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OBOWIĄZUJĄCY
AKT PRAWNY
USTAWA

z dnia 6 marca 2018 r.
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy1)

DZIAŁ III
Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy
Art. 51. [Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy] 1. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi
Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, zwany dalej „Punktem”, przy użyciu systemu teleinformatycznego oraz w inny
sposób umożliwiający kontakt z przedsiębiorcą.
2. Punkt realizuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania pojedynczego punktu kontaktowego w
rozumieniu przepisu art. 6 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).
3. Do zadań Punktu należy:
1) zapewnienie możliwości dopełnienia procedur i formalności związanych z:
a)

podejmowaniem,

wykonywaniem

i

zakończeniem

działalności

gospodarczej

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,
b) uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z
wyłączeniem odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności,
c) świadczeniem usług transgranicznych w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz wykonywaniem usługowej działalności transgranicznej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych
osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej, o której mowa w przepisach rozdziału 6 ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej;
2) zapewnienie dostępu do informacji o sposobie realizacji procedur i formalności, o których mowa w pkt 1;
3) realizacja obowiązków punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców
i usługobiorców, o których mowa w art. 3c ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
4. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do spraw związanych z realizacją procedur odwoławczych oraz
procedur dotyczących inspekcji lokalu, kontroli sprzętu i fizycznego sprawdzenia możliwości wykonywania
działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Art. 52. [Zadania Punktu] 1. Punkt umożliwia złożenie drogą elektroniczną dokumentów, w
szczególności wniosków, oświadczeń lub notyfikacji w sprawach, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, w tym
wniosków do CEIDG.
2. Punkt umożliwia wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu:
1) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
2) z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych.
3. W celu umożliwienia załatwienia spraw, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, dokumenty, o których
mowa w ust. 1, złożone w Punkcie są gromadzone oraz niezwłocznie udostępniane albo przekazywane organom
prowadzącym sprawy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na elektroniczną skrzynkę podawczą tych
organów lub do systemów teleinformatycznych używanych przez te organy.
4. Jeżeli przepisy odrębne wymagają podpisania dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokumenty te
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub
uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych
w postaci elektronicznej.
5. Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, przekazanie i
przesłanie osobie, która złożyła dokumenty, o których mowa w ust. 1, urzędowego poświadczenia odbioru w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
6. Dniem wszczęcia spraw, o których mowa w ust. 1, załatwianych za pośrednictwem Punktu jest data
urzędowego poświadczenia odbioru, o której mowa w art. 3 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7. Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, doręczanie pism
w formie dokumentu elektronicznego w trybie właściwym dla sprawy, w szczególności zgodnie z art. 46 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 144a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa.
8. Punkt przechowuje i przetwarza dokumenty oraz dane związane z realizacją zadań, o których mowa w
ust. 1, 2, 5 i 7, przez okres 10 lat od dnia ich złożenia lub wprowadzenia do systemu teleinformatycznego lub przez
okres dłuższy, o ile osoba, której dokumenty i dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
9. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Punkt umożliwia uiszczenie opłaty skarbowej,
o ile taka jest wymagana, na rachunek właściwego organu.
Art. 53. [Zakres informacji, do których dostęp zapewnia Punkt] 1. W zakresie spraw, o których
mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, Punkt zapewnia dostęp do informacji dotyczących:
1) procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub zakończeniu działalności
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym procedur odwoławczych oraz procedur
dotyczących inspekcji lokalu, kontroli sprzętu i fizycznego sprawdzenia możliwości wykonywania działalności
gospodarczej przez przedsiębiorcę;
2) ogólnych zasad świadczenia usług w państwach członkowskich;

3) danych kontaktowych organów prowadzących sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, wraz ze
wskazaniem zakresu ich kompetencji;
4) sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności
gospodarczej i przedsiębiorców;
5) środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między organem a przedsiębiorcą lub konsumentem,
między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami;
6) opracowanych przez organy i Punkt wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania,
wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;
7) danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom
lub konsumentom;
8) praw i obowiązków pracowników i pracodawców;
9) wykazu zawodów regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
10) danych kontaktowych organów prowadzących sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1 lit. b–d, dla
poszczególnych zawodów regulowanych i danych kontaktowych ośrodka wsparcia, o którym mowa w art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej;
11) wykazu zawodów, dla których jest wydawana europejska legitymacja zawodowa, a także informacji na
temat zasad ubiegania się o jej wydanie, w tym opłat pobieranych w związku z jej wydaniem;
12) wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem
publicznym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej;
13) wykazu rodzajów kształcenia i szkolenia regulowanego oraz kursów o specjalnym programie;
14) postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, w tym należnych opłat i wymaganych
dokumentów;
15) świadczenia usług transgranicznych;
16) wymogu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności
regulowanej;
17) odwoływania się od rozstrzygnięć wydanych w tych sprawach.
2. Punkt oraz organy właściwe w zakresie procedur i formalności, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1,
rozpatrują wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich złożenia. W
przypadku wniosków wymagających zasięgnięcia informacji od innych podmiotów termin ten może być
przedłużony do 14 dni. Punkt może samodzielnie rozpatrywać wnioski o udzielanie informacji, jeżeli wnioskowane
informacje są dostępne w zasobach informacyjnych Punktu. Jeżeli wniosek jest nieprawidłowy, nieuzasadniony lub
zawiera braki, Punkt lub – za pośrednictwem Punktu – organ, który rozpatruje wniosek, jest obowiązany
niezwłocznie poinformować o tym wnioskodawcę.

