
Tryb składania Wniosku CEIDG-1 

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce 
dotychczasowego formularza EDG-1 - wzór dokumentu elektronicznego ?CEIDG-1 Wniosek o wpis do 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej?. 

  

 Formularz CEIDG-1 obowiązujący od 1 lipca 2011r. dostępny na stronie internetowej 
Ministerstwa Gospodarki pod adres: 
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1  

  

 Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1 dostępna na stronie internetowej 
Ministerstwa Gospodarki pod adresem: 
http://www.mg.gov.pl/files/upload/13280/Instrukcja_CEIDG-1_10_pazdziernika_2011.pdf 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to system ewidencji 
przedsiębiorców - osób fizycznych, który 1 lipca zastąpił EDG (Ewidencja Działalności Gospodarczej). 
Dotychczas funkcjonujący (do 31 grudnia 2011 roku) gminny system ewidencji został więc zastąpiony 
rejestrem centralnym (w skrócie CEIDG). 

CEIDG zostało utworzone w celu uproszczenia procedury zakładania działalności gospodarczej, 
przeniesienia procesu do internetu oraz założenia centralnego rejestru przedsiębiorców. 

  

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, 
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo 
oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Służy także do dokonywania 
aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. 

Osoby fizyczne, chcące zarejestrować działalność gospodarczą, mają do wyboru kilka dróg: 

 Rejestrację/ logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie go przez internet. 

 Rejestrację/ logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie 
do urzędu gminy. 

 Pomijając logowanie, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do urzędu 
gminy. 

 Pobranie i złożenie wniosku (w formie papierowej) w gminie. Tam zostanie on przekształcony 
na wniosek elektroniczny. 

 Przesłanie wniosku do gminy za pomocą listu poleconego. Wniosek dostarczany w ten 
sposób, musi być opatrzony podpisem notarialnie potwierdzonym. 

  

Do złożenia wniosku niezbędna jest weryfikacja tożsamości i podpisu osoby, której wniosek dotyczy. 

Aby zarejestrować konto, można posłużyć się 'podpisem elektronicznym' z certyfikatem 
kwalifikowanym, albo nieodpłatnym 'profilem zaufanym' na platformie ePUAP. Jedynie 5 firm w 
Polsce oferuje sprzedaż 'podpisu elektronicznego'. Natomiast 'profil zaufany' można bezpłatnie dostać 
w Urzędzie Skarbowym, a także wybranych oddziałach ZUS. Na stronie Ministerstwa Gospodarki 
dostępna jest lista tych placówek. 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1
http://www.mg.gov.pl/files/upload/13280/Instrukcja_CEIDG-1_10_pazdziernika_2011.pdf


CEIDG-1 można też złożyć za pomocą formularza w danym Urzędzie Gminy lub wysłać listem 
poleconym. Jeśli wniosek składamy osobiście, musimy go opatrzyć własnoręcznym podpisem. Jeśli 
robimy to przy pomocy listu poleconego, nasz podpis na wniosku musi być poświadczony notarialnie. 

  

Jak wypełnić formularz CEIDG?  

Pierwszym dokumentem z jakim spotyka się osoba zakładająca działalność gospodarczą jest 
elektroniczny formularz CEIDG, dostępny na stronach elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (http://www.epuap.gov.pl) 

Formularz CEIDG wypełnia się w formie elektronicznej, co jest bardzo wygodne, bowiem e-formularz 
dostosowuje kolejne pola do danych już wypełnionych, a także automatycznie sprawdza poprawność 
wpisywanych danych. 

  

W formularzu należy podać rodzaj wykonywanej działalności. W tym celu stworzona została Polska 
Klasyfikacja Działalności (PKD), która zawiera spis czynności, jakie może wykonywać 
przedsiębiorstwo. Do formularza CEIDG wpisuje się jedynie numery wybranych czynności. Nie 
obowiązuje żaden limit ilości podawanych numerów PKD. 

 

Przyszłe zmiany dot. rejestracji działalności gospodarczej  

CEIDG w 2012 roku będzie podlegała kolejnym zmianom. Do najważniejszych z nich należy 
uruchomienie od 1 stycznia 2012 rejestru pełnomocnictw. 

  

CEIDG a rejestr pełnomocnictw 

Od 1 stycznia 2012 roku do formularza CEIDG-1 będzie można wpisać ustanowionych przez 
przedsiębiorcę pełnomocników. Służy do tego rubryka nr 30. 

Zgodnie z wytycznymi resortu gospodarki wpisowi do CEIDG będą mogli podlegać jedynie 
pełnomocnicy już ustanowieni w oparciu o odrębne przepisy i zgodnie z przewidywaną przez nie 
formą (np. na podstawie Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego). 

Warto jednak pamiętać, że wskazanie pełnomocnika jest dla przedsiębiorcy fakultatywne, a podanie 
jego danych nie zastępuje procedury ustanowienia. Wprowadzenie danych pełnomocnika będzie 
równało się z ich udostępnieniem na stronie www.ceidg.gov.pl (poza numerem PESEL i adresem 
zamieszkania). 

Jakie znaczenie praktyczne będzie miało podanie danych pełnomocnika przez przedsiębiorcę? 
Pełnomocnik nie będzie musiał posługiwać się ani dołączać do akt sprawy odrębnych dokumentów w 
celu reprezentowania przedsiębiorcy w postępowaniach administracyjnych przed organami 
administracji publicznej. Niestety nie dotyczy to spraw podatkowych i skarbowych. 

Resort przewidział możliwość wskazania przez przedsiębiorcę więcej niż jednego pełnomocnika.  
W tym celu powinien on sięgnąć po formularz CEIDG-PN w 2012 roku (tak jak cała instytucja rejestru 
przedsiębiorców obowiązujący dopiero od 1 stycznia 2012 roku). 

  

http://www.ceidg.gov.pl/

