URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO CENTRALNEJ
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

COM-RO-I

EWIDENCJI

I

INFORMACJI

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców,
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i
Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców,
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności
gospodarczej.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wniosek sporządzony na urzędowych formularzach do CEIDG – (COM-RO-1)
JEDNOLITY WZÓR WNIOSKU O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG-1)
2. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).
3.Karta pobytu wraz z oryginałem decyzji nadającej status cudzoziemcowi w przypadku, gdy wniosek
składa osoba zagraniczna, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie
później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie
7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 14,
telefon (59) 8488393, e-mail: com@um.slupsk.pl
V. ODWOŁANIE:
Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest minister
właściwy do spraw gospodarki.
VI. UWAGI:
1. Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:
 elektronicznie na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl wymagany podpis
elektroniczny lub profil zaufany ePUAP
 osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy (Uwaga! Złożenie wniosku
w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. . (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział merytoryczny: (nazwa wydziału - adres/nr pokoju), tel. (0-59) 8488..., fax. ) 8488...,; e-mail (adres wydziału)

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RO-I

w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia
tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje
i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia
wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy)
 wysłać listem poleconym - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie.
Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest na stronie ministra właściwego do spraw
gospodarki: www.firma.gov.pl wpis, który można w każdej chwili wydrukować.
Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu
do tych danych i informacji.
2. W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać
zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w jednostce ZUS lub za pośrednictwem wybranego urzędu
miasta/gminy. Wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca będący płatnikiem składek może złożyć
w urzędzie miasta/gminy następujące dokumenty:
 ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej)
 ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych)
 ZUS ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego)
 ZUS ZIUA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej)
 ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń).
3. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości,
których adresy podlegają wpisowi.
4. Ustawa – Prawo przedsiębiorców wprowadza nowe rozwiązanie tzw. ulgę na start.
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:
 podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy
 albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego
zawieszenia lub zakończenia
 i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem
rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym
wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące
w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu
i wypadkowemu) przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
5. Działalność nierejestrowa – czyli działalność nieewidencjonowana (która nie będzie uznawana za
działalność gospodarczą). Musi posiadać łącznie trzy przesłanki:
 podmiotową (tzn. działalność ta jest wykonywana wyłącznie przez osobę fizyczną)
 formalną, polegającą na nie wykonywaniu przez okres ostatnich 60 miesięcy
działalności gospodarczej
 przychodową (tzn. przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym
miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Obowiązek złożenia wniosku
o wpis do CEIDG następuje dopiero w przypadku przekroczenia miesięcznego progu
dochodowego 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
6. Przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
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