
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CEIDG 
CENTRALNA EWIDENCJA 

I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

Ministerstwo 
Rozwoju 

Jak zalogować się 
do systemu CEIDG 

przy użyciu profilu zaufanego 
oraz złożyć wniosek CEIDG-1 

Instrukcja dla przedsiębiorców 

Data przygotowania: 08.04.2020 r. 



    
            

             
       

            
          

            
              
           

           
         

              
            

             
            

                
             

             
           

      
             

            
          

 
 
  

Uwagi dla wypełniającego wniosek: 
● jeśli Twoja działalność jest obecnie aktywna lub zawieszona i chcesz wyłącznie 

zmienić dane we wpisie - wybierz wniosek CEIDG-1 o zmianę (w menu “operacje 
na wpisie” będzie to “zmień działalność gospodarczą”), 

● jeśli Twoja działalność jest obecnie zawieszona (i na wniosku o zawieszenie nie 
wskazałeś planowanej daty wznowienia) i chcesz zrezygnować z zawieszenia (czyli 
zgłosić, że działalność jednak przez cały czas była prowadzona, a zawieszenia w 
ogóle nie było) - wybierz wniosek CEIDG-1 o zmianę (w menu “operacje na wpisie” 
będzie to “zmień działalność gospodarczą”) i uzupełnij sekcję 14 we wniosku, 

● jeśli Twoja działalność jest obecnie zawieszona (i na wniosku o zawieszenie 
wskazałeś planowaną datę wznowienia) i chcesz zrezygnować z zawieszenia 
(anulować je, by zostało uznane za niebyłe) - wybierz wniosek CEIDG-1 o zmianę 
(w menu “operacje na wpisie” będzie to “zmień działalność gospodarczą”), na którym 
zrezygnuj ze wznowienia (sekcja 15, pole 15.2 we wniosku), podpisz i wyślij, a 
następnie ponownie wybierz wniosek o zmianę i zrezygnuj na nim z zawieszenia 
(sekcja 14, pole 14.2 we wniosku) - nie możesz zrobić tego na jednym wniosku. 

● jeśli Twoja działalność jest obecnie zawieszona i chcesz ją wznowić po upływie co 
najmniej 30 dni od zawieszenia - wybierz wniosek CEIDG-1 o wznowienie (w menu 
“operacje na wpisie” będzie to “wznów działalność gospodarczą”) i wpisz datę 
wznowienia w sekcji 15 we wniosku, 

● jeśli Twoja działalność jest obecnie aktywna i chcesz ją zawiesić - wybierz wniosek 
CEIDG-1 o zawieszenie (w menu “operacje na wpisie” będzie to “zawieś działalność 
gospodarczą”) i wpisz datę zawieszenia w sekcji 14 we wniosku. 



 
            

             
   

 

 
 
 

 
 

 
 
  

-E- ➔ C i wws.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ * C l!lll liil O : 
lnneukładki 

l Centrum pomocy @ V J 

#zostanwdomu 

Złóż wniosek w CEIDG bez wychodzenia z domu 

Przed wypełn ieniem wniosku Złóż wniosek CEIDG Znajdź przeds ięb i orcę 

-E- ➔ C i wws.ceidg.gov.pl/ceidg.sts/Login.aspx?RetumUrl=%2fceidg.sts%2f%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwws.ceidg.gov.pl%25... €1. * O El PJ IJ O 

• Logowanie 

.J.o5.li ~ ,ProfJ Z.Uf.lny•:skorzysb) z 
łavowit111a1 przy użyciu p,zyci51w .1..Dgin.90".pt" a, 
n.astęp,ia wybierz .Pnm! :zaufany• Jub 
,lmrzy,;taj,n-mnt>dy~nia 
tozs.aff'<Kci. 

o 
Uwaga, 

1-.:n •J• ..-.c,;Jr.-;oSt zlc!,ni ł wnio~h, b.? looni, cm.oiri ;-os ad11„ia po<!pi~co , l, ktrnr>i= •~o i n!JHtn1gi 
w syst:ernff! . ...,.ówaais w ciągu 7 ,:l,.; cd zła.'o,nia wniosku nałefy udać s,ę do Urzędco Gmi ny w celu 
PotWi.-dnniaitożsamosti 

Pr;:,ejdi do s~diil\Lal wniosłi:u 

..r; chces;z <łożyć wn,o~k e:ektroniczn ... mu,iu PDS1ad'ać podp is elektro niczny • c,,rt'{filcatem 
1-fii.:ow,nym lub profil uufainy i an,;es<:rcw ać J:ł w 1Y5terrue CEJOG. 

