
INFORMACJE DODATKOWE  
 

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników lub zatrudniający wyłącznie pracowników 
przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie 
wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z 
wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu może zawiesić wykonywanie 
działalności gospodarczej na okres minimum 30 dni.  
Jeżeli okres zawieszenia obejmuje wyłącznie miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za 
minimalny okres zawieszenia przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadająca w danym roku. 
Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we 
wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (wniosek CEIDG-
1), wraz z wnioskiem o zawieszenie działalności gospodarczej można wskazać datę wznowienia 
działalności.  
 
Po zaistnieniu wskazanej daty CEIDG automatycznie dopisze informację o wznowieniu działalności 
gospodarczej tzw. automatyczne wznowienie. Jeżeli wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej 
nie określa daty wznowienia, wpis w CEIDG o wznowieniu następuje na wniosek przedsiębiorcy.  
Przedsiębiorca może w każdym czasie złożyć wniosek o zawieszenie/wznowienie lub rezygnację z 
zawieszenia/wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Osoby, które prowadziły 
pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestają jej  
prowadzenia albo zawieszają wykonywanie działalności gospodarczej w celu sprawowania opieki nad 
dzieckiem nabywają prawo do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi opłacanymi w 
całości z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS.  
 
Prawo do zawieszenia działalności z ww. tytułu może być wykorzystane w całości lub w nie więcej niż 
5 częściach i przysługuje przez okres: do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku 
kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia do 6 lat - w przypadku dziecka, które z 
powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności wymaga osobistej opieki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 
roku życia. Przedsiębiorca wykonujący działalność w różnych formach prawnych może zawiesić 
wykonywanie działalności w jednej z tych form.  
Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może 
zawiesić wykonywaną działalność w jednej lub kilku spółkach. W przypadku wykonywania 
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie jest skuteczne pod warunkiem jej 
zawieszenia przez wszystkich wspólników tej spółki 
 
Więcej informacji na stronie www.biznes.gov.pl 
 
 

RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: 
 
Wniosek CEIDG-1 jest zwolniony od opłat. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa, 
podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego 
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.  
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu  Gminy 
Kroscienko B.S. Krościenko n.D nr: 68 8817 0000 9001 0000 0505 0010 
 
 

http://www.biznes.gov.pl/

