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RODZAJE REJESTRÓW

a) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji

dla Przedsiębiorcy

b) Krajowy Rejestr Sądowy

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

c) rejestr funduszy emerytalnych

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Art. 21. 1. Rejestr funduszy prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej "sądem rejestrowym".

d) rejestr funduszy inwestycyjnych

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Art. 16. 1. Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej "sądem rejestrowym".

e) ewidencja partii politycznych

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

Art. 11. 1. Partię polityczną zgłasza się do ewidencji partii politycznych, zwanej dalej "ewidencją", prowadzonej przez

Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej "Sądem".

f) rejestr dzienników i czasopism

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

Art. 20. 1. Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim właściwym miejscowo dla

siedziby wydawcy, zwanym dalej "organem rejestracyjnym„

g) rejestr zastawów

USTAWA z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów



PRZEPISY OGÓLNE

Art. 17. 1. Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o

wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo

po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

WYJĄTKI

• Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEiDG określić późniejszy

dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

• Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed

uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Art. 26. Z chwilą wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie może wykonywać

działalności gospodarczej.

Czy jest sankcja za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego

wpisu?



PRZEPISY KARNE

Art. 601. § 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności

regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze

ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji

działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.

Art. 20. § 1. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc.

Art. 24. § 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że 

ustawa stanowi inaczej.



Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 25 października 2006 r., II GSK 179/06

Określenie przez samego przedsiębiorcę daty rozpoczęcia działalności

gospodarczej wpisywanej do ewidencji powoduje istnienie domniemania

faktycznego, że z tą datą działalność gospodarcza została podjęta i jest

prowadzona aż do czasu jej wykreślenia z ewidencji

Domniemanie faktyczne ma znaczenie dowodowe i może być obalone, co oznacza,

iż czasookres prowadzenia działalności gospodarczej wynikającego z wpisu do

ewidencji może być korygowany, lecz czynność ta musi być powiązana z wynikami

postępowania dowodowego

W takiej sytuacji ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która wywodzi z

niego skutki prawne.

Uprawdopodobnienie faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności

gospodarczej wymaga przedstawienia przez stronę dowodów na poparcie jej

twierdzeń jak również przedstawienia przez organ dowodów przeciwnych w

przypadku nieuwzględnienia twierdzeń strony



CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA

O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

www.ceidg.gov.pl

Zadaniem CEIDG jest:

1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie

wskazanym w ustawie;

3) udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz

w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym

te zmiany podmiocie;

4) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną

Informację Krajowego Rejestru Sądowego;

5) udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym

o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania

prokury.

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


WPISOWI DO CEIDG PODLEGAJĄ:

dane ewidencyjne przedsiębiorcy

podlegają zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia ich zmiany

dane informacyjne o przedsiębiorcy

- podlegają zgłoszeniu w każdym czasie

- ich aktualność nie ma bezpośredniego wpływu obrót gospodarczy



DANE EWIDENCYJNE

1) imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o

ile nie posiada numeru PESEL;

2) dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich

używa;

3) oznaczenie "w spadku", jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny;

4) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o

jego unieważnieniu lub uchyleniu;

6) informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;

7) adres do doręczeń oraz - jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego

miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z

oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału

terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

8) inne niż wymienione w pkt 6 dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres

poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały

zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;

9) przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji

Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej

działalności.



WYBRANE DANE INFORMACYJNE

1) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej,

o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki;

3) data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;

4) data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we

wniosku o wpis do CEIDG;

5) informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG;

6) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o

ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna;

7) informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania

upadłościowego oraz dane syndyka;

8) informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że

majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;

9) informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została

zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;



Art. 10. 1. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest poprawny.

Wniosek niepoprawny to wniosek:

1) niezawierający danych podlegających wpisowi

2) zawierający dane niezgodne z przepisami prawa,

3) dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy

4) złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia

wszelkiej działalności gospodarczej

5) dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG

6) niezawierający oświadczenia o braku orzeczonych zakazów lub posiadaniu

tytułu prawnego do nieruchomości

7) niepodpisany

8) złożony przez osobę nieuprawnioną



WNIOSEK ZINTEGROWANY

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest :

1) żądanie wpisu REGON

2) zgłoszenie identyfikacyjne NIP

3) zgłoszenia płatnika składek w ZUS

4) złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania PIT albo wniosku o

zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej

formy opodatkowania;

5) przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek

dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu

wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

6) przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu

od przychodów ewidencjonowanych co kwartał;

7) przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu ksiąg rachunkowych;



OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM

Art. 7. 1. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie

przedsiębiorcy, składa się oświadczenia o:

1) podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej żadnym

z zakazów, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15, wydanym wobec osoby, której wpis

dotyczy;

2) posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej

Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: "Jestem świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje

pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za

złożenie fałszywego oświadczenia.



ZASADA „JEDNEGO OKIENKA”

Art. 22. CEIDG przekazuje drogą elektroniczną nie później niż w dniu roboczym

następującym po dniu uzyskania informacji i danych wpisanych do CEIDG na podstawie art.

21, oraz zmiany tych danych i informacji, oraz informacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt

18 i 19 oraz art. 37 ust. 1 pkt 1, do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji

Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organów, o których mowa w art. 44 ust. 3.

Art. 23. 1. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 7-11, sąd zgłasza niezwłocznie do

CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub za

pośrednictwem innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, nie później

niż w terminie 7 dni roboczych.

4. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 20, pkt 21 lit. c i d, pkt 22 i 24, notariusz

zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie

internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, nie

później niż w dniu roboczym następującym po dniu:



WYKREŚLENIE Z CEIDG

NA MOCY DECYZJI

Art. 29. 1. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze

decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:

1) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę

działalności gospodarczej;

2) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności

gospodarczej przysługujących na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6

marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej;

3) gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.



WYKREŚLENIE Z CEIDG

„AUTOMATYCZNIE”

Art. 30. 1. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie, nie później niż w

terminie 7 dni od dnia zgłoszenia do CEIDG informacji o prawomocnym orzeczeniu

zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, z wyłączeniem

orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

2. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie po upływie 2 miesięcy od

dnia śmierci albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 7 dni od

dnia, w którym upłynął ten okres, chyba że wpis do CEIDG zawiera informację o powołaniu

zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę albo w tym okresie został powołany zarządca

sukcesyjny. W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego wpis przedsiębiorcy jest nadal

publikowany z dodaniem oznaczenia "w spadku".

Do czynności tych nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego.



DOMNIEMANIE PRAWDZIWOŚCI WPISÓW

Art. 16. 1. Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe.

Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną

zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej

wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w

ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda

nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za

którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.

np. adres, pełnomocnik



DOMNIEMANIE PRAWDZIWOŚCI WPISÓW

Art. 133. § 2a. k.p.c. Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek

handlowych, wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, doręcza

się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli

ostatni wpisany adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie

zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, adres wykreślony jest uważany za adres podany

w rejestrze.

art. 133 § 22. k.p.c. Pisma procesowe lub orzeczenia dla przedsiębiorcy wpisanego do

rejestru sądowego doręcza się na adres udostępniony w tym rejestrze, chyba że

przedsiębiorca wskazał inny adres do doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został

wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis

nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres

udostępniony w rejestrze.

art. 133 § 23. k.p.c. Pisma procesowe lub orzeczenia dla osób reprezentujących podmiot

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów

lub osób uprawnionych do powołania zarządu doręcza się na adres do doręczeń wskazany

zgodnie z przepisami art. 19a ust. 5-5b i 5d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym

Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288).



ZASADA JAWNOŚCI

Art. 45. 1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma

prawo dostępu do tych danych i informacji.



NIEZGODNOŚĆ WPISANYCH DANYCH

Z RZECZYWISTYM STANEM RZECZY

Art. 32. 1. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw

gospodarki informacji o tym, że wpis do CEIDG zawiera dane niezgodne z

rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki z urzędu

wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany w tym wpisie w

terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie dokona

odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki

może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.



TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI

Art. 17. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł

prawny do nieruchomości, których adresy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6,

podlegają wpisowi.



Art. 32. 2. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki

informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG,

której adres wskazano zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6, minister właściwy do spraw

gospodarki, z urzędu lub na wniosek osoby przedstawiającej dowód posiadania tytułu

prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie przedsiębiorcy, wzywa

przedsiębiorcę do przedstawienia dowodu posiadania tytułu prawnego do

nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7

dni od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie przedstawi dowodu

posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie lub nie dokona

zmiany swojego wpisu w zakresie adresów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6,

minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej,

przedsiębiorcę z CEIDG.

Na wniosek osoby, która przedstawiła dowód posiadania tytułu prawnego do

nieruchomości wskazanej we wpisie przedsiębiorcy, po dokonaniu wykreślenia, o którym

mowa w ust. 4, albo wykreślenia na wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2, lub

po dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 2, dane te nie są publikowane w CEIDG.



SPROSTOWANIE WPISU

Art. 34. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze postanowienia, prostuje wpis

w CEIDG, jeżeli:

1) zawiera oczywiste błędy lub

2) jest niezgodny z treścią wniosku przedsiębiorcy, lub

3) jest niezgodny ze stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych.



PEŁNOMOCNIK I PROKURENT

Art. 38. 1. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może opublikować za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego CEIDG informację o swoim pełnomocniku lub prokurencie.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko pełnomocnika lub prokurenta;

2) numer PESEL pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada;

3) datę urodzenia pełnomocnika lub prokurenta, o ile nie posiada numeru PESEL ani

numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada;

5) informację o obywatelstwie pełnomocnika lub prokurenta;

6) adres do doręczeń pełnomocnika lub prokurenta;

7) dane kontaktowe pełnomocnika lub prokurenta, w szczególności adres poczty

elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały podane;

8) zakres pełnomocnictwa lub rodzaj i sposób wykonywania prokury;

9) datę udzielenia pełnomocnictwa lub ustanowienia prokury.

Art. 39. 3. Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji

o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na

piśmie.

4. Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji o

prokurencie jest równoznaczne w skutkach z ustanowieniem prokury.







CEiDG a KRS

1) wpis jest dokonywany jeżeli wniosek jest 

poprawny

2) ewidencjonowanie przedsiębiorców 

będących osobami fizycznymi

3) prowadzona przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki

4) wystarczy złożyć wniosek

5) wpis jest dokonywany nie później niż 

następnego dnia roboczego po dniu 

wpływu

6) wnioski o wpis są wolne od opłat.

1) weryfikacja formalna i materialna wniosku

2) Rejestracja podmiotów niebędących 

osobami fizycznymi

3) prowadzony przez sądy rejonowe

4) nie wystarczy złożenie wniosku, konieczny 

jest wpis

5) wpis jest dokonywany w terminie 7 dni od 

dnia złożenia wniosku

6) wnioski o wpis podlegają opłacie sądowej
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