,,:,bcwych prz,r.,,ananych w C.ntl'I IMJ 8..-i<!,ntji i Infu,.....agi 

. CEIOG/ ies: Mincr.tr RorvioJu (,!aleJ 111.»: . Minist,er"). 
Dłll"fOI w Mm,sterstw,e Rozwo)U: e -ma I: od@,...,-.gov,pl 

..,. ____ ,_..,...,,t,.,aru n1 na POCitio1moe urtłwy z dn.ia Ei mare. 2018 r. o 

c11ntn,ln1J e-1, id1ntji i inform;;ogi o d><ała lności gOi;,o,:larcz~J , p u nłc□ ~ inform acji dla pr.:~SJębiorą 
(Dz. U, z 2018 r. poz. 647 z1 zm.) (dal11J ja~o #Usbw;;o•), wyłączni„ w celach wyrai i n;~ w ni1j 

wsk.i.a nych. 
d . Pani/Pana o:lan o osobow o ,.,,. bęc!ą wykar:;:ystyn•ane da cel C>w ;r,nych nii to, dla ktCl,ych .-ostały 

pi8womio , ~canf!, 

• · Mai Pa n/Pani prawo do cill§lępu do ..,.oid, C• nyffi o'«>bowych """ ich 'Epl'O Stowania. 
f. l•i.!i ui,tnioe;• pod.,Jr.:•ni.. ~• pr.:ff'Wa,runi• Pana/Pani danych 01obow-,-d, nairvna prz•;,isy 

RODO ma, Pa n/Pll'i prca1~0 wn oi~ 5Qrg• do Pret~a Un•du Ochrony Otnvch Orobow,/ch . 
~. Prud1~bioru moze opubl ,kowa,: za polredructwotm lyStimu totlotmfom-i ilt-,C2rego CEIDG 

infumuą• dotycząc• swoich p./nc,mocnikOW , prokur.mów. Mi nist11r w a k.ru,• .>Ol'r(znych 

infurmagi nill c'11cyd\l}łl o c~t..ch i s;,o,;obach ich orzetwnza nia , Clkaśła j,edyl'il •~•dy ich 
publikowani;;o w CE!DG. 

h. Pr.:ekazywanK! pnez Minl!iln P;;on i/Pana ci:arych osobowych pr;:etwarzarych w CEIDG me;.;,. 
nasiąpit wyląani• w przyp ac!'ku, jeżer. bę<izie to staoncwić "'al:zagę cbcwiązku Administratora, 
wynih3ąc~o • obowiązujących przł!pisów praw~ 

i. Pani,/Jlaina e'• n" 01-0 b<>Wf! nioe hę<:ą przel<azywanf! ?I"'"' Miniuca do pai'ttw tn~, ni•nal,:1ąqch 

efo 8Jrc,:,,11l<l.-;io Obnuv G<l •?Od•=~o-
j . Dane 01cl:-owt pr.:edsi• bi=ów bt<!• u1uw1ne po uplyw,t IO ~ cd d'n,a wy~n,śłenc1 

pr.:IK1,1bo-C<'COW: CEIDG, zgodn,t z art. 4'3 uu. 2 Ust1owv. 

k. Dan11 o ,oOOwo o~ob lizycmvch ,~ad aJ ących wn,osltk o woi• do ('EJDG • infurmaqą o hHl pod"°u 
działalno~ ~oip0c'i0rcz11j :-tjdą U'Sl.'l'liln<i po upfywi~ 10 lat a,d dni;;o ziożltniiO wniooku, zyodni • z ;;ort. 
49 ust.. 3U,tawy. 

I. Dane a'«>bowoe prckuren:ów Oł'il> pełnomocników będą pnechowywane do dn;a z;;okcńaenu ich 

publfk.:icji w CEIDG z,;odni• z airt. 39 ust. B lk!awy, 

i""i • r1rii ... ra lfll A li.i ,?, 1312 n 

1. Kliknij w “zaloguj” w prawym górnym rogu strony aby rozpocząć logowanie. Pamiętaj, 
że przed logowaniem musisz założyć konto. Instrukcja zakładania konta jest dostępna na 
stronie www.CEIDG.gov.pl pod czerwonym przyciskiem “Złóż wniosek CEIDG-1”. 

