
Rozdział I. Działalność gospodarcza

Część I. Podejmowanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej

1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje:
•	podejmowanie, wykonywanie i  zakończenie działalności gospodar-

czej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz
•	zadania organów w tym zakresie.

2. Definicja działalności gospodarczej. Zgodnie z  art.  2 
SwobDziałGospU działalnością gospodarczą jest zarobkowa dzia-
łalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszuki-
wanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także dzia-
łalność zawodowa, wykonywana w  sposób zorganizowany i  ciągły. 
Do działalności gospodarczej: budowlanej, handlowej i usługowej oraz 
działalności zawodowej polegającej na świadczeniu usług stosuje sie od-
powiednio przepisy art. 5, przepisy rozdziału 2 i 3 ustawy z 4.3.2010 r. 
o  świadczeniu usług na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 
Nr 47, poz. 278 ze zm.).

3. Wyłączenie. Artykuł 3 SwobDziałGospU wymienia rodzaje działal-
ności gospodarczej, które są wyłączone spod rygorów ustawy i do któ-
rych nie stosuje się jej przepisów.

Dotyczy to:
•	działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie:

– upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, 
– ogrodnictwa,
– warzywnictwa,
– leśnictwa,
– rybołówstwa śródlądowego;
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•	świadczenia w gospodarstwach rolnych usług związanych z poby-
tem turystów, takich jak:
– wynajmowanie przez rolników pokoi,
– sprzedaż posiłków domowych,
– inne usługi związane z pobytem turystów oraz

•	wyrobu win przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi 
mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o któ-
rych mowa w art.  17 ust.  3 ustawy z 12.5.2011  r. o wyrobie i  rozle-
wie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku 
wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690 ze zm.).
Wskazane powyżej rodzaje działalności stanowią działalność gospo-

darczą, lecz podlegają przepisom odrębnych ustaw.

4. Definicja przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 4 SwobDziałGospU przed-
siębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 
prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakre-
sie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 a. Mikroprzedsiębiorca. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsię-
biorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych:
•	zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
•	osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 

oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  zło-
tych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z  tych  lat nie przekroczyły równowartości w złotych 
2 mln euro.

 b. Mały przedsiębiorca. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsię-
biorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych:
•	zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
•	osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 

oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  zło-
tych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego 
na koniec jednego z  tych  lat nie przekroczyły równowartości w zło-
tych 10 mln euro.
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 c. Średni przedsiębiorca. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przed-
siębiorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych:
•	zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
•	osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 

oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  zło-
tych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego 
na koniec jednego z  tych  lat nie przekroczyły równowartości w zło-
tych 43 mln euro.

 d. Średnioroczne zatrudnienie. Średnioroczne zatrudnienie określa 
się w przeliczeniu na pełne etaty.

Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się 
pracowników przebywających na:
•	urlopach macierzyńskich,
•	dodatkowych urlopach macierzyńskich,
•	urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego,
•	dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego,
•	urlopach ojcowskich,
•	urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także
•	zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidy-
wany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na pod-
stawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Część II. Zasady podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej

1. Zasada ogólna. Zgodnie z art. 6 SwobDziałGospU podejmowanie, 
wykonywanie i  zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla 
każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych 
przepisami prawa. Właściwy organ nie może żądać ani uzależnić swojej 
decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności 
gospodarczej przez zainteresowaną osobę od  spełnienia przez nią do-
datkowych warunków, w  szczególności przedłożenia dokumentów lub 
ujawnienia danych nieprzewidzianych przepisami prawa.

Część II. Zasady podejmowania…
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2. Wpis do rejestru i ewidencji. Przedsiębiorca może podjąć działal-
ność gospodarczą:
•	w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej albo
•	po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS (art. 14 ust. 1 

SwobDziałGospU).

Przepisu tego nie stosuje się, w  przypadku gdy ustawy uzależniają 
podejmowanie i  wykonywanie działalności gospodarczej od  obowiąz-
ku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia, o którym 
mowa w art. 75 SwobDziałGospU.

Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gos podarczej 
podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi (art.  14 ust.  2 
SwobDziałGospU).

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień 
podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, podej-
mujących działalność gospodarczą wiążącą się z obowiązkiem uzyskania 
przez przedsiębiorcę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, stosu-
je się art. 65 ust. 3 SwobDziałGospU. Zgodnie z tym przepisem przed-
siębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz 
z  oświadczeniem również we  właściwym organie ewidencyjnym, 
wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

Spółka kapitałowa w  organizacji może podjąć działalność gospodarczą 
przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy 
(art. 14 ust. 7 SwobDziałGospU).

