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Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 
od 1 lipca 2011r. 



ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

Od 1 lipca 2011r. z mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została utworzona Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej - docelowy model ewidencjonowania przedsiębiorców w Polsce.

Zgodnie z art. 23 ust.1 tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej zwaną
„CEIDG”. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Wnioski o wpis do CEIDG, zgodnie z art. 26 ust.1 u.s.d.g. mogą być składane za pośrednictwem formularza
elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w BIP Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem
elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy
na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Wnioski o wpis do CEIDG mogą być złożone również na formularzu dostępnym na stronie internetowej CEIDG
w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy.

Na podstawie art. 26 ust.2 wniosek o wpis do CEIDG ( w formie papierowej)   może być złożony:
1) osobiście (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek) albo 
2) wysłany listem poleconym ( w tym wypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez 
notariusza art.27 ust.9 u.s.d.g.)

Do wniosków w sprawie zmian albo wykreślenia wpisu stosuje się takie same zasady jak przy wniosku o nowy wpis, 
zawarte w art. 26-29 (z wyłączeniem art. 27 ust.2 pkt 5) oraz  z zastrzeżeniem art. 32.
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ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

Dane podlegające wpisowi do CEIDG

Zgodnie z art.25 ust.1 u.s.d.g. wpisowi do CEIDG podlegają:

1. firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada,
1a) data urodzenia przedsiębiorcy 
2. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) o ile taki posiada,
4. informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy,
5. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod

którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności
i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze
urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe,

6. adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada i zgłosił te informacje do
wniosku o wpis do CEIDG,

7. data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
8. określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD),
9. informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
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GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.
Dane podlegające wpisowi do CEIDG

10. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca
zawarł umowy takich spółek,

11. dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw,
które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego
udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG,
(Zgodnie z nowelizacją podanie tych danych jest fakultatywne i zacznie obowiązywać od 01.01.2012 r.)

12. informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
13. informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności praw-nych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki,
14. informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację

majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o
ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidacje majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania,

15. informacja o wszczęciu postępowania naprawczego,
16. informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
17. informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi

do CEIDG;
18. informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowa-niem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z

opieką nad nimi;
19. informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.
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ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

Dane określone w art.25 ust.1 pkt.1 – 12 podaje przedsiębiorca natomiast informacje w zakresie pkt.13-19 podlegają
wpisowi do CEIDG z urzędu.

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat (art. 29 u.s.d.g.).

Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmiana wpisu (art.25 ust.4 u.s.d.g.). Wniosek zawierający te informacje
przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust.1 i 5,
powstałej pod dniu dokonania wpisu do CEIDG lub w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania
działalności gospodarczej.
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ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

Zawieszanie i wznawianie wykonywania działalności gospodarczej

Jeżeli przedsiębiorca zawiesza lub wznawia wykonywanie działalności gospodarczej również składa wniosek    
o zmianę wpisu i podaje dane wymienione w art. 25 ust.1 pkt 1-3, 5 i 10 oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników 
(art. 32 u.s.d.g.). 
Instytucję zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej reguluje art.14a u.s.d.g. Od 1 lipca  nowelizacja ustawy 
zakłada liczne zmiany w tych przepisach. Artykuł 14a u.s.d.g wprowadza ogólną zasadę, że przedsiębiorca, który nie 
zatrudnia pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.
Art.14a ust.1 Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na 
okres od 30 dni do 24 miesięcy z zastrzeżeniem ust.1a.
1a. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku 
kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni 
miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.
1b. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony   w dniach, miesiącach albo 
miesiącach i dniach.
1c. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarcze  stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego.
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ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 
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Zawieszanie i wznawianie wykonywania działalności gospodarczej

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności
gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art.14a ust.3)

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego  we wniosku o wpis 
informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu  złożenia wniosku,  i trwa 
do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności  gospodarczej lub do dnia 
wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. 
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ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

Wykreślenie wpisów w CEIDG

Zgodnie z art.34 ust.2 u.s.d.g. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG  z urzędu, w drodze decyzji 
administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki,   w przypadku:

1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;
2) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
3) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej po upływie okresu 24 

miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej;
4) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 

13 ust. 1 albo ust. 2;
5) gdy został dokonany z naruszeniem prawa.
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ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

