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 Działalność gospodarcza, której podjęcie jest uzależnione od 
spełnienia przez przedsiębiorcę warunków szczególnych jest 
nazywana działalnością reglamentowaną. 

 Warunki konieczne do spełnienia przez przedsiębiorcę są   
zazwyczaj związane z konkretnym rodzajem działalności i jej 
przedmiotem.

 Przepisy administracyjnego prawa materialnego określają 
jakie rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania 
koncesji czy zezwolenia



 Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1292, 1495, z 2020r. poz. 424,1086) 

stanowi podstawowe źródło informacji dla przedsiębiorcy

 Określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia 
działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej,  w tym  prawa i obowiązki  przedsiębiorców  oraz  
zadania  organów  władzy  publicznej  w tym zakresie.

3https://italiapoloniawbiznesie.blogspot.com/2018/02/nowa-polska-konstytucja-biznesu-i.html



Uzyskania  koncesji czy zezwolenia  wymaga  
wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie określonym w odrębnych przepisach.

http://www.lex-tax.pl/uzyskiwanie-koncesji



 Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy udostępnia listę rodzajów 
działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, 
zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz 
ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-
rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-
dzialalnosci-regulowanej54

   

http://www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/n,informacja-6



 

 

Przepisy szczególe dotyczące działalności reglamentowanej określają:

  rodzaj działalności objętej reglamentacją

  szczególne warunki wykonywania danego rodzaju działalności

  organ-urząd reglamentacyjny

 jakie informacje muszą być zawarte we wniosku o rozpoczęcie działalności 

reglamentowanej 

http://blogi.polskatimes.pl/zyskiistraty/tag/akty-prawne/



 

 
C.D.
Przepisy szczególe dotyczące działalności reglamentowanej określają:
● jakie informacje muszą być zawarte we wniosku o rozpoczęcie działalności 

reglamentowanej
●tryb postępowania organu reglamentacyjnego
●zakres i formę kontroli na etapie podejmowania oraz wykonywania danej 

działalności
●podstawy odmowy udzielenia zezwolenia, koncesji, wpisu do rejestru przez 

właściwy organ, ograniczenia, podstawy cofnięcia.



 

W ustawie Prawo przedsiębiorców rozróżniono 
trzy rodzaje działalności reglamentowanej:

●    działalność koncesjonowana. 
●    działalność wymagająca zezwolenia. 
●    działalność wymagająca wpisu do rejestru. 

https://www.elnex.pl/blog/koncesja-mswia-dla-firmy-elnex.html



 

 

Wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach 
mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo 
państwa lub obywateli albo inny  ważny  interes  publiczny  
wymaga  uzyskania  koncesji  wyłącznie,  gdy działalność ta nie 
może być wykonywana jako wolna albo po uzyskaniu wpisu do 
rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia.

http://www.cechlubliniec.hg.pl/news/show/477?m=12&y=2018



 

 

Organ  koncesyjny  zamieszcza  w Biuletynie  Informacji 
Publicznej, na  stronie  podmiotowej  urzędu  obsługującego  
organ,  szczegółową  informację o wszelkich warunkach 
uzyskania koncesji.

http://mdkmm.pl/home-2/attachment/bip-logo2/



 

 

 Uzyskania koncesji wymaga m.in. działalność gospodarcza 
polegająca na:
●poszukiwaniu, rozpoznawaniu kopalin, wydobywaniu kopalin ze 
złóż, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniu substancji, 
podziemnym składowaniu odpadów lub dwutlenku węgla 

●wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu, transportowaniu i 
sprzedaży paliw i energii 

●przesyłaniu dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania 

http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/uzyskanie+koncesji https://www.sadyogrody.pl/



 

 

 Uzyskania koncesji wymaga m.in. działalność gospodarcza 
polegająca na:

●przewozach lotniczych

●rozpowszechnianiu programów radiowych i telewizyjnych 
https://zw.lt/gospodarka/lot-moze-miec-300-mln-zl-zysku-za-2016-rok/

http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,2863,koncesja-we-wroclawiu-dla-radia-wnet.html



 

 

 Uzyskania koncesji wymaga m.in. działalność gospodarcza 
polegająca na:

●wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, 
produktami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;

●prowadzeniu kasyn gry 
https://blog.counter-strike.net/pl/index.php/2015/12/13376/https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-materialach-wybuchowych.html

https://www.pb.pl/nik-chce-konca-kasynowych-absurdow-970406



 

Organ  koncesyjny  jest  uprawniony  do  kontroli  
działalności gospodarczej w zakresie:

● zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją;

● przestrzegania warunków wykonywania działalności 
gospodarczej;

● obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony 
bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

https://podatki-elma.pl/kontrola-podatkowa-w-domu-podatnika/



 

 

Zezwolenie jest wymagane m.in. w przypadku:
  hurtowej i detalicznej sprzedaży alkoholi,

  prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i wykonywanie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego,

prowadzenia loterii fantowych, gier losowych, gier na automatach i 
zakładów wzajemnych,

https://www.portalspozywczy.pl http://www.24casino.pl/tapety/gry-losowe.php



 

 

Zezwolenie jest wymagane m.in. w przypadku:
● działalności w zakresie usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych 
● prowadzenia działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
● produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych,
● wytwarzania i dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, prowadzenia 

aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych.

http://www.24casino.pl/tapety/gry-losowe.phphttps://lodz.tvp.pl/



Organ zezwalający udziela zezwolenia na 
wykonywanie działalności gospodarczej 

przedsiębiorcy spełniającemu wymagane prawem 
warunki uzyskania zezwolenia.

https://gazetakrakowska.pl/urzad-miasta-krakowa-online-adres-godziny-otwarcia-kontakt/ar/c11-14969846



 

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia organ zezwalający 
może: 

 wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, 
jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji 
poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone 
przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej 
zezwoleniem; 

 dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o 
udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia 
warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 



 Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać organowi 
zezwalającemu wszelkie zmiany danych określonych 
w zezwoleniu. 

 Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie 
zezwolenia następuje w drodze decyzji.

https://www.salvoiure.pl/prawnik-zawiercie-istota-decyzji-administracyjnej/ https://zakladanie-spolek.com.pl/odmowa-udzielenia-absolutorium/



 

 

Przepisy prawa określają konsekwencje podejmowania działalności 
reglamentowanej bez wymaganych prawem zezwoleń.

USTAWA z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2019r. 
poz. 821, 1238, z 2020r.  Poz. 568, 956, 1086, 1517. w art. 601 § 1. 
stanowi:

 „Kto  wykonuje  działalność  gospodarczą  bez  wymaganego 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do 
rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji 
albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo 
grzywny.”



 

ŹRÓDŁA:

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 
2019r. poz.1292, 1495, z 2020r. poz. 424,1086)

https://www.biznes.gov.pl

Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2019r. 
poz. 821, 1238, z 2020r.  Poz. 568, 956, 1086, 1517

https://www.biznes.gov.pl/


Dziękuję za uwagę!

Zezwolenie jest niezbędne Zezwolenie jest niezbędne 
do prowadzenia regulowanej do prowadzenia regulowanej 

działalności gospodarczejdziałalności gospodarczej

Pamiętaj o tym!Pamiętaj o tym!
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