
 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - NOWE ZASADY REJESTRACJI 

PRZEDSIĘBIORCÓW  
 

Od 01 lipca 2011 r. wprowadzona zostaje Centralna Ewidencja i Informacja o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG), zgodnie z którą rejestracja działalności 

gospodarczej osób fizycznych odbywać się będzie za pośrednictwem formularza 

elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl).  

 

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony osobiście w formie papierowej na 

formularzu CEIDG-1 w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy.  
 

Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje  nowy formularz wniosku CEIDG-1 w miejsce 

dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do 

ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

 

Do dnia 31 grudnia 2011 r. organ gminy może na podstawie wniosku CEIDG-1 dokonać 

wpisu do CEIDG albo ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie 

przepisów obowiązującej do 31 grudnia 2011 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo 

działalności gospodarczej. 

 

Przedsiębiorcy zarejestrowani w gminnej ewidencji działalności gospodarczej przed 

01 lipca 2011 r. będą obsługiwani na dotychczasowych zasadach do momentu 

przeniesienia ich danych do CEIDG, co nastąpi do dnia 31.12.2011 r. 

 

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia tego roku organy ewidencyjne będą przenosić 

dane przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz tych którzy 

zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej z dotychczasowej ewidencji do 

nowego systemu teleinformatycznego CEIDG. 
 

Jak informuje Ministerstwo Gospodarki, nie ma możliwości prawidłowego przeniesienia 

do CEIDG danych tych przedsiębiorców, którzy posiadają nieaktualne wpisy (przedmiot 

działalności nie jest określony według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 

2007). Przypomnijmy, że wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest nieaktualny 

jeżeli po 1 stycznia 2008 roku nie została dokonana w nim żadna zmiana.  

  

W związku z powyższym prosi się przedsiębiorców posiadających nieaktualne 

wpisy (m.in. nieaktualne adresy, opis działalności gospodarczej niezgodny z 

PKD 2007), lub którzy zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej do 

zgłaszania się do tutejszego Urzędu celem aktualizacji danych przenoszonych do 

CEIDG. 

 
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu 22 780-65-16 wew. 123 

lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Karczewie –  pok. nr 37 

 


