
Zmiany w obsłudze rejestru CEIDG i nowe wzory formularzy 

13 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadzi zapowiadane już wcześniej 

zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej. Zmiany wiążą się również z publikacją nowych wzorów 

formularzy CEIDG. 

 

Co się zmieni? 

1. Sposób obsługi przedsiębiorców w CEIDG, 

2. Przeniesienie usług elektronicznych dla przedsiębiorców, tj. usługi założenia 

działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia 

działalności gospodarczej ze strony ceidg.gov.pl na serwis Biznes.gov.pl, 

3. Wprowadzenie nowych wzorów formularzy, instrukcji oraz zaświadczeń: 

a. Formularz wniosku CEIDG-1 z instrukcją (link do formularza), 

b. Formularze załączników CEIDG (MW, RD, RB, POPR, PN, SC, ZS), 

c. Zaświadczenia i wydruki z CEIDG (link do zaświadczenia). 

 

Szczegółowy opis zmian: 

Aplikacja urzędnika 

Aplikacja umożliwia obsługę wpisów przedsiębiorców w CEIDG. Najnowsza wersja zmieni 

swój wygląd na nowocześniejszy, dostosowany do różnego typu ekranów, w tym telefonów 

komórkowych oraz będzie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Aplikacja 

będzie spójna wyglądem z innymi serwisami ministerstwa, a przede wszystkim z portalem 

usługowo-informacyjnym dla przedsiębiorców Biznes.gov.pl. Nie zmienią się natomiast 

funkcjonalności aplikacji, na co dzień wykorzystywane przez urzędników w pracy. 

 

Adres internetowy  

Zmieni się adres strony www, przez którą urzędnicy logują się do CEIDG,  

z: gmina.ceidg.gov.pl oraz rdr.ceidg.gov.pl na aplikacja.ceidg.gov.pl. Adresy gmina i rdr będą 

przekierowywać na adres aplikacja.ceidg.gov.pl. 

 

Usługi dla przedsiębiorców i Konto Przedsiębiorcy 

Usługi dla przedsiębiorców, dotychczas dostępne na stronie ceidg.gov.pl, zostaną całkowicie 

przeniesione na portal Biznes.gov.pl. To oznacza, że nie będzie już możliwe wypełnianie przez 

przedsiębiorcę np. formularza wniosku CEIDG-1, gdyż zostanie on zastąpiony intuicyjnym 

https://akademia.biznes.gov.pl/images/CEIDG-1_v1.0_2.11.2021.pdf
https://akademia.biznes.gov.pl/images/Zaswiadczenie_v1.0_2.11.2021.pdf
http://www.biznes.gov.pl/


kreatorem – usługą online. Usługi założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz 

zmiany, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia jdg dostępne są bezpośrednio pod adresem: 

Biznes.gov.pl/wniosek-ceidg. Nie zmieni się natomiast sposób obsługi wniosków przez 

urzędników od strony Aplikacji urzędnika. Dodatkowo dane przedsiębiorców, złożone 

wnioski i operacje na wpisie będą dostępne dla firm po zalogowaniu w portalu Biznes.gov.pl, 

w zakładce Konto Przedsiębiorcy. Od początku października br. przedsiębiorcy otrzymali 

również możliwość założenia adresu do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy, który w 

przyszłości usprawni wymianę korespondencji z urzędami.  

 

Formularze wniosków i zaświadczeń CEIDG 

Ministerstwo wprowadza nowe wzory formularzy i zaświadczeń CEIDG. Wypracowanie 

nowych projektów zostało poprzedzone badaniami oraz wieloma konsultacjami z urzędnikami  

i przedsiębiorcami. Nowe propozycje wzorują się na najlepszych przykładach formularzy 

zarówno polskich, jak i zagranicznych. Wszystkie nowe wzory z instrukcjami dostępne będą 

pod adresem: Biznes.gov.pl/ceidg. W załączeniu wysyłam Państwu projekt wersji papierowej 

formularza  CEIDG-1 i zaświadczenia CEIDG. 

 

*** 

O wspomnianych zmianach informujemy od połowy 2020 r. Ministerstwo wraz z partnerem 

projektu – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania  

w Poznaniu organizuje cykl szkoleń oraz webinarów, przedstawiając szczegółowo 

nadchodzące zmiany. Zapraszamy do udziału w spotkaniach, na które zapisywać można się 

bezpośrednio na stronie https://akademia.biznes.gov.pl/webinary/  

 

Przewodniki dotyczące nowej wersji aplikacji CEIDG zostaną przekazane w najbliższym 

czasie wszystkim pracownikom logującym się do CEIDG w postaci elektronicznych 

komunikatów w systemie. Odpowiedzi na pytania będą udzielać również konsultanci Centrum 

Pomocy Przedsiębiorcy Biznes.gov.pl oraz CEIDG dostępni pod numerami: 801 055 088 lub 

22 765 6732. 

 

*** 

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.  Jego 

celem jest 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 

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


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.  

 

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie podczas konsultacji, szkoleń oraz badań, mamy 

nadzieję, że wprowadzane przez ministerstwo zmiany przełożą się na usprawnienie pracy 

przedsiębiorców i urzędów, a nowe elektroniczne narzędzia pomogą w cyfryzacji firm  

w Polsce. 

 

Zespół Biznes.gov.pl 


