
JĘZYK

POLSKI
W

BIZNESIE

4.2 - Język w formularzach cz. 1

Informacje, które znajdują się w

formularzu:

Pamiętaj, że rejestracja jednoosobowej działalności

gospodarczej w Polsce jest bezpłatna i służy do niej

formularz CEIDG-1. Można to zrobić online lub w

dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

Ważna informacja

Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd). 

Rodzaj wniosku

Dane Wnioskodawcy/Przedsiębiorcy

Adres zamieszkania

Dane do kontaktu

Dane firmy

Rodzaje działalności gospodarczej wg PKD 2007

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ważne informacje:

Numer NIP i REGON zostaną Ci nadane

automatycznie po złożeniu wniosku o założenie

działalności gospodarczej, NIP zazwyczaj

wydawany jest w ciągu dnia, a REGON w ciągu

tygodnia. 

Jeżeli zakładasz firmę jednoosobową, musisz wpisać

w jej nazwie swoje imię i nazwisko, dodatkowo

możesz dodać nazwę Twojej marki lub wykonywany

zawód - po lub przed imieniem i nazwiskiem. Nie

musisz tego robić, jeżeli nazwa okaże się zbyt długa.

Pełna nazwa będzie widniała tylko na oficjalnych

dokumentach i fakturach wystawianych przez

Ciebie. Jeśli chcesz możesz posługiwać się na

stronie www, w social mediach czy w reklamie tylko

nazwą swojej marki.

Brak stałego zameldowania czy stałego adresu

zamieszkania w Polsce nie stanowi przeszkody do

założenia działalności gospodarczej w CEIDG.

Przykłady pytań i zdań, które możesz

usłyszeć od urzędnika gdy będziesz

zakładać działalność gospodarczą

osobiście w urzędzie:

Proszę podać swoje imię i nazwisko.

Czy chce Pani/Pan założyć działalność gospodarczą,

zawiesić czy zamknąć?

Czy składa Pani/Pan wniosek w swoim imieniu?

Czy jest Pani/Pan Wnioskodawcą?

Czy ma Pani/Pan numer PESEL?

Jaka jest Pani/Pana data urodzenia?

Gdzie Pani urodziła się/Pan urodził się?

Jaki ma Pani/Pan rodzaj dokumentu tożsamości?

Jaki jest numer dokumentu tożsamości?

Przez kogo został wydany Pani/Pana dokument

tożsamości?

Czy Posiada Pani/Pan numer NIP i REGON?

Jakie ma Pani/Pan obywatelstwo?

Czy posiada Pani/Pan status cudzoziemca?

Kto i kiedy wydał Pani/Panu kartę pobytu?

Gdzie Pani/Pan mieszka?

Czy ma Pani/Pan stały adres zamieszkania?

Gdzie jest Pani zameldowana/Pan zameldowany?

Czy to jest dom czy mieszkanie?

Jaki jest numer domu/lokalu?

Czy jest to nietypowe miejsce zamieszkania?

Poproszę o podanie danych do kontaktu.

Jaki jest Pani/Pana adres email/telefon/strona www?

Jaka będzie nazwa przedsiębiorcy/firmy?

Jaką wpiszemy datę rozpoczęcia działalności?

Czym będzie zajmowała się firma? 

Jakie będą kody PKD-2007?

Linki do stron www przydatnych przy zakładaniu firmy:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/736

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

https://www.podatki.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/rejestracja-dzialalnosci-gospodarczej/

https://www.gov.pl/web/gov/centralna-ewidencja-dzialalnosci-gospodarczej---portal-informacyjny

www.firma.gov.pl
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