
KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Informujemy, że dnia 01 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozdziału 3 (art.23-39) ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (DZ.U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447), 

regulujące działanie Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej, zwane w 

skrócie CEIDG. 

Zgodnie z art.66 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), po 01 

lipca 2011 r. organy ewidencyjne w gminach zostały zobowiązane najpóźniej do 31.12.2011 r. 

do przeniesienia  bazy przedsiębiorców do CEIDG. 

Z  chwilą   przekazania  bazy  przedsiębiorców do  CEIDG  właściwym  organem  jest 

Minister Gospodarki, a nie jak dotąd Burmistrz. 

Art. 38 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DZ.U. z 

2010 r. Nr 220, poz,. 1447 ze zmianami) mówi, że dane i informacje udostępniane przez 

CEIDG są jawne.  Każdy ma prawo dostępu do danych i  informacji  udostępnianych przez 

CEIDG.

Dane  i  informacje,  o  których  mowa  w  art.  37  ust.  1  i  2,  są  udostępniane  na   stronie 

internetowej CEIDG. (art.38 ust.2 ww ustawy). 

www.ceidg.gov.pl

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w 

zakresie  jawnych  danych,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  mają  formę  dokumentu 

elektronicznego  albo  wydruku  ze  strony  internetowej  CEIDG (art.38  ust.  4  ww. 

ustawy).

Organy  administracji  publicznej  nie  mogą  domagać  się  od  przedsiębiorców 

okazywania,  przekazywania  lub  załączania  do wniosków zaświadczeń o  wpisie  w 

CEIDG (art. 38. ust.5 ww. ustawy).

Wszelkich  informacji  dotyczących  funkcjonowania  CEIDG  można  uzyskać  na  stronie 

www.ceidg.gov.pl oraz poprzez Punkt Informacyjny Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej,  dostępny pod numerem 22 693 59 61 od poniedziałku do 

piątku  w  godzinach  od  8.15  do  16.15,  infolinia  801  055  088  i  infolinia  dla  telefonów 

komórkowych 22 486 68 70 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 .

W  sprawach,  które  miały  miejsce  przed  przekazaniem  bazy  przedsiębiorców  do  CEIDG 

( historia wpisu) oraz dotyczących wpisów wykreślonych z ewidencji działąlności gospodarczej 

przed przekazaniem bazy przedsiębiorców do CEIDG,  organem właściwym jest Burmistrz.

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