3. Do obowiązków organów właściwych w zakresie procedur i formalności, o których mowa w art. 51 ust.
3 pkt 1, należy zapewnienie – zgodnie ze swoją właściwością – kompletności, aktualności, zgodności z
obowiązującym prawem, zrozumiałości i przejrzystości informacji udostępnianych za pośrednictwem Punktu.
4. Za kompletną, w rozumieniu ust. 3, uznaje się w szczególności informację, która w swej treści nie zawiera
jedynie odwołania do ogólnie wskazanych wymagań zawartych w przepisach danego aktu prawnego.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki w celu zapewnienia kompletności, aktualności, zgodności z
obowiązującym prawem, zrozumiałości oraz przejrzystości informacji udostępnianych za pośrednictwem Punktu
może w szczególności zwrócić się do organów władzy publicznej oraz innych podmiotów wykonujących zadania
publiczne o wytworzenie, aktualizację, zmianę oraz korektę udostępnianej informacji.
6. Punkt może udostępniać informacje i materiały, o których mowa w ust. 1, także w innych językach niż
język polski.
Art. 54. [Działalność Punktu a doradztwo w indywidualnych sprawach] Punkt nie prowadzi
doradztwa w indywidualnych sprawach.
Art. 55. [Umożliwienie zainteresowanym uzyskania informacji o przepisach regulujących
świadczenie usług poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej] W celu umożliwienia zainteresowanym
uzyskania informacji o przepisach regulujących świadczenie usług poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Punkt
udostępnia informacje o adresach stron internetowych pojedynczych punktów kontaktowych w innych państwach.
Art. 56. [Obowiązek zapewnienia możliwości wykonania uprawnień lub obowiązków
związanych ze sprawami, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1] Ilekroć obowiązujące przepisy nadają
uprawnienia lub nakładają obowiązki związane ze sprawami, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, organy
prowadzące te sprawy są obowiązane zapewnić możliwość ich wykonania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Art. 57. [Obowiązek zapewnienia możliwości elektronicznego dokonania płatności z
możliwością wystawienia elektronicznego poświadczenia dokonania opłaty] W celu zapewnienia
możliwości przeprowadzenia spraw, o których mowa w art. 56, w pełni za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w przypadku gdy przeprowadzenie sprawy wymaga wniesienia opłaty, organy prowadzące te
sprawy zapewniają, za pośrednictwem Punktu, możliwość dokonania płatności elektronicznie z możliwością
wystawienia elektronicznego poświadczenia dokonania opłaty.
Art. 58. [Delegacja] Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb
współpracy organów prowadzących sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, z Punktem w zakresie
niezbędnym do realizacji jego zadań, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego przepływu informacji i
dokumentów między tymi organami a Punktem.
Art. 59. [Delegacja] Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy tryb i sposób funkcjonowania Punktu oraz korzystania z Punktu, uwzględniając zapewnienie
prawidłowego wykonywania zadań Punktu.
Art. 60. [Warunki powierzenia realizacji niektórych zadań Punktu innym podmiotom] Minister
właściwy do spraw gospodarki może powierzyć realizację niektórych zadań Punktu innym podmiotom przy
zapewnieniu niezbędnego finansowania oraz właściwych warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych.
Art. 61. [Udostępnienie informacji o warunkach organizacyjno-technicznych udostępniania i
korzystania z usług świadczonych przez Punkt] Minister właściwy do spraw gospodarki udostępnia na

stronie internetowej Punktu informację o warunkach organizacyjno-technicznych udostępniania i korzystania z
usług świadczonych przez Punkt.
Art. 62. [Wytyczne odnośnie informacji udzielanych za pośrednictwem Punktu] Informacje
udostępniane za pośrednictwem Punktu przekazywane są powszechnym i zrozumiałym językiem.
Art. 63. [Podmiot zapewniający spójność systemów teleinformatycznych] Spójność systemów
teleinformatycznych ministra właściwego do spraw gospodarki oraz jednostek jemu podległych i przez niego
nadzorowanych, za pośrednictwem których realizowane są sprawy związane z podejmowaniem, wykonywaniem i
zakończeniem działalności gospodarczej lub uznawaniem kwalifikacji zawodowych, lub za ich pośrednictwem
udzielane jest wsparcie w zakresie realizacji spraw dotyczących działalności gospodarczej, jest zapewniana przez
Punkt.
Art. 64. [Podstawowa działalność Punktu] Punkt może w szczególności:
1) informować przedsiębiorców o istotnych dla nich wydarzeniach, terminach i obowiązkach związanych z
podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą, z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających
indywidualne porozumiewanie się na odległość;
2) udostępniać swoje usługi za pośrednictwem placówek świadczących pomoc w zakresie spraw, o których
mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1.
Art. 65. [Udostępnianie w Punkcie informacji z zakresu działów administracji rządowej
kierowanych przez właściwych ministrów] Ministrowie właściwi do spraw, o których mowa w art. 51 ust. 3
pkt 1, udostępniają w Punkcie informacje z zakresu działów administracji rządowej, którymi kierują.
Art. 66. [Możliwość przesłania uwag odnośnie treści publikowanych w Punkcie lub
funkcjonalności systemu teleinformatycznego] 1. Punkt umożliwia przesyłanie do ministra właściwego do
spraw

gospodarki uwag

dotyczących

treści publikowanych

w

Punkcie

lub

funkcjonalności systemu

teleinformatycznego, w szczególności w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, praw i obowiązków
przedsiębiorcy, finansowania działalności gospodarczej, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek,
handlu zagranicznego, informacji dla przedsiębiorców oraz wymogów związanych z wykonywanym rodzajem
działalności gospodarczej.
2. Przesłanie uwag, o których mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne z wniesieniem wniosków, o których
mowa w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki może przekazywać zgłaszane uwagi właściwym organom oraz
publikować je w Punkcie, biorąc pod uwagę konieczność uniemożliwienia identyfikacji danych zgłaszającego je
podmiotu.

