
Rozdział 3   
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

  

Art. 23. 1. Tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną 

dalej „CEIDG”. 

 

2. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. 

3. Zadaniem CEIDG jest: 

 

1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi; 

2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w 

ustawie; 

3) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego 

Rejestru Sądowego; 

4) umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je 

organu. 

Art. 24. 1. Przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG oraz przekazywanie danych 

oraz informacji z CEIDG odbywa się za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej 

lub w inny sposób, środkami komunikacji elektronicznej. 

 

2. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za 

pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w 

Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej 

platformie usług administracji publicznej. 

3. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się na elektronicznej platformie 

usług administracji publicznej. 

Art. 25. 1. Wpisowi do CEIDG podlegają: 

 

1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada; 

1a) data urodzenia przedsiębiorcy; 

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

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach 

przedsiębiorcy; 

5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń 

przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres 

głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne 

z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego 

kraju, o ile to w danym przypadku możliwe; 

6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca 

takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG; 

7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej; 

8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności (PKD); 



9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej; 

10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, 

jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek; 

11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca 

udzielił ogólnego pełnomocnictwa; 

12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej; 

13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu 

kurateli lub opieki; 

14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości 

obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z 

możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację 

majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania; 

15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego; 

15a) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym 

imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową; 

16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej; 

17) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez 

przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG; 

18) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją 

małoletnich lub z opieką nad nimi; 

19) informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 11, obejmują imię i nazwisko oraz odpowiednie dane 

określone w ust. 1 pkt 1 i 3-6. 

3. Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych 

podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później 

niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1. 

4. Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje 

wpis z urzędu. Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmiana wpisu. 

5. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie: 

 

1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON); 

2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń 

społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników 

w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

4) przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty 

podatkowej. 

6.  

7. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec 

osoby, której wpis dotyczy - zakazów, o których mowa w ust. 1 pkt 16-18, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Art. 26. 1. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza 

elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej 

ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany 



adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. 

 

2. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z 

formularzem, o którym mowa w ust. 1, w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy: 

 

1) osobiście albo 

2) wysłany listem poleconym. 

3. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 1, i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. 

4. Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na formę dokumentu 

elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie 

elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo 

podpisuje podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo 

podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną 

identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie 

później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. 

4a. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 4, wykonują upoważnieni 

pracownicy, organ gminy jest obowiązany niezwłocznie przekazywać do CEIDG imiona i nazwiska 

tych osób. 

5. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego i papierowego oraz dokumentacja z nim 

związana podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dokonania wpisu. Archiwizacji dokonują, 

odpowiednio, organ gminy i minister właściwy do spraw gospodarki. Do wniosku i dokumentacji 

nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie przez gminy wniosków o wpis do CEIDG jest 

zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. 

7. Osoby, o których mowa w art. 13 ust. 2, 4 oraz 5, wraz z wnioskiem przedkładają dane 

dokumentu potwierdzającego status, o którym mowa w tych przepisach, w szczególności datę 

wydania i sygnaturę dokumentu oraz wskazanie organu, który go wydał, albo przedkładają w 

urzędzie gminy do wglądu oryginał dokumentu. 

Art. 27. 1. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę 

uprawnioną i jest poprawny. 

 

2. Wniosek niepoprawny to wniosek: 

 

1) niezawierający danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, lub 

2)  

3) dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, lub 

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

gospodarczej, lub 

5) dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub 

5a) wraz z którym nie złożono oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 7, lub 

6) niepodpisany. 

3. Jeżeli wniosek określony w art. 26 ust. 1 jest niepoprawny, system teleinformatyczny 

CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności tego wniosku. 

4. Jeżeli wniosek złożony w sposób określony w art. 26 ust. 2 jest niepoprawny, organ 

gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w 

terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 



5. CEIDG korzysta z informacji zawartych w rejestrach publicznych dostępnych w formie 

elektronicznej w zakresie danych objętych wnioskiem o wpis do CEIDG w szczególności w celu 

weryfikacji danych wpisanych do CEIDG. 

6. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje upoważnionemu 

pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i 

obywatelstwo. 

7. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 1 opatrzony jest 

podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy 

zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisywany 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisywany podpisem osobistym, o 

którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisywany w inny sposób 

akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej 

wniosek i czas jego złożenia. 

8. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 2 pkt 1 opatrzony 

jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. 

9. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 2 pkt 2 opatrzony 

jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez 

notariusza. 

Art. 28. 1. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG 

niezbędne dla uzyskania, zmiany albo skreślenia wpisu w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o 

którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia 

płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych 

albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz złożenia oświadczenia o wyborze formy 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie 

opodatkowania w formie karty podatkowej, zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego, o 

których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług, za pośrednictwem elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, 

niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu, do właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o 

nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do: 

 

1) Głównego Urzędu Statystycznego, 

2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

- wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP. 

 

2. Jeżeli przedsiębiorca składający wniosek o dokonanie wpisu do CEIDG nie ma nadanego 

numeru NIP, CEIDG przesyła zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia 

społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników po 

otrzymaniu od właściwego naczelnika urzędu skarbowego nadanego numeru NIP i uzupełnieniu 

wniosku o ten numer. 

