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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) – podstawy prawne
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy
Art. 2.
1. Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej "CEIDG", prowadzi w systemie
teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
2. Zadaniem CEIDG jest:
1)ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
2)udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
3)udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych
udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;
4)umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru
Sądowego;
5)udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego
pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Dane podlegające wpisowi do CEIDG
Art. 5
Ust. 1 Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne:

Ust. 2 Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane informacyjne:

1)imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia,
o ile nie posiada numeru PESEL;

1)data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

2)dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca
takich używa;

2)numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki
cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki;

2a)oznaczenie "w spadku", jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny;

3)dane innego niż wymieniony w pkt 7, 8 i 11 przedstawiciela ustawowego, o ile są
wymagane;

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

4)data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;

4)numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz
informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

5)data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we
wniosku o wpis do CEIDG;

5)informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;

6)informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG;

6)adres do doręczeń oraz - jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego
miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z
oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału
terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

7)informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o
ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna;

7)inne niż wymienione w pkt 6 dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres
poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały
zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;
8)przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej
działalności.

8)informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania
upadłościowego oraz dane syndyka;
(…)
24)informacja o wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego i dacie wygaśnięcia zarządu
sukcesyjnego.

Cyberbezpieczeństwo w CEIDG – praktyka
stosowania prawa
Firmy przedsiębiorców, których działalność obejmuje
cyberbezpieczeństwo:
„CyberSecurity”;
„CyberSec”;
„Cybersecurity Consulting”;
„CyberSecurity Services”.

Cyberbezpieczeństwo w CEIDG – przeważający
przedmiot działalności
Sekcja J – Informacja i Komunikacja
PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania
Sekcja P - Edukacja
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Przykładowe kody PKD
62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
70.22.Z -Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
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Źródło: GUS 2020, Tablice dotyczące podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON deklarujących
prowadzenie działalności według stanu na 30 czerwca 2020 r.; Tablica 11 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
wpisane w rejestrze REGON, deklarujące prowadzenie działalności, według przewidywanej liczby pracujących oraz PKD.

Dziękuję za uwagę!
dr Klara Dygaszewicz, UKSW
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