Wykreślenie wpisów w CEIDG

Art. 35. 1. W przypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw 
gospodarki wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
wezwania.
2. Jeżeli, mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, 
minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

Art. 36. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie 
później niż następnego dnia roboczego, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG oraz o sprostowaniu wpisu       
w CEIDG przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do Głównego Urzędu 
Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów,     
o których mowa w art. 37 ust. 5.”;

Art. 30. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego 
zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
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ZADANIA ORGANÓW GMIN NA RZECZ CENTRALNEJ EWIDENCJI
I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Od 1 lipca 2011r. organ gminy załatwiając sprawę przedsiębiorcy o wpis do CEIDG ma obowiązek przyjąć wniosek mający
postać wniosku papierowego, zweryfikować go pod względem formalnym i wydać przedsiębiorcy za pokwitowaniem
potwierdzenie przyjęcia wniosku albo pozostawić wniosek bez rozpoznania ( po braku jego korekty bądź uzupełnienia
przez wnioskodawcę). Organ gminy przestał być organem ewidencyjnym i stał się wykonującym zadania na rzecz
CEIDG. Poprawny wniosek organ gminy przekształca na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG
najpóźniej następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Następuje tu znaczne przyspieszenie terminów
załatwiania spraw przedsiębiorców .

Art.. 26  Jeśli wniosek o wpis do CEIDG składany jest w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:
• Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, i potwierdza 

wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.
• Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad 
przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym, o którym mowa  w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisuje 
w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej 
wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia 
jego otrzymania.
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ZADANIA ORGANÓW GMIN NA RZECZ CENTRALNEJ EWIDENCJI
I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Art. 27 Jeżeli wniosek złożony w sposób określony w art. 26 ust. 2 jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do 
skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wniosek niepoprawny to wniosek (art. 27 ust.2 u.s.d.g.)
• niezawierający danych, o których mowa w art. 25 ust.1 i 5 ( należy zbadać dane pod kątem rodzaju wniosku-

odpowiednie dane do wniosku o wpis, odpowiednie do wniosku o zmianę wpisu), lub
• dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy np. dotyczy wyłączenia zawartego w art. 3 us.d.g. lub nie 

dotyczy osoby fizycznej,  lub
• złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, lub
• dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub
• wraz z którym nie złożono oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 7   ( oświadczenie o braku orzeczonych-

wobec osoby, której wpis dotyczy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej bądź zakazu wykonywania 
określonego zawodu, bądź zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wychowywaniem, leczeniem 
edukacja małoletnich lub z opieka nad nimi) lub

• niepodpisany – (dotyczy również sytuacji wniosku przesłanego, jeżeli występuje  w nim brak potwierdzenia 
własnoręczności podpisu wnioskodawcy przez notariusza ).
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ZADANIA ORGANÓW GMIN NA RZECZ CENTRALNEJ EWIDENCJI
I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Zgodnie z art. 66. u.s.d.g. organy ewidencyjne w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. obowiązane były do
przeniesienia danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili
wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji, do systemu teleinformatycznego
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Z dniem przeniesienia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisu burmistrz  przestał być 
organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Obecnie, zgodnie z informacją Ministerstwa Gospodarki, treść wpisów niekompletnych i niezweryfikowanych 
nie jest  powszechnie udostępniana w systemie CEIDG.

Przedsiębiorca, którego wpis nie jest widoczny w CEIDG musi udać się do Urzędu Miejskiego , w którym 
rejestrował działalność gospodarczą w celu aktualizacji danych.

Jeżeli wpis został opublikowany i Przedsiębiorca chce go poprawić należy udać się w tym celu do Urzędu Miejskiego 
lub złożyć wniosek o zmianę online na stronie internetowej: 

www.firma.gov.pl
www.prod.ceidg.gov.pl
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ZAŁATWIANIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z WPISEM DO CEIDG

URZĄD MIEJSKI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
WYDZIAŁ ROZWOJU I PROMOCJI

POKÓJ NR 3 (PARTER)
TEL. 74/8 165 346

www.zabkowiceslaskie.pl

MINISTERSTWO GOSPODARKI
www.firma.gov.pl

www.prod.ceidg.gov.pl
www.ceidg.gov.pl
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