2. Kliknij w przycisk z napisem “login.gov.pl”. 

http://www.ceidg.gov.pl/


 
 

 

 
 
 

            
              

            
             

 
 

 
 
  

f- ➔ C i login.gov.pl/login/tog in?ssot=Jz6nr5rxozthxpiaz1if 

~ gov.pl Serwis Rzeczypospolitej Po'sk1ej 

Login 8 

Wybierz sposób logowania 

Bezpieczny i darmov,,ry dostęp do usług publicznych 

Profil Zaufany 

Bezpłatne narzędzi 

mteligo 

f- ➔ C i pz.gov.pl/dVlogin/login?ssot=2xusvkmruka87fwrycz3 

~ gov.pl 

Login E) Pro fi l Zau fany 

Zaloguj si ę za pomocą nazwy 
użytkown ika lub adresu e-mail 

elD - select country: Polska (Pola nd) v 

e-dowód 

Dowód osobisty z warstwą e lektron i czną. 

Zaloguj esz się, za pomocą czytn ika. 

Za loguj się przy pomocy banku 
lub innego dostawcy 

:!::..:.. r ! . l [ 1ntel1go ] [El ] 
N"e pamie:tam naZWj uiytj:ownka 

LUB [i:m I 1 •NGAL l Im 
~ l=J -~ 

ZALOGUJ 51~ 

Nie masz Profi lu Za ufanego? 
Twćj bank lub dostawca rlie udos,:e:pnia logowania? 

ZAŁÓŻ PROFIL 

Login / Profil zaufany 

r'l • m - ('a - A l,l.\ fr, 
1315 n 

3. Wybierz profil zaufany. 

4. Wpisz swój login i hasło, jeśli logujesz się bezpośrednio przez profil zaufany 
(potwierdziłeś go w urzędzie lub po założeniu PZ przez bank zmieniłeś formę logowania z 
bankowej na bezpośrednią). Wybierz swój bank, jeśli używasz PZ założonego w banku. 
Zwykle należy zalogować się tak, jak np. do wykonania przelewu oraz przepisać kod 
autoryzacyjny, na końcu pojawi się przekierowanie do strony urzędu, czyli CEIDG. 



 
              

 
 

 
 
 

 

 
  

~ ➔ i online.mbank.pl/pl[TrustedProfilelogin# 

mBank- Profil Zaufany 

mBank - Profil Zaufany 

ldemyfikator 

0 

Hasło 0 

ZaloguJ się 

Masz P}ll:ania) Zadzwoń na m_inię 801 300 800 lub skorzystaJ z mlinii na klik w aplikacj i mob il nej 

5. Jeśli logujesz się do profilu zaufanego przez bank - trafisz na stronę swojego banku. 
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie banku. 

6. Wpisz kod weryfikacyjny i zatwierdź go. 



 
           

             
 

 

 
 
 

          
             

 
 
 

 
 

-■ ·-CEIDG 
CENTRALNA EWlDENCJA I INFORMACJA 
O OZIAŁALNOSCł GOSPODARCZEJ 

) Przeglądanie wpisów 

) Zmień dane we wpisie 

) Zawieś działalność gospodarczą 

) Wznów działalność gospodarczą 

) Zakolicz działalność gospodarczą 

) Zmień ctz!atalność wykreśloną 

MOJE KONTO 

) Edycia konta 

) MoJe wnioski 

) Moi mocodawcy 

) Moi pełnomocnicy i prokurenci 

) MoJe komunikaty 

) W12uatizacja dokumentu XML 

) ł ns t rukqa 

) U.~m«C-:1a11,, 

> łJD11J&ł:,:.•n.xr:iQ"IPłO lilnc:I 

> No~,,;.:. .1,,,.-~•:, 

) ,~;Jll;:.Jqail l..'."Mrl J . 

) 1n18"a1r.c;..1: 

Centrum pomocy 

PANEL PRZEDSIĘBIORCY 

iJOSpodarczego 

Adres strony WWW 

lmie 

Nazwisko 

Przedsiębio rca posiada obywatelstwa państw 

Status działalności gospodarcz.ej 

Operacje na wpisie 

Zm ień dane 

Zmień działa lność 

wykreśloną 

Moje dane 

li 

24h V 

KRZYSZTOF 

593 

!74 

www. 