Art. 29. Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. 



Art. 30. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o: 

 

1) zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, 

powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG; 

2) wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności 

gospodarczej. 

2. Do wniosku w sprawie zmian albo wykreślenia wpisu stosuje się odpowiednio przepisy art. 

26-29, z wyłączeniem przepisu art. 27 ust. 2 pkt 5. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej w przypadku 

wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, 

w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców. 

Art. 31. 1. Wpisowi z urzędu do CEIDG podlegają informacje, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 3 oraz 13-19. 

 

2. Informację, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 13, kurator lub opiekun zgłasza 

niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, 

nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 

ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy. 

3. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 14 i 15, sąd zgłasza niezwłocznie do 

CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż w 

terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się postanowienia wydanego w postępowaniu 

upadłościowym i naprawczym. 

4. Informację, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15a, Centralna Informacja Krajowego 

Rejestru Sądowego zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na 

stronie internetowej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu 

do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. 

5. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18, Krajowy Rejestr Karny albo organ 

zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej 

CEIDG, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o uprawomocnieniu wyroku albo decyzji o zakazie 

wykonywania określonej działalności lub zawodu. 

Art. 32. 1. Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności 

gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu. Przepisy art. 26-30 stosuje się odpowiednio. 

 

2. Wniosek o zmianę wpisu w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności 

gospodarczej zawiera dane wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 10 oraz oświadczenie o 

niezatrudnianiu pracowników. 

Art. 33. Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG 

wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może 

zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są 

prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z 

wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. 



Art. 34. 1. Dane zawarte w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że ustawa stanowi 

inaczej. Wykreślenie wpisu w CEIDG nie oznacza usunięcia danych. 

 

2. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej 

ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku: 

 

1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę; 

1a) wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek 

przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu 

działalność gospodarczą; 

2) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej; 

3) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed 

upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 

4) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących 

na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2; 

5) gdy został dokonany z naruszeniem prawa. 

3. Organy administracji rządowej, które posiadają informacje o utracie uprawnień, o których 

mowa w ust. 2 pkt 4, są obowiązane do przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji. 

Art. 35. 1. W przypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, 

minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany 

wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

 

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

zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji 

administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki z urzędu, w formie postanowienia, sprostuje wpis 

zawierający oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem 

faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych. 

Art. 36. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przekazania drogą 

elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji o wykreśleniu 

przedsiębiorcy z CEIDG oraz o sprostowaniu wpisu w CEIDG przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy, 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o 

których mowa w art. 37 ust. 5. 

Art. 37. 1. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone: 

 

1) w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, o ile nie 

jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej; 

2) w ust. 2. 

2. CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach: 

 

1) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji; 

2) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji; 



3) o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we 

wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru. 

3. W celu weryfikacji informacji, o których mowa w ust. 2, CEIDG korzysta z danych 

udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 

ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 

168, poz. 1186 z późn. zm. ). CEIDG umożliwia wgląd do tych danych. 

4. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz informację o zakończeniu 

wykonywania działalności gospodarczej CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 

3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie 

organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do 

spraw zezwoleń i licencji, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu 

informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty 

uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której 

nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje niezwłocznie, nie 

później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej 

wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia 

roboczego po dniu ich otrzymania. Przepisy art. 26 ust. 4 i 4a stosuje się odpowiednio. 

6.  

7. Domniemywa się, że dane i informacje, o których mowa w ust. 2, udostępniane przez 

CEIDG, są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych lub informacji ze 

stanem faktycznym każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym właściwy organ, o 

którym mowa w ust. 5. 

8. Przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy samorządu terytorialnego i 

gospodarczego, o których mowa w ust. 5, należy do zadań z zakresu administracji rządowej. 

Art. 38. 1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo 

dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. 

 

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

internetowej CEIDG. 

3.  

4. 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. 

5. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, 

przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. 

6.  

Art. 39. 1. Dane CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony 

w art. 38 ust. 2, organom administracji, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki warunków technicznych. 

 

2. Dane CEIDG mogą być odpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 38 

ust. 2, za pomocą urządzeń teletransmisji innym podmiotom do wykorzystania w celach 

komercyjnych i niekomercyjnych. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, musi łącznie spełniać następujące warunki: 

 



1) posiadać urządzenia umożliwiające identyfikację: osoby uzyskującej dane w systemie oraz 

zakresu, daty i celu ich uzyskania; 

2) posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych 

niezgodnie z celami określonymi w ustawach. 

4. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 2, wymaga zawarcia z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki umowy określającej przynajmniej zakres udostępnianych danych i warunki 

techniczne ich udostępnienia. 

5. Podmioty, którym udostępniono dane CEIDG w trybie ust. 1 albo ust. 2, nie mogą 

przekazywać tych danych, ani ich fragmentów, innym podmiotom, chyba że umowa, o której 

mowa w ust. 4, stanowi inaczej. 

6. Opłaty za udostępnianie danych z CEIDG stanowią dochód budżetu państwa. 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłat za udostępnianie danych z CEIDG podmiotom, o 

których mowa w ust. 2, uwzględniając wysokość opłat w zależności od sposobu i zakresu 

udostępniania danych. 

 


