
  

Centralna Ewidencja   Od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o  

i Informacja o Działalności    Działalności Gospodarczej (CEIDG)- prowadzona przez Ministra 

Gospodarczej (CEIDG)  Gospodarki- elektroniczna baza przedsiębiorców.  

 

 

Zadaniem CEIDG jest:   

• ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,  

• udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,  

• umoŜliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego 

Rejestru Sądowego,  

• umoŜliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.  

 

Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje równieŜ nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej 

CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.  

 

Formularz CEIDG -1  oraz szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku do pobrania na stronie internetowej 

CEIDG.  

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:  

• wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),  

• zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do Naczelnika Urzędu Skarbowego (NIP),  

• oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,   

• zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

• oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS).   

 

Tryb składania wniosku:   

• w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie 

internetowej CEIDG, w BIP Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy  

usług administracji publicznej.  

 

Wniosek o wpis do CEIDG w formie  dokumentu elektronicznego:  

• opatrzony jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, 

przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo  

• podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,  

• podpisywany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych,  

• albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umoŜliwiający jednoznaczną 

identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złoŜenia,  

 

W formie tradycyjnej – wypełniając formularz papierowy i składając go w Urzędzie Gminy: 

• osobiście- wówczas wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy,  

• wysłany listem poleconym – wówczas wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem 

wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.  

 

Organ gminy potwierdza toŜsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za 

pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.  

Następnie Organ gminy przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad 

przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niŜ następnego dnia 

roboczego od dnia jego otrzymania.   

 

Wniosek o wpis do CEIDG jest zwolniony z opłat. 

Informację sporządził: Mirosława Szulc 

 

 


