ust. 1, zło�ony organowi ewidencyjnemu, 
powinien zawiera� dane wymienione w art. 27 ust. 2 pkt 1–3, 6 i 7 oraz o�wiadczenie 
przedsi�biorcy o niezatrudnianiu pracowników. 

2. Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej, o 
którym mowa w art. 27a ust. 1, zło�ony organowi ewidencyjnemu, powinien zawiera� dane 
wymienione w art. 27 ust. 2 pkt 1–3, 6 i 7. 

3. Przepisy art. 27 ust. 5 zdanie pierwsze stosuje si� odpowiednio. 

4. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej oraz o 
wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej w przypadku przedsi�biorców 
podlegaj�cych obowi�zkowi wpisu do Krajowego Rejestru S�dowego nast�puje na 
podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze S�dowym.”; 

9) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wnioski, o których mowa w art. 24 ust. 3 i w art. 27a ust. 1, oraz wniosek o wykre�lenie 
wpisu z ewidencji s� zwolnione z opłat.”; 

10) w art. 30 w ust. 1 po pkt 7 dodaje si� pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) informacje o zawieszeniu oraz wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej;”; 

11) po art. 31 dodaje si� art. 31a w brzmieniu: 

„Art. 31a. 1. Wpis do ewidencji informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci 
gospodarczej polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w 
informacji, o której mowa w art. 27b ust. 1. Wpis jest dokonany z chwil� zamieszczenia 
danych w ewidencji. 

2. Wpis do ewidencji informacji o wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej 
nast�puje przez wykre�lenie z systemu informatycznego informacji o zawieszeniu 
wykonywania działalno�ci gospodarczej. Wpis jest dokonany z chwil� wykre�lenia danych z 
ewidencji.”; 

12) w art. 37: 

a) w ust. 2 w pkt 3 kropk� zast�puje si� �rednikiem i dodaje si� pkt 4 w brzmieniu: 



„4) niezło�enia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalno�ci 
gospodarczej przed upływem okresu 24 miesi�cy od dnia zło�enia wniosku o wpis 
informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej.”, 

b) po ust. 2 dodaje si� ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Warunkiem wykre�lenia wpisu do ewidencji w przypadku, o którym mowa w ust. 2 
pkt 4, jest uprzednie pisemne wezwanie i wyznaczenie dodatkowego 
trzydziestodniowego terminu na zło�enie wniosku o wpis informacji o wznowieniu 
wykonywania działalno�ci gospodarczej.”; 

13) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 39. 1. Organ ewidencyjny jest obowi�zany do przekazania, w tym drog� elektroniczn�, 
w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, informacji o wykre�leniu przedsi�biorcy z 
ewidencji wła�ciwemu ze wzgl�du na ostatnie miejsce zamieszkania przedsi�biorcy — 
urz�dowi statystycznemu i naczelnikowi urz�du skarbowego oraz oddziałowi Zakładu 
Ubezpiecze� Społecznych wła�ciwemu ze wzgl�du na miejsce wykonywania działalno�ci 
gospodarczej. 

2. Do informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej 
ust. 1 stosuje si� odpowiednio. 

3. Informacja zawiera dane, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1–3.”; 

14) art. 72 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 72. 1. Przedsi�biorca, którego wykre�lono z rejestru działalno�ci regulowanej, mo�e 
uzyska� ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalno�ci gospodarczej nie 
wcze�niej ni� po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si� do przedsi�biorcy, który wykonywał działalno�� gospodarcz� 
bez wpisu do rejestru działalno�ci regulowanej. Nie dotyczy to sytuacji okre�lonej w art. 67 
ust. 2.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykrocze� (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756) w 
art. 601: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Kto b�d�c przedsi�biorc� wprowadza do obrotu towar bez wymaganych oznacze�, 
podlega karze grzywny.”; 

2) uchyla si� § 7. 

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 14, poz. 176, z pó�n. zm.3)) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 22c pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) składniki maj�tku, które nie s� u�ywane na skutek zawieszenia wykonywania 
działalno�ci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej 
albo zaprzestania działalno�ci, w której te składniki były u�ywane; w tym przypadku 
składniki te nie podlegaj� amortyzacji od miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym 
zawieszono albo zaprzestano t� działalno��”; 

2) w art. 44 dodaje si� ust. 10—13 w brzmieniu: 

„10. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który na podstawie przepisów o swobodzie 
działalno�ci gospodarczej zawiesił wykonywanie działalno�ci gospodarczej, jest zwolniony, 



w zakresie tej działalno�ci, z obowi�zków wynikaj�cych z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b 
za okres obj�ty zawieszeniem. 

11. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który jest wspólnikiem spółki jawnej, spółki 
partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, je�eli spółka zawiesiła 
wykonywanie działalno�ci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalno�ci 
gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalno�ci, z obowi�zków wynikaj�cych z 
ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres obj�ty zawieszeniem. 

12. Przepis ust. 11 stosuje si�, je�eli podatnik b�d�cy wspólnikiem spółki nie pó�niej ni� 
przed upływem 7 dni od dnia zło�enia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu 
wykonywania działalno�ci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalno�ci 
gospodarczej zawiadomi w formie pisemnej wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego o 
okresie zawieszenia wykonywania tej działalno�ci. 

13. Po okresie zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej na podstawie 
przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust. 10 i 
11, wpłacaj� zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 54, poz. 654, z pó�n. zm.4)) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 16c pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) składniki maj�tku, które nie s� u�ywane na skutek zawieszenia wykonywania 
działalno�ci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej 
albo zaprzestania działalno�ci, w której te składniki były u�ywane; w tym przypadku 
składniki te nie podlegaj� amortyzacji od miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym 
zawieszono albo zaprzestano t� działalno��”; 

2) w art. 25 po ust. 5 dodaje si� ust. 5a—5d w brzmieniu: 

„5a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej na podstawie 
przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej podatnik jest zwolniony od obowi�zków 
wynikaj�cych z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres obj�ty zawieszeniem. 

5b. Podatnik b�d�cy wspólnikiem spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki 
komandytowo-akcyjnej, która zawiesiła wykonywanie działalno�ci gospodarczej na 
podstawie przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej 
działalno�ci, z obowi�zków wynikaj�cych z ust. 1,1b, 6 i 6a za okres obj�ty zawieszeniem. 

5c. Przepisy ust. 5a i 5b stosuje si�, je�eli podatnik nie pó�niej ni� przed upływem 7 dni od 
dnia zło�enia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci 
gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej zawiadomi w 
formie pisemnej wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego o okresie zawieszenia 
wykonywania tej działalno�ci. 

5d. Po okresie zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej na podstawie 
przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust. 5a i 
5b, wpłacaj� zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 1—1c, 6 i 6a.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S�dowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 
poz. 1186) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) art. 20a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20a. Wniosek o wpis s�d rejestrowy rozpoznaje nie pó�niej ni� w terminie 7 dni od 
daty jego zło�enia. Je�eli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usuni�cia 



przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien by� rozpoznany w ci�gu 7 dni od 
usuni�cia przeszkody przez wnioskodawc�, co nie uchybia terminom okre�lonym w 
przepisach szczególnych. Je�eli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników 
post�powania albo przeprowadzenia rozprawy, nale�y rozpozna� go nie pó�niej ni� w 
ci�gu miesi�ca.”; 

2) po art. 20b dodaje si� art. 20c i 20d w brzmieniu: 

„Art. 20c. 1. Wpis do Rejestru informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci 
gospodarczej polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego w dziale 6 rejestru 
przedsi�biorców danych zawartych w informacji, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 
1095, z pó�n. zm.5)). Wpis do rejestru obejmuje w szczególno�ci dat� rozpocz�cia 
zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej. 

2. Wpis do Rejestru informacji o wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej 
polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego w dziale 6 rejestru przedsi�biorców 
danych zawartych w informacji, o której mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej. Wpis obejmuje w szczególno�ci dat� wznowienia 
wykonywania działalno�ci gospodarczej. 

3. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej oraz 
wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej jest 
zwolniony z opłat s�dowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków nie 
podlegaj� ogłoszeniu w Monitorze S�dowym i Gospodarczym. 

Art. 20d. W przypadku niezło�enia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania 
działalno�ci gospodarczej przed upływem okresu 24 miesi�cy od dnia zło�enia wniosku o 
wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej, s�d wszczyna 
post�powanie, o którym mowa w art. 24.”; 

3) po art. 22 dodaje si� art. 22a w brzmieniu: 

„Art. 22a. 1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci 
gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalno�ci 
gospodarczej, o których mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalno�ci gospodarczej, powinien zawiera� w szczególno�ci: 

1) firm� lub nazw� przedsi�biorcy; 

2) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalno�ci; 

3) numer NIP; 

4) siedzib� i adres; 

5) numer w rejestrze przedsi�biorców. 

2. Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej 
przedsi�biorca zał�cza o�wiadczenie o niezatrudnianiu pracowników.”; 

4) w art. 44 w ust. 1 po pkt 4 dodaje si� pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) informacj� o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej;”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z 
pó�n. zm.6)) w art. 14f § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysoko�ci 40 zł, 
któr� nale�y wpłaci� w terminie 7 dni od dnia zło�enia wniosku.”. 



Art. 7. W ustawie z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze� społecznych (Dz. U. z 2007 
r. Nr 11, poz. 74, z pó�n. zm.7)) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) osoby prowadz�ce pozarolnicz� działalno�� — od dnia rozpocz�cia wykonywania 
działalno�ci do dnia zaprzestania wykonywania tej działalno�ci, z wył�czeniem okresu, na 
który wykonywanie działalno�ci zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie 
działalno�ci gospodarczej;”; 

2) po art. 36 dodaje si� art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. 1. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania 
działalno�ci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej 
przez osoby prowadz�ce pozarolnicz� działalno�� gospodarcz� jest dobrowolne. 
Przedsi�biorca w okresie zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej nie opłaca 
ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. 

2. Zawieszenie wykonywania działalno�ci gospodarczej wywiera skutki prawne w zakresie 
ubezpiecze� społecznych od pierwszego dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w 
którym przedsi�biorca dokonał zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalno�ci 
gospodarczej, do ostatniego dnia miesi�ca, w którym przedsi�biorca dokonał zgłoszenia 
wznowienia wykonywania działalno�ci gospodarczej. 

3. Za okres zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej przedsi�biorca 
niezatrudniaj�cy pracowników nie ma obowi�zku składania deklaracji rozliczeniowej oraz 
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przewidzianych w niniejszej ustawie. 

4. Wznowienie wykonywania działalno�ci gospodarczej nie wymaga ponownego zgłoszenia 
do ubezpieczenia.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osi�ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z pó�n. zm.8)) wprowadza si� 
nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 21 po ust. 1c dodaje si� ust. 1d—1i w brzmieniu: 

„1d. Podatnik, który na podstawie przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej 
zawiesił wykonywanie działalno�ci gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalno�ci, 
z obowi�zków wynikaj�cych z ust. 1 lub 1a za okres obj�ty zawieszeniem. 

1e. Podatnik b�d�cy osob� fizyczn�, który jest wspólnikiem spółki jawnej, je�eli spółka 
zawiesiła wykonywanie działalno�ci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie 
działalno�ci gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalno�ci, z obowi�zków 
wynikaj�cych z ust. 1 lub 1a za okres obj�ty zawieszeniem. 

1f. Przepis ust. 1e stosuje si�, je�eli podatnik b�d�cy wspólnikiem spółki jawnej, nie pó�niej 
ni� przed upływem 7 dni od dnia zło�enia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu 
wykonywania działalno�ci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalno�ci 
gospodarczej, zawiadomi w formie pisemnej wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego o 
okresie zawieszenia wykonywania tej działalno�ci. 

1g. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotycz�cy okresu zawieszenia, o którym 
mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest obowi�zany obliczy� i 
wpłaci� na rachunek urz�du skarbowego, którym kieruje wła�ciwy naczelnik urz�du 
skarbowego, po wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej, w terminie: 

1) do 20 dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym wznowiono wykonywanie 
działalno�ci gospodarczej — w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1; 



2) do 20 dnia miesi�ca nast�puj�cego po kwartale, w którym wznowiono wykonywanie 
działalno�ci gospodarczej — w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1a. 

1h. Je�eli wznowienie wykonywania działalno�ci gospodarczej nast�puje w ostatnim 
miesi�cu roku podatkowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotycz�cy okresu 
zawieszenia, o którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest 
obowi�zany obliczy� i wpłaci� na rachunek urz�du skarbowego, którym kieruje wła�ciwy 
naczelnik urz�du skarbowego, w terminie, o którym mowa w ust. 2. W tym samym terminie 
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych s� obowi�zani obliczy� i wpłaci� na rachunek 
urz�du skarbowego, którym kieruje wła�ciwy naczelnik urz�du skarbowego, podatnicy, o 
których mowa w ust. 1a, je�eli wznowienie wykonywania działalno�ci gospodarczej 
nast�puje w ostatnim kwartale roku podatkowego. 