KRZYSZTOF 

Polska 

Aktywny 

Zawieś 

dz i ała lność 

I .t. Mój wpis I ~- Pobierz I li:\ 
. r-='I zaświadcze nie _ \:J 
~---------~ 

Centnim pomocy 

WZNÓW DZIAUL.NOŚĆ GOSPODA.RCZJłi 

il'-' 

Witaj Krzysztof * MINISTERSTWO 
ROZWOJU . 

@INTERIA.PL 

com 

Wznów 
działalność ■ 

Zakończ 

działalność 

Historia wpisu li ł) Mój profil I 
~---------~ 

7. Brawo! Udało ci się zalogować. Znajdujesz się w panelu przedsiębiorcy. O 
zalogowaniu świadczy Twoje imię i nazwisko widoczne w prawym górnym rogu, tuż obok 
słowa “wyloguj”. Teraz możesz przejść do wypełniania dowolnego wniosku. 

8. Po wybraniu rodzaju wniosku trafisz do menu wyboru sposobu przygotowania 
formularza - domyślne ustawienia pozwalają na przygotowanie go bez wgrywania pliku - po 
prostu kliknij w “dalej” na dole strony. 



           
             
              
           

             
 

 

 
 
 

            
              


              

              
             


 

 

 
 

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Wniosek ten stanowi jednocz.eśnle zgloszeoie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelniki! urzędu skarbowego 

wniosek len dotyczy os oby fiz ycznej, podlegaj ącej wpisowi do Centralllej Ewidencji i Informacji o Dz iałalności Gospodarczej (CEIDG). 
wniosek dotyc..ry równie± aktualizac,i danych nieobjętych wpisem do CEIDG. 

Przed wypełnie n iem naleiy zapoznać s ię z instru kcją. Dniem złożen i a wniosku jest dzi eń , w którym wnios kodawca wniosek podp isał. Rejestr CEIOG prowadzony jest przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki. 

Jeś l i wn iosek dotyczy wpisu do CEIDG należy wypełn ić rubryki o znaczone gwiazdką(") o raz inne pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wp isan iu (patrz instrukcja). 

01. Rodzaj Wn iosku : 02. Miej sce złożen ia wn iosku : (wypełn ia urząd) 

02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek: 

Wn iosek o zawieszenie wykonywania d ziała lności gospodarczej 
02.3. Wniosek złożony przez: i,yybierz 

15. Oświadczam , że wobec osoby, której wpis dotyczy, nie orzeczono prawomocnie zakazów, o których mowa w art 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 6 marca 2018 ro Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działa lności Gospodarczej i Punkcie lnformaqi dla Przedsiębiorcy w zakres i ata ln ości gospodarczej objęlej wpisem, oraz, że osoba, któreJ wpis dotyczy, posiada tyt uł prawny do n ieruchomośc i , których adresy 
są wpisywane do CEIDG. Jestem świadomy odpowiedz ia lności karnej vego oświad czen ia . • 

( bi< rz) • ! 

12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w: 

1. Data rozpoczęcia zawieszenia (RRRR-MM-00): 

Chcę jednocześ nie wskazać da tę wznowien ia dz iała l ności (datę na leży podać w rubryce 15) o 
2. Rezyg nuję z zawieszenia dzi ała lności 

17. lnrormacja dotycząca naczeln ika u rzędu skarboweg o: ~ 

Aktualny naczelnik urzedu skarbowego właściwy do spraw ewidencji podatników:: 

[_z.,t1aimo ll>ezp,ern,il sl""~l2nj'i::h 

12. 1 IJ:ttli plw~i MOOll!llU,tl"l e:!rllH 111 ooi !Z 
Il.I 

Anll~rr,nXł.lllL.lUt11:llil r.a~!IKNitlqll lufOl."j dlJ. SIJ lilW ni llil n !f ptld.JllU.frw 

.1 

-14. Informacja o zawieszen iu wyko nyw ania d ziała lności gospodarczej : [łj 

1. Dala rozpoczęcia zawieszenia (RRRR~MM-DD) I I 

Chcę jednocześn ie ws kazać datę wznowienia dz iała l ności (dalę na leży podać w rubryce 15) 

2. Rezyg nuję z zawieszenia dz iała lności 

9. Na wniosku uzupełnij wyłącznie pola czerwone. Data powstania zmiany dla 
wniosku o zawieszenie lub wznowienie powinna być bieżąca. Jeśli zmieniasz inne dane, na 
przykład adres - data powstania zmiany oznacza pierwszy dzień od kiedy te dane są 
aktualne (data przeprowadzki). Datę zawieszenia (pierwszy dzień od kiedy nie świadczysz 
usług, nie sprzedajesz towarów, nie produkujesz) wpisuje się w polu 14. Po wypełnieniu 
formularza kliknij w “dalej” widoczne na dole strony. 

