@dnie z art. 61 uS. 1 i 2 u$aruy z dnia 25 wrregria 2015 r. o znianie u$aary o svobodle
dzialalno&j gogodarczej oraz niekt6rydr innych u$ar, w pr4rpadku gdy wpis przedsiebiorcy w
CEDGniezar,rriera numeru PESE- a przedsiqbiorca nie uanpelni p w terminie2ldt od dniawejiiaw
Zycie

niniejrej uSawy (tj. do dnia 19 maia 2018 r.), wpiszo$aniewykre$ony

z CEDG

i

Fbatizacja ww. prrepisr bqdle dotyczyla tylko oke$onej lidly prrypadkow rcdanie
przeprowdzona etapami adtem w dniu, wbrew doniesjeniem medialnym, nie rcSanqwyke$ony

"xtki tysiqry" przedsiqbiorcow. \Afkre$eniu bqdq podlegac te wpisy, K6re nie umo2Ciwiajq
identyfikqi przedsiqbiorcy. q to wpiry pow$de kilkana3je lat temu i wiqcej. Nierdko a,ttier$q
sczqtkowe dane (np. tylko imig i narisko). Wpisy te od lat sq nieaktywne, nie dokonywano w nidt
2adnej modyfikacji.

Miniserdwo dokondo rzetelnej analizl wpisw, kt6re bqdq podlegrac wykredeniu z CEDG ze
wzglgdu na brak numeru FEE_we wpisle. Dane zo$aty a,rreryfikowane w rejesrach publicztyfi, w
tym bzie Miniderdwa Fnanow i Glownego Ur4du Satydyczrego, tak by nie doprowadzit, do
wykregenia przedsiebiorcow faktyczrie wykonujqcydr dZatalno$j gospodarczej, a nieposiadaj+ycfi
numeru FEE- Wten sposob aareryfikowano ok. 13 000 takich wpisow w CEDG 7A,sn wsQd2e
tam, gdle byNo to moZiwe, Mini$er$wo dokondo znian bez konieczto*j angbwania
przeddqbiorcow.
$yczria 2012 r.lub dokonali od tego
czasr jakicfrkolwiek znian w srvoim wpisie, podadajq w bazie numer FEE- $$em informatyczty
CEDG nie dopuszcza do wprowadaniamiat we wpisie przedsiqbiorcy be numeru FEE- Hem
je$i prreddqbiorca od2012 r. dokonywal jakiejkolwiekznianyw saroim wpisiew CEDG(rejedrowal
siq, dodaurd kod PKD, znienid adreq zarriesat dlatalno56), to jego wpis musi zarviera6 numer
FEEUrbzyscy prredslqbiorcy, kt6rry zareje$rowali dziatalno66 po 1

Rosimy o uspokojenie przedsiqbiorcow i przsl<mnie im rzetelnej informaQiw tym w4lqdzie. Mimo
liczrycfr telefonow do M iniserSwa nie zgtosila sJg ani jedna ooba, ktora nie midaby numeru FEE-

Uwaga! Je6li Twoja firma byla zaloiona przed 1 stycznia 2012 roku i zostala przeniesiona do CEIDG z gminnei
ewidencji - upewnij sie, ie na wpisie znajduje siq numer PESEL. Ie6li go na nim nie ma i nie uzupelnisz go do
19 maja 2O18 roku - wpis bqdzie podlegal wykre6leniu z urzqdu.
Jak sprawdzii, czy PESEL jest na wpisie?

1. Znajd2 sw6j wpis w bazie przedsiqbiorc6w i zobacz w historii wpisu, czy skladaleS jakie5 wnioski po 1 stycznia 2012
roku. Jesli tak - ju2 uzupetnileS PESEL i nie musisz nic robii.
2. Je2eli nie skladale$ wniosk6w po 1 stycznia 2OL2 roku, znajd2 sw6j wpis w bazie przedsiqbiorc6w i zobacz, czy pod
statusem dziatalnoSci jest informacja "wpis nie przeszedl weryfikacji, przyczynai braku numeru PESEL'. Jesli jest - udaj
siq do dowolnego urzqdu gminy, 2eby uzupelnii dane.
3. Nie mo2esz znale2t wpisu lub nie skladale6 2adnych wniosk6w przez CEIDG? Udaj sie do dowolnego urzqdu gminy,
gdzie urzqdnik odnajdzie Tw6j wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Je6li go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie
wniosek o zmianq, na kt6rym uzupelnisz brakujqce dane.
Co jeSli nie zd4zysz uzupelnit numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreSlony zurzqdu? Bgdziesz m6gl wystqpi6
do Ministra Przedsiqbiorczo6ci i Technologii o przywr6cenie wpisu i umieszczenie na nim brakuj4cych danych. Pismo bgdzie
trzeba przeslai do Departamentu Matych i Srednich Przedsigbiorstw w Ministerstwie Przedsiebiorczoici i Technologii na adres
sekretariatDMP@mpit.gov.ol lub poczt4 tradycyjn4 na adres: Plac lrzech Krzy2y 315, OO-507 Warszawa."