1i. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalno�ci gospodarczej nast�puje w roku 
nast�puj�cym po roku podatkowym, w którym rozpocz�to zawieszenie, ryczałt od 
przychodów ewidencjonowanych: 

1) przypadaj�cy za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie 
rozpocz�to, podatnik jest obowi�zany obliczy� i wpłaci� w terminie, o którym mowa w 
ust. 2; 

2) przypadaj�cy za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono 
wykonywanie działalno�ci gospodarczej, podatnik jest obowi�zany obliczy� i wpłaci� na 
zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h. 

1j. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalno�ci gospodarczej nast�puje w roku 
nast�puj�cym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpocz�to zawieszenie, ryczałt od 
przychodów ewidencjonowanych: 

1) przypadaj�cy za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie 
rozpocz�to, podatnik jest obowi�zany obliczy� i wpłaci� w terminie, o którym mowa w 
ust. 2; 

2) przypadaj�cy za okres zawieszenia w roku podatkowym nast�puj�cym po roku, w 
którym zawieszenie rozpocz�to, podatnik jest obowi�zany obliczy� i wpłaci� w terminie, o 
którym mowa w ust. 2; 

3) przypadaj�cy za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono 
wykonywanie działalno�ci gospodarczej, podatnik jest obowi�zany obliczy� i wpłaci� na 
zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1 h.”; 

2) w art. 34 dodaje si� ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. W przypadku zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej na podstawie 
przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej nie pobiera si� podatku opłacanego w 
formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysoko�ci 1/30 miesi�cznej 
nale�no�ci za ka�dy dzie� zawieszenia.  

4. Do podatników, którzy na podstawie przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej 
zawiesili wykonywanie działalno�ci gospodarczej, w okresie obj�tym zawieszeniem, nie 
maj� zastosowania przepisy ust. 1 i 2.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 
1178, z pó�n. zm.9)) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) po art. 7b dodaje si� art. 7ba w brzmieniu: 



„Art. 7ba. 1. Wpisowi do ewidencji działalno�ci gospodarczej podlega informacja o 
zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania 
działalno�ci gospodarczej. 

2. Przedsi�biorca, który zamierza zawiesi� wykonywanie działalno�ci gospodarczej w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej, 
jest obowi�zany dokona� zgłoszenia do ewidencji działalno�ci gospodarczej informacji o 
zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej. 

3. Przedsi�biorca, który zamierza wznowi� wykonywanie zawieszonej działalno�ci 
gospodarczej jest obowi�zany dokona� zgłoszenia do ewidencji działalno�ci gospodarczej 
informacji o wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej. 

4. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej powinno 
zawiera�: 

1) oznaczenie przedsi�biorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada; 

2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsi�biorcy; 

3) wskazanie okresu, na jaki nast�puje zawieszenie wykonywania działalno�ci 
gospodarczej. 

5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, przedsi�biorca doł�cza o�wiadczenie o 
niezatrudnianiu pracowników. 

6. Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej powinno 
zawiera� dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2. 

7. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej oraz 
informacji o wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej jest zwolnione z opłat.”; 

2) w art. 7e: 

a) w ust. 1 w pkt 4 kropk� na ko�cu zast�puje si� przecinkiem i dodaje si� pkt 5 w 
brzmieniu: 

„5) niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej 
przed upływem okresu 24 miesi�cy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu 
wykonywania działalno�ci gospodarczej.”, 

b) po ust. 1 dodaje si� ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Warunkiem wykre�lenia wpisu do ewidencji działalno�ci gospodarczej w przypadku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest uprzednie pisemne wezwanie i wyznaczenie 
dodatkowego trzydziestodniowego terminu na dokonanie zgłoszenia informacji o 
wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej.”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z 
pó�n. zm.10)) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepis ust. 1 stosuje si� odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w 
art. 15, b�d�cy osob� fizyczn� nie wykonywał czynno�ci podlegaj�cych opodatkowaniu co 
najmniej przez 10 miesi�cy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie 
działalno�ci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalno�ci 
gospodarczej.”; 

2) w art. 99 po ust. 7 dodaje si� ust. 7a i 7b w brzmieniu: 



„7a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej na podstawie 
przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej podatnicy nie maj� obowi�zku składania 
deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie 
dotyczy. 