10. Na wniosku o wznowienie datę wznowienia, czyli pierwszy dzień, od którego Twoja 
działalność jest aktywna, podaj w polu 15. To będzie oznaczało, że zawieszenie trwało od 
podanej wcześniej daty zawieszenia do wskazanej teraz daty wznowienia. 
Jeśli chcesz zrezygnować z zawieszenia - na wniosku o zmianę zaznacz kwadracik przy 
numerze pola 14. oraz dodatkowo pole 14.2 “rezygnuję z zawieszenia działalności”. To 
będzie oznaczało, że zawieszenia w ogóle nie było - działalność była cały czas 
aktywna. 



 
 
 

          
            

 
 

 
 

 
            
 

 

 

) l"TiARr\;c,tV.'1'1,1J1:ł;i 

► .!.B·c.t ~ro~ 11ir.:i:011an:z~ 

► Ed~..-:lóllkl"iN.lo 

) r.ii.ue-·-~ 

> rł,:n ,,;o,;(l:.k;.M· 

) fJr,l(a)l11 r,'")"l("n,.,1rm~rBl":1 

) PA!łłQ klWTZlbr'/ 

) 'f/c:u::ilr.:Ql dMI.E'l!nlu JilMl.. 

) 11·,::·u~ 

> z~-- .,..,.IIIOłi r'-~ ·..:i 

> ...-.:n0.ma.1Mi gll).,.~u1oi'1 

> z· iJ"IC' ::13'~• '";M,~-:.-~ 
' .. , '0,.1. 11.-0-HTQ 

) 1:113 t :l ~ ~ 

> l,,ll!)łw.-9".!lte' 

P'l>łl1llml """""""5of\\oer fi 

l Genlrum pomocy @ V J 

WEFlYFIKACJA PRZED PODPISEM 

O Fonnularz 105tal poprawnie wypełniony 

--K.ll)'llloi 

\1 f",'ISTEJtSTWO .:- f!I"" 
R07,,,."0l1_ ,=,.- lililllW 

W11rs.j .i roł",o r:;,,;, ·1oT1lll!'.k11 7.:ipls,~n.i 7~ • !;l'!'.1Arri<'I p:1~ ni:.-1111 r;.m· l.!0011 J,;:.tll ~l":Af.7 prr~fk.:ir. -.,.~ ~'hlF,17 F'71'-~t 

A.i tli;i!ll. i 1Yf'Slij wniu~t!k. Pu ~ Jll'.t11j' ln ~utlll4~1111iu , Wlli!l~t! I, UIJ.t'ł[n:I IIIJ~ łlUI Ó':'J. 

■ l' rofillll"IIMl'f' 

Poop~z I 'A'f&II M'lb&e\: 2,ł l)OllllX-ł 

Pr,a łiU 2.r.ń11n~u. 

'fi pr.-yp,,i,:U:u ')ltf Pmfi l 7.,;iufillllTf nla ir)"' 
11'>'('.ZE!•:mi~ ul'p,~1111y w CEJDG 2u!!llll'i:
on r111faa:ill)' Z- l)m knnt,;,m 

Pu~1-'i~ i w„rnj •1•11iu:119".. .::11 P'(:'l nuo.:11 
f., rtrfkol~ l(f11,•.;ll1U: rr"'~Rgo 

w PIZ'i'Pi-Oł.u !14'o Cłilt'in~ill 
K„,difko,,1,.1111 ni~ był w~tj 
utt,,,a1r1 -, i:t.lDG z:09:aole on 
pob cu:in~ z: t;>m ka~ 

IU-#WC:ib§M 

I Składać ka lejne wniosi:I na 
podu11włlłwn l,n s ll; 11 Mbot:TA!Jf!o 

Wers]9 n:lOOC2..; Two.1tt110 \ITlltJSku 
z~..iib z.:1pi,;:,:,11 w :.y~ll:ric:- pud 
fllllr ... "1;11'1 ' 

