
 

 

 

          

 
 

 
Warszawa, 18 października 2022 r. 

KL/405/197/PH/2022 
 

 

Pani 

Olga Ewa Semeniuk 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

 

 

Szanowna Pani Minister, 

 

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz 

niektórych innych ustaw (nr. UD412), Konfederacja Lewiatan przedstawia poniższe stanowisko.   

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem oraz o rozważenie uwzględnienia zawartych w nim 

uwag w toku prac nad wskazanymi rozwiązaniami legislacyjnymi. 

 

Z poważaniem, 

 

 
Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 
 

 

 

W załączeniu: Stanowisko Konfederacji Lewiatan w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 

oraz niektórych innych ustaw (nr. UD412) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

 

 
  

 

 
 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz 

niektórych innych ustaw (nr. UD412),  dalej jako ,,Projekt” 

 

 

 

1) Uproszczenie procesu i elektronizacja przekazywania informacji o spółce cywilnej, w tym jej 
rejestracja: 

a) utworzenie „jednego okienka” dla rejestracji spółki cywilnej 
 

Pozytywnie oceniamy propozycję wprowadzenia jednego wniosku obejmującego dotychczasowe 
formularze oraz tzw. ,,jednego okienka". Rejestrem docelowym spółki cywilnej będzie CEIDG, usprawni 
to cały proces formalizacji tejże spółki. Podkreślenia wymaga również fakt, że będzie to proces 
nieodpłatny.  

 
b) stworzenie jednego, zintegrowanego wniosku dotyczącego spółki cywilnej 

 
Bardzo pozytywnie oceniamy zlikwidowanie kilku formularzy rejestracyjnych, odrębnie stosowanych w 
różnych urzędach. Obecna praktyka oraz wypełnianie kilku równorzędnych formularzy obejmujących 
niejednokrotnie te same dane jest zbyt czasochłonne. 

 
c) opracowanie i udostępnienie uniwersalnego wzoru umowy spółki cywilnej opracowanego we 
współpracy z Ministerstwem Finansów (MF) i zaakceptowanego przez inne urzędy 

 
Trudno ocenić funkcjonalność takiego rozwiązania, na to czy takie rozwiązanie zostanie 
zaimplementowane i chętnie wykorzystywane, znaczący wpływ będzie miała sama praktyka. Natomiast 
pozytywnie oceniamy sam fakt pozostawienia takiej opcji przedsiębiorcom.  

 

2) Publikacja kompleksowej informacji o spółce cywilnej: 

Obecnie publicznie dostępne informacje dotyczące spółki cywilnej są rozproszone i niepełne. Nie sprzyja 
to transparentności np.: przy podejmowaniu współpracy gospodarczej z podmiotami wchodzącymi  
w skład spółki cywilnej.  

W obecnym stanie prawnym informacje na temat spółki cywilnej są rozproszone, kluczowe 
jest utworzenie miejsca, w którym będzie można uzyskać kompleksowe informacje na temat 
spółki cywilnej oraz śledzić wprowadzane w niej zmiany. 

Pozytywnie oceniamy projektowane przepisy dotyczących spółki cywilnej, zaproponowane 
przez resort rozwoju i technologii. Uproszczą one dostęp do informacji o spółce oraz 
zmniejszą część formalności z nią związanych. 



                                                                                                                                             

 

 
  

 

 
 

Przedsiębiorcy, czy też w ogóle obywatele, dostaną możliwość zapoznania się z wieloma informacjami 
na temat spółek cywilnych - w tym danymi dotyczącymi wspólników - w jednym, łatwo dostępnym 
miejscu.  

Pozytywnie oceniamy również możliwość pobrania zaświadczenia o spółce cywilnej w postaci wydruku 
z CEIDG. 

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest możliwości modyfikacji danych spółki cywilnej przez inne podmioty. 
Z jednej strony przedsiębiorca będzie mógł to zrobić samodzielnie, ale możliwość aktualizacji danych 
będą posiadały również inne rejestry uczestniczące w procesie rejestracji (np. dane w zakresie 
zawieszenia/wznowienia – ZUS, dane adresowe – TERYT). Wykorzystanie innych rejestrów znacząco 
usprawni działanie administracji publicznej i odciąży przedsiębiorców od zmiany danych, które są już w 
posiadaniu administracji publicznej. 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/405/197/PH/2022 

 

 

 