7b. Zwolnienie z obowi�zku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, 
nie dotyczy: 

1) podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE zgodnie z art. 97; 

2) podatników dokonuj�cych wewn�trzwspólnotowego nabycia towarów; 

3) podatników dokonuj�cych importu usług lub nabywaj�cych towary — w zakresie których 
s� podatnikiem; 

4) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalno�ci 
gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego; 

5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowi�zany do rozliczenia podatku z 
tytułu wykonywania czynno�ci podlegaj�cych opodatkowaniu oraz za które jest obowi�zany 
dokona� korekty podatku naliczonego.”; 

3) w art. 114 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W zakresie usług, o których mowa w ust. 1, opodatkowanych w formie ryczałtu podatnik 
składa w terminie, o którym mowa w art. 99 ust. 1, skrócon� deklaracj� podatkow�. 
Przepisy art. 99 ust. 7a i 7b stosuje si� odpowiednio.”; 

Art. 11. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzaj�ce ustaw� o swobodzie działalno�ci 
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 225, poz. 1636) wprowadza si� nast�puj�ce 
zmiany: 

1) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) art. 23—45, które wchodz� w �ycie z dniem 31 marca 2009 r.”; 

2) w art. 66 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) art. 7—7i, które trac� moc z dniem 30 marca 2009 r.”; 

3) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsi�biorc� wpisanego do ewidencji działalno�ci gospodarczej przed dniem 31 
marca 2009 r. organ ewidencyjny wpisuje z urz�du do ewidencji działalno�ci gospodarczej 
w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalno�ci gospodarczej.”; 

4) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sprawy wszcz�te na podstawie zgłoszenia przedsi�biorcy o dokonanie wpisu do 
ewidencji działalno�ci gospodarczej i niezako�czone przed dniem 31 marca 2009 r. organ 
ewidencyjny rozpoznaje zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalno�ci 
gospodarczej.”; 

5) w art. 90 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70, które wchodz� w �ycie z dniem 31 marca 2009 r.”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
�rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z pó�n. zm.11)) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) w art. 66 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 



„c) osobami prowadz�cymi działalno�� pozarolnicz� lub osobami z nimi współpracuj�cymi, 
z wył�czeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalno�ci gospodarczej na podstawie 
przepisów o swobodzie działalno�ci gospodarczej,”; 

2) w art. 69 po ust. 1 dodaje si� ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób, które na podstawie przepisów o swobodzie 
działalno�ci gospodarczej zawiesiły wykonywanie działalno�ci gospodarczej, stosuje si� 
odpowiednio art. 68.”. 

Art. 13. 1. Post�powania prowadzone przez Zakład Ubezpiecze� Społecznych w sprawach wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalno�ci gospodarczej, które w dniu 
wej�cia w �ycie niniejszej ustawy tocz� si� w zwi�zku ze zgłoszeniem przez przedsi�biorc� 
czasowego zaprzestania wykonywania działalno�ci gospodarczej, ulegaj� umorzeniu. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si�, w sytuacji gdy przedsi�biorca, który zgłosił czasowe zaprzestanie 
wykonywania działalno�ci gospodarczej, faktycznie j� wykonywał. 

Art. 14. Ustawa wchodzi w �ycie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia, z wyj�tkiem art. 1 pkt 8–13, 
które wchodz� w �ycie z dniem 31 marca 2009 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczy�ski 

 
1) Niniejsz� ustaw� zmienia si� ustawy: ustaw� z dnia 20 maja 1971 r. —  Kodeks wykrocze�, ustaw� z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw� z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustaw� z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S�dowym, ustaw� z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. —  Ordynacja podatkowa, ustaw� z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze� 

społecznych, ustaw� z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osi�ganych przez osoby fizyczne, ustaw� z dnia 19 listopada 1999 r. —  Prawo działalno�ci 

gospodarczej, ustaw� z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustaw� z dnia 2 lipca 2004 r. —  

Przepisy wprowadzaj�ce ustaw� o swobodzie działalno�ci gospodarczej oraz ustaw� z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

�wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze �rodków publicznych. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, 

poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i 

Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 

2008 r. Nr 118, poz. 745. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, 

poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, 

poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 

106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, 

poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 

1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, 

poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 

1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. 

Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203,1205 i 

1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, 

poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 



102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, 

Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, 

poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 

1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, 

Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549 oraz z 

2008 r. Nr 97, poz. 623. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 

86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 

110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 

1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 

96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 

2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 

146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 

491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, 

poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, 

Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 

176, poz. 1238. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz z 

2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732 i Nr 141, poz. 888. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, 

poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i 

Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 

2008 r. Nr 118, poz. 745. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, 

poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394 i Nr 67, 

poz. 411. 

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 

2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 

1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 

135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. 

Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588. 

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 

r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 

i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, 

Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043. 

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, 

poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382 

oraz z 2008 r. Nr 74, poz. 444 i Nr 130, poz. 826. 

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 

138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, 

poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 



249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 

1172, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305 i Nr 70, poz. 416. 
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