ROł 2020 

Pnncr,;i~ ~kl;ad~ni~ OO~go •.mlc~l-:11 

ł llU2!!'il W)' ~I ~(: Cllll:~ N'lł ~!ij11wi~ 

wnla.~kurobac.r~o 

PODSUMOWANIE Z:LCŻU,IA MINIOSK;U 

1',1,roj Wfl l-00 e k 1!0Slill W!/Slolllll' 
Wnn:,s;,d: Hpliirtfl)II po,d ,_..,tł'!lfl'I ~0001 ,2!..1r"~G 

M!'m! "'IGW-1-ł'l'I if'Jf!!FIOllłiit • ,1119,zr11>,4j.1 
~Lo~.,.,..,::.J pc,ibl,,,j e:s:no 

'1lJ;\,l;)il~IIII L ..... \.I 

lt-ul."-YO.J\J 

I l 

Q Nle-l)Odl)iłuj 

P.&- po:J~i~uj 1~11iu:1~'U 'N~11:1 j11 1ob~1:U1 
TWTI]A!JO \Y nln~b.l 7 11:. l ,ł,.,1 7~~,;::in~ W 

!!~!ll~mit:! µ00 
Rfl011' 

I l.!~Jcstr.1cj.1 w CEIOG 

P:im~::ill R,;.jlóSólr::ir.,a \li ~·jj: t.:n,k, 

CEIDC j~Lm,~11:1 00 uplti L 

11. Po poprawnym wypełnieniu wniosku otrzymasz możliwość wysłania go. Kliknij w 
zaznaczony na czerwono przycisk “podpisz i wyślij” oraz ponownie użyj profilu zaufanego 
dokładnie tak, jak podczas logowania. 

12. Po wysłaniu wniosku na stronie CEIDG pojawi się komunikat “Twój wniosek został 
wysłany”. 



          
 

 

  
 
 
 
 

              
             

           
                

 

              
 
 
 

•• ·- CEIDG 
OE:JITRAl.lli'I. 0V DENCJ 11 fOR l ACJ 
O DDAlAWOSCI GOW'OOARCZEJ 

URZEDO'\ ~ POŚWll\DCZENIE ODBIORU - PLAFTORlvL 
L 

-,,;gu•,[11 poctmiarw, któreml!I dosfarc.:zO@ d'c;il"'I!Hl~ t: 

Idm -:fikało.- dbkmnt:nłn:: 

Data i cz -efor _ ,:rei'.lia. 
Data ii . wytworz . . Urzędowego Pośv;,' I 0 etUa Ocfu:i:om: 

i\łmi!!iiterd'ln) R,Q~1;ajg 
0000 i-202D 

2010-00---13 14::!8~8 
21020-'0 13 14·· 9: ll4. 

Centralna Ewidencja i Informacja o 
·atalności Go,spodarczej - Rejestraci 

jes I olna od opłat 

Witaj ! 
Wn iose l< CEIDG-1 o 
Będzi e on dostępny w 
udać do dowolnego Urzęd 
złożenia wniosku jest dzień je 

0459454: oprawnie zapisany. 
tym czasie należy s ię 

elu jego złożen i a . Dniem 

ożna go wydrukować w 
iny. Nie jest to jed nak kon ieczn 

Urz ' Gm iny podać numer wniosku 5045! 
sek .xml - po wczytan iu w systemie może pos · ć do 

wentualnych zmian w celu p rzygotowa nia nowej we 
wn iosku. 

13. Na swój adres mailowy otrzymasz urzędowe poświadczenie odbioru, które będzie 
wyglądać jak na obrazku poniżej. 

14. Jeśli na twój adres mailowy przyszła wiadomość jak o treści poniżej, to oznacza, że 
przygotowałeś wniosek anonimowy - do podpisania w urzędzie gminy. Zapisz plik .xml z 
załącznika i zaloguj się ponownie do systemu CEIDG, wybierz “zawieś działalność 
gospodarczą”, a następnie wgraj go w opcji “na podstawie pliku” i postępuj tak, jak z nowym 
wnioskiem. 
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15. Podpisany wniosek możesz później pobrać z zakładki “moje wnioski”. Tam też 
sprawdzisz etapy przetwarzania wniosku - możesz na bieżąco śledzić jego obieg i ustalić, 
czy urząd skarbowy lub ZUS już go otrzymały. Stąd też pobierzesz Urzędowe 
Poświadczenie odbioru, jeśli będzie Ci potrzebne. 


