
Rejestracja Firmy: 

- wybór formy działalności 

- rejestracja w CEIDG:  

CEIDG-1 jest wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

 

Rejestracja firmy dokonywana jest na wniosek przyszłego przedsiębiorcy. Może on 

podjąć działalność już w dniu złożenia wniosku o wpis. Dowodem wpisu do CEIDG-1 jest 

wydruk tego wniosku, a numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG-1 jest NIP. 

 

Złożenie wniosku CEIDG-1 jest jednocześnie: 

• wpisem lub zmianą wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej (nadanie numeru REGON), 

• zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeń społecznych w ZUS, 

• zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym osoby prowadzącej 

działalność gospodarczą do Urzędu Skarbowego. 

Do wniosku można również dołączyć zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT 

Jak złożyć wniosek:  

• osobiście, w urzędzie miasta lub gminy, 

• listem poleconym (poświadczonym notarialnie), 

• elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, 

• elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. 

 

Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej 

1 – Księgi rachunkowe – to pełna księgowość wymagana przy dużych przychodach (1,2 

mln. euro rocznie) 

2 – Podatkowa księga przychodów i rozchodów – wymagana przy opodatkowaniu na 

zasadach ogólnych 

3 – Inne ewidencje – najczęściej ryczałt od przychodów 

4 – Nie jest prowadzona – przy wyborze karty podatkowej 

 

Klasy przedsiębiorstw: 

 Mikroprzedsiębiorstwo – to podmiot gospodarczy, który: 



o zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz 

o jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans 

roczny nie przekracza 2 milionów euro. 

 Małe przedsiębiorstwo – to podmiot gospodarczy, który: 

o zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz 

o jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans 

roczny nie przekracza 10 milionów euro; 

 Średnie przedsiębiorstwo – to podmiot gospodarczy, który: 

o zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz 

o jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans 

roczny nie przekracza 43 milionów euro; 

 Duże przedsiębiorstwo – to podmiot gospodarczy, który: 

o zatrudnia 250 i więcej pracowników oraz 

o jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans 

roczny przekracza 43 milionów euro. 

 

Warto poczytać: 

 

http://www.parp.gov.pl/jak-zostac-i-pozostac-przedsiebiorca-poradnik-dla-nowo-

powstalych-firm 

 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ 
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