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POUCZENIE
Wyciąg z ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej 7DiU, Nr 101, poi 1178 z póhiejszymi
zmianami I.
ArIJ d. I Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawneo
odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych
zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 7b ust. 2, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencfi
działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od. dnia powstania tych miar, a także informację o zaprzestailiu
wykonywania działalności gospodarczej. Do zgłószenia zmian stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. N3
oraz art. 7c,
Art. 7ba,

I Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlega informacja o zawieszeniu wykonywania
działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
2. Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.
3 Przedsiębiorca, który zarnierza wznowić wykonywania zawieszonej działalności gospodarczej jest
obowiązany dokonać zułoszenia do ewidencji działalności gospodarczei informacji o wznowieniu
wykonywania działalności gospodarczej.

Art. 7ba5 Do zgłoszenia informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca dołącza
oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.
Przedsiębiorca riiezatnidniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczel na okres
od 1 miesiąca do 24 miesięcy.
Wyciąg z ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej /tekst jednolity z2007r, DiU. Nr 155, poz.
1095 z pÓźnisjszymi zmianami 1.
Art. 18

Przedsiębiorca jest obowiązany spelniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności
nspodarczej
zceoolnoc dotyczace ochrom rzed zagrazeniern zia zdr ia hidzkiego i moralnoci
publicznej, a takze ochrony środowiska.

Art. 19

Jeżeli przepisy szcnogóldie nakładrią obożyize posiadania odpowiednich. cprawnień •zawodowycln. przy
wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby
czynności w ramach działalność gospodarczej byiy wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się
posiadaniem takich uprawnleń zawodowych.

Art2i

Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za
pośrednictwem środków masowego przekazu, sióci informatyczrych lub druków bezadresowych, jest on
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