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Przedsiębiorcy pytają
Przed miesiącem informowaliśmy czytelników, że od 1 stycz-
nia 2012 roku działa Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia-
łalności Gospodarczej (CEIDG). Od tego dnia gminy przestały
być organem ewidencyjnym dla działalności gospodarczej.
Jest nim teraz Minister Gospodarki. Przedsiębiorcy skiero-
wali w związku z tym kilka szczegółowych pytań do Urzędu
Gminy. Postaraliśmy się je zebrać i uzyskać na nie kompe-
tentne odpowiedzi.
- Czy Centralna Ewidencja i
Informacja o Działalności Gos-
podarczej jest jedynym urzędo-
wym rejestrem działalności
gospodarczej?
- Tak. To jest urzędowy i cen-

tralny rejestr wszystkich podmio-
tów gospodarczych. Prowadzony
jest dla przedsiębiorstw bezpłatnie.
Wszelkie inne oferty rejestrowania
firm w spółkach, na portalach czy
jakichkolwiek wydawnictwach nie
mają charakteru urzędowego.
Przedsiębiorcy mogą prowadzić
działalność gospodarczą po zare-

jestrowaniu firmy w Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Wyjątek stanowią
spółki podlegające rejestracji w
Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Od stycznia br. dane o fir-
mach gromadzone są w rejest-
rze centralnym. A co zrobić jeśli
potrzebne będą przedsiębiorcy
informacje z okresu wcześniej-
szego?
- Historia każdej firmy znajduje

się u dotychczasowego organu
ewidencyjnego, a więc w gminie.
Wszystkie informacje o firmach,

które dotyczą okresu od daty zało-
żenia do 31 grudnia 2011 roku, za-
interesowany przedsiębiorca
otrzyma więc w Urzędzie Miejskim.
Wniosek w tej sprawie wypełnić
można na miejscu.
- Co należy zrobić, aby móc
wszelkich zmian w dokumenta-
cji ewidencyjnej dokonywać sa-
modzielnie przez internet?
- Jest to możliwe tylko wów-

czas, jeśli przedsiębiorca otrzyma
tak zwany profil zaufany. Każdy
może wystąpić o jego przyznanie.
Robi się to korzystając ze strony
www. epuap. gov. pl. Tam znajduje
się wniosek o nadanie profilu za-
ufanego. Trzeba go wypełnić i w
formie elektronicznej przesłać do
Urzędu Skarbowego. W ciągu
siedmiu dni należy zgłosić się do
Urzędu i tam na miejscu uaktywnić
ten profil. Profil zaufany zastępuje
podpis elektroniczny. Nadawany
jest bezpłatnie i ważny przez trzy
lata.
- Mając profil zaufany mo-

żemy sami dokonywać zmian w
dokumentacji firmy?
- Przesyłamy je wypełniając od-

powiedni druk pobrany ze strony
www. firma. gov. pl. Możemy to
zrobić z dowolnego miejsca w
kraju. Sami możemy więc wystąpić
o rejestrację firmy, o jej zawiesze-
nie, podać zmiany dotyczące na
przykład miejsca zamieszkania,
numeru dowodu osobistego itd. Po
prostu załatwiamy wszystkie swoje
sprawy samodzielnie i drogą elek-
troniczną. Na nasz e-mail z Minis-
terstwa Gospodarki przyjdzie
jedynie potwierdzenie dokonanych
zmian. Potem znajdując własną
firmę, możemy już wydrukować
samą decyzję. Warto podkreślić,
że wydruk takiej decyzji z kompu-
tera nie wymaga żadnych pieczęci
ani podpisów.
- A jak załatwić sprawy ewi-
dencji swojej firmy, jeśli nie ko-
rzysta się z internetu i nie ma się
profilu zaufanego?
- Wówczas należy zgłosić się

do Urzędu Miejskiego i tu na miej-
scu wypełnić odpowiedni wniosek.
Urząd ma swój profil zaufany i tą

drogą prześle dane przedsiębiorcy
do CEIDG. Również w Urzędzie
trzeba będzie odebrać decyzjęmi-
nistra gospodarki dotyczącą na
przykład założenia firmy, zawie-
szenia czy jakichkolwiek zmian
związanych z działalnością gospo-
darczą. Ta czynność jest również
bezpłatna.
- Czy wniosek złożony do
Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
może być odrzucony?
- Tylko wówczas jeśli znalaz-

łyby się w nim błędy, na przykład
zły numer REGON, nieważny
dowód osobisty bądź błędny NIP.
Zwrotna informacja zwróci uwagę
na błąd i zażąda poprawki. A przy
okazji warto powiedzieć, że Cen-
tralna Ewidencja i Informacja o
Działalności Gospodarczej jest po-
łączona z bazą Urzędu Statystycz-
nego, bazą PESEL i bazą Urzędu
Skarbowego. Każdy błąd w da-
nych uda się zweryfikować, a nie-
które równocześnie wprowadzić.
Dla przykładu, rejestrując firmę
można w tej samej decyzji otrzy-
mać numer REGON.
- Jakie są wymagania co do
terminów rejestracji firmy?
- Zmian bądź wykreślenia dzia-

łalności firmy dokonywać można z
datą 7 dni do tyłu od daty złożenia
wniosku. Natomiast wpisania firmy,
jej zawieszenia bądź wznowienia
działalności można dokonywać w
dniu złożenia wniosku lub z datą
przyszłą.
- Który dzień od daty złożenia
wniosku o zaprzestanie działal-
ności jest ostatnim dniem ist-
nienia firmy?
- Jeśli wniosek złożono na przy-

kład 10 kwietnia, to 11 kwietnia
firma zaprzestaje działalności. A
zatem data podana jako zaprzes-
tanie działalności firmy jest ostat-
nim dniem jej funkcjonowania.
- Czy cudzoziemcy mogą re-
jestrować firmę?
- Tak, mają jednak obowiązek

przedstawić dokument uprawnia-
jący do pobytu na terenie naszego
kraju.

Tęcza-Osa Osieczna zagrała mecz sparingowy z Sokołem Wło-
szakowice. Po raz pierwszy na nowo oświetlonym boisku na let-
nisku w Osiecznej. Osiecka drużyna zmobilizowała wszystkie siły
i strzeliła trzy bramki przeciwnikowi. Mecz zakończył się więc
wielką wygraną 3:0. Gratulujemy!

W Przedszkolu Samorządowym w Osiecznej miało miejsce uro-
czyste otwarcie sali. Remont pomieszczenia dla grupy „Papużek”
sfinansowany został z środków budżetowych oraz z pieniędzy,
które udało się pozyskać Radzie Rodziców przez organizację za-
bawy andrzejkowej.

Gminny Klub Sportowy Tęcza-Osa Osieczna ma nową stronę in-
ternetową. Informacje dotyczące klubu sportowego można zna-
leźć pod adresem: www.gksosieczna.futbolowo. pl
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania!


