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Podmiot składający wniosek

Miejsce składania wniosku

Wymagane dokumenty

Opłaty
Termin realizacji

Osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych
Wydział Obsługi Klienta
Centrum Obsługi Klienta (parter)
ul. Ptasia 6A,
tel. (75) 754-63-55, (75) 754-98-62
1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
Wniosek CEIDG-1
2. Do wglądu: ważny dowód osobisty,
ważny dokument
paszportowy lub inny dokument potwierdzający tożsamość
i obywatelstwo.
3. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, jeśli
zapis o ustanowieniu pełnomocnika nie jest wpisany do CEIDG
– oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczona kopia
pełnomocnictwa.
Bez opłat
Nie później niż następnego dnia roboczego po dniu otrzymania
wniosku.
1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2021 r. poz.162 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. Poz. 541),
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650),

Podstawa prawna

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r.
Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych
w obrocie gospodarczym w terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 470)
6. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej i inne ułatwienia związane
z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170).
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*Uwagi

Przedsiębiorcy, którzy posiadają certyfikat kwalifikowany do
bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profil zaufany na
platformie ePUAP, mogą dokonać samodzielnie wpisu,
zmiany, zgłoszenia informacji o zawieszeniu, wznowieniu, lub
wykreślenia wpisu, za pośrednictwem platformy
www.biznes.gov.pl
W przypadku wysyłania przez przedsiębiorcę wniosku listem
poleconym – wymagane jest notarialne potwierdzenie
własnoręczności podpisu wnioskodawcy.

