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Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie CEIDG
Uwaga! Jeśli Twoja ﬁrma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została
przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się
numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma - możesz go uzupełnić.

Informacja w sprawie braku numeru
PESEL we wpisie CEIDG

1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy
składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś
PESEL i nie musisz nic robić.
2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w
bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja
"wpis nie przeszedł weryﬁkacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.
3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG?
Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i
sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie
wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.
4. Zawsze możesz sam sprawdzić swoje dane we wpisie zakładając konto w
CEIDG. Do założenia konta wymagane jest posiadanie proﬁlu zaufanego ePUAP
lub kwaliﬁkowanego podpisu elektronicznego.
Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r.? Po tym terminie
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpocznie usuwanie wpisów, które
nie posiadają numeru PESEL. Usuwanie rozpocznie się od wpisów
posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają identyﬁkację
przedsiębiorcy. Przez kilka dni będzie zatem czas na upewnienie się, że
wpis zawiera niezbędne dane. Jeżeli jednak zostaniesz wykreślony z CEIDG,
będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o
przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie
trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w
Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres
sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży
3/5, 00-507 Warszawa."
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