3. Zawieszenie działalności przez perzedsiębiorcę. Przedsiębior-
ca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działal-
ności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (art. 14a ust. 1 
SwobDziałGospU).
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Jeżeli działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółki cy-
wilnej, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest sku-
teczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólni-
ków. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik 
w więcej niż jednej spółce cywilnej, może zawiesić wykonywanie działal-
ności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Z kolei przedsię-
biorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach praw-
nych może zawiesić wykonywanie działalności w jednej z tych form.

Okres zawieszenia może być oznaczony w dniach, miesiącach albo mie-
siącach i dniach.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przed-
siębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bie-
żących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przed-
siębiorca:
•	ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania 

lub zabezpieczenia źródła przychodów,
•	ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowią-

zania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności go-
spodarczej,

•	ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
•	ma  prawo albo obowiązek uczestniczyć w  postępowaniach sądo-

wych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych 
z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,

•	wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
•	ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowa-

dzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
•	może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przed-

siębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodar-
czej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykony-
wania działalności gospodarczej rozpoczyna się od  dnia wskazanego 
we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno-
ści gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i  trwa 
do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykony-

Część II. Zasady podejmowania…
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wania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wnio-
sku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawie-
szenie wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawie-
szenie wykonywania działalności gospodarczej do dnia poprzedzającego 
dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP). Przedsiębiorca wpisany 
do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany:
•	umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie 

swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfi-
kacji podatkowej (NIP) oraz

•	posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) umożliwia identyfikację 
przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach.

5. Poszczególne zasady. Przedsiębiorca wykonuje działalność go-
spodarczą na zasadach:
•	uczciwej konkurencji,
•	poszanowania dobrych obyczajów oraz
•	słusznych interesów konsumentów.

6. Obowiązki przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jest obowiązany speł-
niać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności 
gospodarczej, w szczególności dotyczące:
•	ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i  moralności 

publicznej oraz
•	ochrony środowiska.

7. Uprawnienia zawodowe. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obo-
wiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wyko-
nywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca 
jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospo-
darczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się 
posiadaniem takich uprawnień zawodowych.
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8. Informacje o towarze i dane. Przedsiębiorca wprowadzający to-
war do obrotu na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązany 
do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub 
do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty, sposób pisemnych infor-
macji w języku polskim:
•	określających firmę przedsiębiorcy i jego adres,
•	umożliwiających identyfikację towaru (nie dotyczy to towarów, w sto-

sunku do których odrębne przepisy szczegółowo regulują obowiązki 
w zakresie oznakowania).

Powyższa zasada nie dotyczy środków spożywczych w  rozumieniu 
rozporządzenia (WE) Nr  178/2002 Parlamentu Europejskiego i  Rady 
z 28.1.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żyw-
nościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żyw-
ności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żyw-
ności (Dz.Urz. UE L 31 z 1.2.2002 r., s. 1).

9. Sprzedaż bezpośrednia i na odległość. Jeżeli przedsiębiorca ofe-
ruje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odle-
głość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinforma-
tycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania 
w ofercie co najmniej następujących danych:
•	firmy przedsiębiorcy,
•	numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
•	siedziby i adresu przedsiębiorcy.

10. Zasady płatności. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności zwią-
zanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednic-
twem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
•	stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
•	 jednorazowa wartość transakcji, bez względu na  liczbę wynikają-

cych z  niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro prze-
liczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzające-
go miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Część II. Zasady podejmowania…
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11. Punkt kontaktowy. Minister właściwy do spraw gospodarki pro-
wadzi punkt kontaktowy. Zadaniem punktu kontaktowego jest:
•	umożliwienie dopełnienia procedur związanych z  podejmowaniem, 

wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej;

•	udzielanie informacji, o  których mowa w  art.  22b oraz 22d 
SwobDziałGospU.

Punkt kontaktowy umożliwia złożenie drogą elektroniczną do wła-
ściwych organów wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych 
do  podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej 
oraz uznania kwalifikacji zawodowych. Punkt kontaktowy nie prowa-
dzi doradztwa w indywidualnych sprawach. Jest prowadzony za pośred-
nictwem strony internetowej. Przekazywanie danych między punktem 
kontaktowym a  właściwymi organami odbywa się za  pośrednictwem 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub elektronicz-
nych skrzynek podawczych właściwych organów albo innych systemów 
teleinformatycznych umożliwiających dostęp do rejestrów sądowych.

Punkt kontaktowy zapewnia dostęp do informacji dotyczących:
•	procedur i  formalności wymaganych przy podejmowaniu, wyko-

nywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej na  terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej,

•	ogólnych zasad świadczenia usług w  państwach, o  których mowa 
w art. 13 ust. 1, w szczególności w zakresie ochrony konsumentów,

•	danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem za-
kresu ich kompetencji,

•	sposobów i  warunków dostępu do  rejestrów publicznych i  publicz-
nych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i  przedsię-
biorców,

•	środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między wła-
ściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przed-
siębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami,

•	wydanych lub opracowanych przez właściwe organy wyjaśnień w za-
kresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania i zakoń-
czenia działalności gospodarczej,
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•	danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić 
praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom,

•	praw i obowiązków pracowników i pracodawców.

