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ODG

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015 poz. 584
z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i
przedsiębiorców (Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 18 poz. 97, Dz. U. z 2011.Nr 131 poz.
764 )
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.)
Wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o rozpoczęciu, zmianie, zawieszeniu, wznowieniu,
zaprzestaniu działalności gospodarczej wraz z załącznikami oraz dowód osobisty lub inny
dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo
potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
- Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz
wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku.
Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatrując go podpisem
elektronicznym upoważnionego pracownika urzędu gminy i przesyła do CEIDG nie później niż
następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Jeżeli przesłany pocztą wniosek jest niepoprawny, organ gminy wzywa niezwłocznie do
skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania
Wolne od opłat
Urząd Gminy w Moszczenicy pok. nr 15 stanowisko ds. działalność gospodarcza w godz. 8-16
lub wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiści lub wysłany listem poleconym
Tryb ustawowy przewiduje, iż organ gminy przekształcony wniosek i przesyła do CEIDG nie
później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Brak

Referat Organizacyjny
- przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis
- przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności
gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu
wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do
dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia
wniosku.
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do:
- urzędów skarbowych (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej

prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą oraz forma opodatkowania; od 1 stycznia
2012 r. VAT-R),
- Głównego Urzędu Statystycznego (wniosek o wpis albo zmianę wpisu do Krajowego Rejestru
Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON),
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zgłoszenie/zmiana płatnika składek) oraz Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia
społecznego rolników). Niezbędne jednak będzie zgłoszenie się przedsiębiorcy do oddziału ZUS
w celu zgłoszenia jego pracowników do ubezpieczenia społecznego i wypełnienie oddzielnych
formularzy.
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
1. osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (podpisany w obecności
pracownika urzędu przyjmującego wniosek).
Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG a następnie wydrukować i udać się do
Urzędu Gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w
systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym.
2. wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być
poświadczona przez notariusza)
Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG w BIP
Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji
publicznej System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty
elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:
• opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,
przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
• albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2 - ProfilZaufany
• albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający
jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia

Druki

Druki do pobrania:
CEIDG - 1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
CEIDG – MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
CEIDG - RD Wykonywana działalność gospodarcza
CEIDG - RB Informacja o rachunkach bankowych
CEIDG - SC Udział w spółkach cywilnych
CEIDG – PN Udzielone pełnomocnictwa
CEIDG –POPR Dokonywanie korekt w przypadku pomyłek
Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1
Strony internetowe, na których dostępne są powyższe druki:
- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
- Ministerstwo Gospodarki
- Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów: www.crd.gov.pl
- Platforma ePUAP www.epuap.gov.pl

