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USTAWA Z DNIA 6 MARCA 2018 R. - PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292)

Art. 17. 1. Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu
wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej.



CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest
ewidencją przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
prowadzoną od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez
Ministra Gospodarki.

CEIDG umożliwiła przedsiębiorcom rejestrowanie swojej
działalności gospodarczej poprzez wypełnianie wniosku on-line na
stronie https://www.ceidg.gov.pl/. Wniosek ten stanowi
jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu
skarbowego.

Portal CEIDG umożliwia także wyszukiwanie wpisów wszystkich
podmiotów wpisanych do ewidencji.



https://www.ceidg.gov.pl/ 
Zakładka „Baza 

przedsiębiorców” 



CEIDG – zadanie 1

1. Proszę odnaleźć przedsiębiorcę Agatę Nowak z Wrocławia.

2. Proszę wskazać:

• adres stałego miejsca wykonywania działalności,

• datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,

• rodzaj przeważającej działalności gospodarczej (kod PKD).



CEIDG – zadanie 2

1. Proszę wskazać firmę przedsiębiorcy o numerze 

REGON 870044239.

2. Proszę określić, kiedy została dokonana ostatnia 

zmiana we wskazanym wpisie do ewidencji i 

czego ona dotyczyła.



Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy to prowadzony w systemie informatycznym
przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze) rejestr obejmujący:

1) rejestr przedsiębiorców;

2) rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej;

3) rejestr dłużników niewypłacalnych.

W rejestrze przedsiębiorców ujawniane są wszystkie podmioty
prowadzące działalność gospodarczą niebędące osobami fizycznymi.

KRS jest rejestrem jawnym. Każdy ma prawo dostępu do danych w
nim zawartych.



http://ms.gov.pl/
Krajowy Rejestr 

Sądowy
Wyszukiwarka 

KRS



KRS – zadanie 1

1. Proszę odszukać przedsiębiorcę o numerze KRS 
0000217207. Jaką nosi nazwę?

2. Jaki sąd prowadzi akta rejestrowe tej spółki?

3. Ile wspólników ma spółka? Proszę wskazać ich 
firmy.

4. Czy spółka ta jest w likwidacji?



KRS – zadanie 2

1. Proszę odszukać fundację o numerze KRS 
0000079660. Jaką nosi nazwę?

2. Czy fundacja ta jest organizacją pożytku 
publicznego?

3. Czy kiedykolwiek we wskazanej fundacji 
zmienił się sposób jej reprezentacji?

4. Jaki organ sprawuje nad nią nadzór?



Elektroniczna Księga Wieczysta

Księgi wieczyste są rejestrem publicznym, w którym ujawniany jest stan
prawny nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne. Nikt nie może
zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej (art. 2
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz. U. z
2018 r. poz. 1916 ze zm.).

Od 2003 r. w Polsce sukcesywnie informatyzowano księgi wieczyste. W
chwili obecnej nowe księgi wieczyste są zakładane i prowadzone od
razu w formie elektronicznej. Pozostałe księgi, prowadzone dotychczas
w formie pisemnej, były sukcesywnie informatyzowane. Przenoszenie
wszystkich ksiąg wieczystych ukończono w 2014 r.



Elektroniczna Księga Wieczysta

Księga wieczysta dzieli się na 4 działy: 

• dział I

– dział I-O: „Oznaczenie nieruchomości” – dane pochodzące z ewidencji 
gruntów, pozwalające na dokładne oznaczenie nieruchomości,

– dział I-Sp: „Spis praw związanych z własnością” – ewentualne prawa 
związane z prawem własności wpisanej nieruchomości,

• dział II – oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego,

• dział III – ograniczone prawa rzeczowe (z wyjątkiem hipotek), ograniczenia 
w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz 
prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości (z wyjątkiem roszczeń 
dotyczących hipotek),

• dział IV – hipoteki.

http://ms.gov.pl/ Księgi Wieczyste
https://ekw.ms.gov.

pl/
Przeglądanie księgi 

wieczystej



EKW - zadanie

Proszę odnaleźć nieruchomość o numerze KW WR1K/00119295/1.

Przeglądając aktualną treść księgi wieczystej, proszę 
odpowiedzieć na pytania: 

1. Pod jakim adresem położona jest ta nieruchomość?

2. Kto jest jej właścicielem?

3. Czy nieruchomość obciążona jest hipoteką?



Bazy orzecznictwa

Internetowy Portal Orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego

http://ipo.trybunal.gov.pl/

Baza orzeczeń Sądu Najwyższego

http://sn.pl/ 

Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/



Internetowy Portal Orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego (IPO)

http://ipo.trybunal.gov.pl/

Baza danych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego zawiera wyroki oraz
inne orzeczenia Trybunału wraz z uzasadnieniami i (ewentualnie)
zdaniami odrębnymi. Są one tu umieszczane i udostępniane po
sporządzeniu uzasadnienia do wyroku.

Internetowy Portal Orzeczeń umożliwia również zapoznanie się z
ogółem dokumentów wygenerowanych w toku postępowania przed
Trybunałem Konstytucyjnym: skargami konstytucyjnymi, wnioskami,
stanowiskami właściwych organów władzy publicznej, stenogramami
rozpraw, etc.



IPO – zadanie 1

Proszę odnaleźć wyrok TK o sygnaturze akt K 51/12 
i odpowiedzieć na poniższe pytania:

1. Jakie rozstrzygnięcie zapadło?

2. Czy zostało zgłoszone zdanie odrębne?

Proszę odnaleźć widok wyroku z bazie ISAP i 
wskazać, jakiego aktu prawnego dotyczy zapadłe w 
sprawie rozstrzygnięcie.



IPO – zadanie 2

Proszę odnaleźć wyrok TK o sygnaturze 
akt K 47/15 wraz z opinią Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka w tej sprawie 
oraz stenogramem rozprawy z dnia 8 
marca 2016 r.



Baza Orzeczeń SN – zadanie 

Jaką sygnaturę akt posiada orzeczenie Sądu 
Najwyższego z dnia 19 listopada 2015 r., w 
którego składzie zasiadał Jerzy Skorupka, 
pełniąc funkcję sprawozdawcy?

W jakiej izbie Sądu Najwyższego zapadło to 
orzeczenie?

http://www.sn.pl/
Zakładka 

„Orzecznictwo”
Baza orzeczeń



Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych

Sądy administracyjne, obok sądów powszechnych, sądów
wojskowych oraz Sądu Najwyższego, sprawują w Polsce wymiar
sprawiedliwości. Sądownictwo administracyjne sprawowane jest
przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sąd II
instancji) oraz wojewódzkie sądy administracyjne (sądy I
instancji – jeden w każdym województwie).

Podstawowym zadaniem sądów administracyjnych jest
sprawowanie kontroli działalności administracji publicznej.
Kontrola ta sprawowana jest jedynie w oparciu o kryterium
zgodności z prawem (legalności).

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/



Baza orzeczeń sądów 
administracyjnych – zadanie

1. Proszę odnaleźć orzeczenie Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2011 r. 
dotyczące zajęcia pasa drogowego, w którym sędzią 
sprawozdawcą był Józef Kremis, a organem skarżącym 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 

2. Jakie rozstrzygnięcie zapadło?

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/



Dziękuję za uwagę!

maria.dymitruk@uwr.edu.pl