Właściwe organy umożliwiają za pośrednictwem punktu kontakto-
wego realizację spraw związanych z  podejmowaniem, wykonywaniem 
i  zakończeniem działalności gospodarczej, z  wyłączeniem procedur 
odwoławczych. Punkt kontaktowy przekazuje otrzymane dokumenty 
do właściwych organów niezwłocznie, nie później niż następnego dnia 
roboczego po  ich otrzymaniu. Właściwe organy przyjmują w  formie 
elektronicznej wszelkie dokumenty złożone w  punkcie kontaktowym, 
o których mowa w art. 22a ust. 3 SwobDziałGospU. W takim przypad-
ku bieg terminu załatwienia sprawy przez właściwy organ rozpoczyna 
się w dniu roboczym następującym po dniu wpływu wniosku do punktu 
kontaktowego. Termin ten wynosi 7 dni roboczych. Właściwy organ nie 
daje gwarancji uczciwości przedsiębiorcy i jego pracowników.

W celu umożliwienia uzyskania informacji o przepisach regulujących 
świadczenie usług poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, punkt 
kontaktowy za pośrednictwem strony internetowej punktu kontaktowe-
go udostępnia informacje o adresach stron internetowych punktów kon-
taktowych w  innych państwach. Informacje i  materiały udostępniane 
za pośrednictwem strony internetowej punktu kontaktowego mogą być 
opracowywane i udostępniane także w innych językach niż język polski.

Część III. Rejestrowanie przedsiębiorców 
– Krajowy Rejestr Sądowy

1. Krajowy Rejestr Sądowy. Krajowy Rejestr Sądowy to wyspecjalizo-
wana baza danych, składająca się z trzech specjalnych rejestrów:
•	rejestru przedsiębiorców,
•	rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki społecznej 
oraz

•	rejestru dłużników niewypłacalnych.

Część III. Rejestrowanie przedsiębiorców…
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Rejestr prowadzą w  systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy go-
spodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub 
jego część (art. 2 ust. 1 KRSU).

STRUKTURA KRS

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Rejestr przedsiębiorców składa się z:
•	spółek jawnych,
•	europejskich zgrupowań interesów gospodarczych, 
•	spółek partnerskich, 
•	spółek komandytowych, 
•	spółek komandytowo-akcyjnych, 
•	spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 
•	spółek akcyjnych,
•	spółek europejskich,
•	spółdzielni,
•	spółdzielni europejskich,
•	przedsiębiorstw państwowych,
•	instytutów badawczych,
•	przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości 
przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, 

•	towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
•	towarzystw reasekuracji wzajemnej,
•	innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają 

obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 KRSU,
•	oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej,
•	głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
•	głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji,
•	instytucji gospodarki budżetowej (art. 36 KRSU).

REJESTR PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli przepisy ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym nie stanowią inaczej, wpisywane są:
•	stowarzyszenia, 
•	inne organizacje społeczne i zawodowe, 
•	fundacje oraz 
•	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (art. 49 ust. 1 KRSU).
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REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH
Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:
•	osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli:

– ogłoszono ich upadłość lub
– wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego 

powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie 
kosztów postępowania, albo

– umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną 
z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów 
egzekucyjnych,

•	wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem 
za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, 
jeżeli:
– ogłoszono jej upadłość lub
– wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, 

że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 
postępowania, albo

– umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną 
z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów 
egzekucyjnych;

•	dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;

•	osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia 
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji 
członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;

•	dłużników o których mowa w art. 1086 § 4 KPC.
Na wniosek wierzyciela wpisuje się też dłużnika, który w terminie 30 dni od daty 
wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem 
wykonawczym (art. 55 i 56 KRSU).

2. Obowiązek wpisu. Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy 
ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do  tego Rejestru (art.  3 
KRSU).

3. Centralna Informacja. Centralna Informacja KRS jest jednostką 
wyodrębnioną w ramach struktury Ministerstwa Sprawiedliwości z od-
działami przy sądach rejestrowych.

ZADANIA CENTRALNEJ INFORMACJI

prowadzenie zbioru 
informacji rejestru oraz 

elektronicznego katalogu 
dokumentów spółek

udzielanie informacji 
z rejestru oraz 

przechowywanie 
i udostępnianie kopii 

dokumentów z katalogu

utworzenie i eksploatacja 
połączeń rejestru 

i katalogu w systemie 
informatycznym

Część III. Rejestrowanie przedsiębiorców…


