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Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
W dzisiejszych czasach czêsto mówi siê o u³atwieniach dla przedsiêbiorców, dziêki którym mogliby

na przyk³ad lepiej i szybciej zak³adaæ firmy albo zawieszaæ dzia³alnoœæ, gdy jest taka potrzeba. W zwi¹z-
ku z wieloma sygna³ami od przedsiêbiorców chcia³abym zwróciæ uwagê na nieprzyjazne im przepisy
o zawieszeniu dzia³alnoœci gospodarczej przez osobê fizyczn¹ niezatrudniaj¹c¹ pracowników. Zgodnie
z art. 14a w zwi¹zku z art. 27a i 27b ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, przedsiêbiorca nie-
zatrudniaj¹cy pracowników mo¿e zawiesiæ wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej na okres od jednego
miesi¹ca do dwudziestu czterech miesiêcy. Zawieszenie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej oraz
wznowienie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej nastêpuje na wniosek przedsiêbiorcy z³o¿ony na
piœmie w³aœciwemu organowi ewidencyjnemu. Ponadto art. 26 i 27 wymienionej ustawy stanowi miêdzy
innymi, ¿e wniosek o wpis do CEIDG mo¿e byæ równie¿ z³o¿ony na formularzu zgodnym z okreœlonym
wzorem wniosku: po pierwsze, osobiœcie, albo, po drugie, wys³any listem poleconym. Ponadto, wniosek
wys³any listem poleconym, zgodnie z art. 27 ust. 9, musi byæ opatrzony w³asnorêcznym podpisem
wnioskodawcy, przy czym w³asnorêcznoœæ ta poœwiadczana jest przez notariusza.

O ile kwestia podpisu w³asnorêcznego nie budzi ¿adnych w¹tpliwoœci, to poœwiadczenie przez nota-
riusza – ju¿ tak. Jest to bardzo du¿e utrudnienie dla przedsiêbiorcy, który z jakichœ przyczyn musia³ za-
wiesiæ swoj¹ dzia³alnoœæ, a nie mo¿e stawiæ siê w urzêdzie osobiœcie po to, by z³o¿yæ wniosek
o zawieszenie. Na przyk³ad jeœli wraca do miasta, gdzie znajduje siê w³aœciwy urz¹d, po godzinie 16.00,
to urz¹d jest ju¿ nieczynny.

Czy maj¹c to wszystko na uwadze, nie warto zastanowiæ siê nad zmian¹ uregulowañ prawnych po-
zwalaj¹c¹ na przyk³ad osobie, której przedsiêbiorca udzieli pe³nomocnictwa bez poœwiadczenia przez
notariusza, zawiesiæ w imieniu przedsiêbiorcy dzia³alnoœæ gospodarcz¹? Z pewnoœci¹ by³oby to du¿e
u³atwienie.

W zwi¹zku z tym proszê uprzejmie Pana Ministra o odpowiedŸ, czy dostrzega Pan wspomniany pro-
blem, a jeœli tak, to w jaki sposób ma go Pan zamiar rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak




