
 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

Data: 04 marca 20213 marca 
2021 r.
Znak sprawy: DGC-II.421.1.2021DGC-

II.421.1.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zmian w dostępie do rejestru CEIDG dla przedsiębiorców 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Cyfryzacja jest jednym z istotnych elementów utrzymania się firm na rynku, szczególnie 

w trudnych czasach pandemii COVID-19, pozwala usprawnić procesy, ułatwia dostęp do danych 

i przyspiesza wymianę informacji. Polska administracja stara się wychodzić naprzeciw 

oczekiwaniom obywateli i przedsiębiorców. Już coraz więcej spraw można załatwić w e-urzędzie, 

bez potrzeby osobistej wizyty. Każdego miesiąca widzimy dokładnie, jak zwiększa się 

zapotrzebowanie przedsiębiorców na dobrze działające, publiczne usługi online. W ubiegłym roku 

do elektronicznego rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpłynęło 

109,5 tys. wniosków dotyczących założenia działalności gospodarczej, a więc o 71 proc. więcej 

w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost odnotowaliśmy również w realizacji online usługi zmiany 

danych w CEIDG – w 2020 r. wpłynęło do nas prawie 600 tysięcy takich wniosków – o połowę 

więcej niż w roku 2019.  Widać więc ogromny progres pomiędzy zdalną, a tradycyjną metodą 

kontaktu przedsiębiorców z urzędem. 

Dlatego też w drugim kwartale 2021 r. planujemy wprowadzić nową odsłonę najpopularniejszych 

usług elektronicznych rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(tj. założenie, zmiana, zawieszenie, zakończenie jednoosobowej działalności gospodarczej) wraz 

z nowymi wzorami zaświadczeń i formularzy.

Już od połowy 2020 r. przedsiębiorca, który zamierza zrealizować usługi w rejestrze CEIDG, jest 

przekierowywany do nowoczesnego Konta Przedsiębiorcy w serwisie informacyjno-usługowym 

Biznes.gov.pl, a dane we wnioskach wypełnia dzięki nowym, intuicyjnym kreatorom. To oznacza, 

że obecnie usługi CEIDG można zrealizować zarówno w serwisie Biznes.gov.pl, jak i na samej 

stronie rejestru CEIDG. Bezpośredni dostęp do nowych usług jest możliwy pod adresem: 

www.biznes.gov.pl/wniosek-ceidg.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wprowadza również nowe wzory formularzy 

i zaświadczeń CEIDG – w wersji papierowej i elektronicznej. Wypracowanie nowych projektów 

dokumentów zostało poprzedzone badaniami oraz wieloma konsultacjami z urzędnikami 

http://www.biznes.gov.pl/wniosek-ceidg
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i przedsiębiorcami. Nowe propozycje wzorują się na najlepszych przykładach formularzy zarówno 

polskich, jak i zagranicznych. Co ważne, zmieni się też wygląd zaświadczenia CEIDG, którym 

przedsiębiorcy często posługują się w obrocie gospodarczym. Wszystkie nowe wzory wraz 

z instrukcjami dostępne będą pod adresem: www.biznes.gov.pl/ceidg. 

Mam nadzieję, że zaproponowane zmiany spotkają się z przychylnym odbiorem przedsiębiorców, 

dlatego też zwracam się z prośbą o poinformowanie o nich firm, z którymi współpracuje Państwa 

organizacja. Zbieramy też wszystkie komentarze i uwagi co do przygotowanych usług, dlatego 

zachęcam do zadawania pytań i komentowania nowych rozwiązań. Proszę o przekazywanie 

informacji do Pani Marty Śliżewskiej-Turek, e-mail: marta.slizewska-turek@mrpit.gov.pl.

 

***

Integracja serwisów CEIDG i Biznes.gov.pl jest jednym z efektów projektu UE pt.: „Konto 

przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”, którego celem jest uproszczenie 

formalności podczas zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.  Ma on na celu 

ułatwienie firmom dostępu do niezbędnych informacji i e-usług, bez potrzeby rejestracji w kilku 

serwisach. Już dziś przedsiębiorca, który posiada lub założy konto na Biznes.gov.pl, może w nim 

sprawdzić swój wpis do rejestru CEIDG i dokonać zmian we wpisie bez potrzeby odwiedzania 

rejestru ceidg.gov.pl. Dzięki tej zmianie przedsiębiorca zyska jedno Konto do sprawdzania 

powiadomień, statusów i historii realizowanych przez siebie spraw urzędowych, również tych, które 

dotyczą rejestru CEIDG. Natomiast urzędnicy otrzymają nowoczesne narzędzie, które uprości 

sprawną obsługę firm w gminie, a także zdecydowanie przyspieszy procesy wykonywane 

w codziennej pracy. 

   Z poważaniem,
Jarosław Gowin

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister

[podpisano elektronicznie]

Załącznik:
1. Przykładowe zaświadczenie CEIDG

Sprawę prowadzi: 

Marta Śliżewska-Turek
e-mail: Marta.Slizewska-Turek@mrpit.gov.pl

tel.: 22 411 94 27

http://www.biznes.gov.pl/ceidg
mailto:marta.slizewska-turek@mrpit.gov.pl
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Rozdzielnik:

1. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - Adam Abramowicz, rzecznik małych 

i średnich przedsiębiorców

2. Business Centre Club - Andrzej Kubasiewicz, przewodniczący 

3. Federacja Przedsiębiorców Polskich - Marek Kowalski, przewodniczący 

4. Forum Związków Zawodowych - Dorota Gardias, przewodnicząca

5. Konfederacja Lewiatan - Maciej Witucki, prezydent

6. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Robert Składowski, prezes

7. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Malinowski, prezydent

8. Związek Przedsiębiorców Polskich - Cezary Kaźmierczak, prezes

9. Związek Rzemiosła Polskiego - Jan Gogolewski, prezes 
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