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INSTRUKCJA 

wyszukiwania informacji o przedsiębiorcach wpisanych do  

CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI  

O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

(następca gminnych/miejskich Ewidencji Działalności Gospodarczych) 

za pomocą wyszukiwarki zamieszczonej na stronie internetowej 

https://prod.ceidg.gov.pl 
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I. WSTĘP 

Informacje o przedsiębiorcach – ich dane adresowe i przedmiot działalności – znajdziemy 

w jednym z dwóch rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(zwanym dalej CEiDG) albo w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

(zwanym dalej KRS). W zależności od tego, w jakiej formie jest prowadzona działalność 

gospodarcza przez poszukiwanego przez nas przedsiębiorcę właściwy będzie jeden z w/w 

rejestrów. W CEiDG znajdziemy osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej. 

Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie przedsiębiorcy po imieniu i nazwisku, NIPie, 

REGONie, czy adresie. Szukając informacji o w/w przedsiębiorcach, weryfikując ich numery 

NIP i REGON można sprawdzić, czy ich działalność nie została zlikwidowana lub zawieszona. 

Ponadto, po wyświetleniu wpisu można pobrać i wydrukować dokument w formacie „pdf” 

zawierający informacje o danym przedsiębiorcy, który jest honorowany przez sądy. Powyższe 

oznacza, że wydruk z CEiDG można dołączyć do pozwu celem potwierdzenia prowadzenia 

przez określoną osobę działalności gospodarczej. 

II. JAKICH PRZEDSIĘBIORCÓW MOŻNA SZUKAĆ W CEIDG 

W CEiDG znajdziemy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz 

wspólników spółki cywilnej. W przypadku, gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą 

w formie spółki cywilnej, przy danych wspólników będzie informacja o prowadzeniu 

działalności w spółce o określonej nazwie lub informacja o numerach REGON lub NIP spółki 

– w zależności od informacji przekazanych przez wspólników do CEIDG. 

Należy pamiętać, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a w związku z tym 

przygotowując wezwanie do zapłaty wzywamy jej wspólników, a nie spółkę cywilną. 
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III. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z WYSZUKIWARKI 

W pierwszej kolejności należy odwiedzić stronę: https://prod.ceidg.gov.pl.  

Podkreślenia wymaga to, iż w celu uzyskania informacji o interesującym Państwa 

przedsiębiorcy, czy celem pobrania wydruku danych zamieszczonych  w CEiDG o tym 

przedsiębiorcy nie potrzeba się na tej stronie rejestrować ani logować. 

Następnie z menu należy wybrać zakładkę „Baza przedsiębiorców” lub przejść bezpośrednio 

do „Znajdź przedsiębiorcę”. 

 

  

https://prod.ceidg.gov.pl/
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W oknie wyszukiwania przedsiębiorcy wystarczy wskazać tylko jedno z kryteriów (wypełnić 

tylko jedno pole) niemniej jednak w celu precyzyjnego wyszukania przedsiębiorcy zalecane jest 

wprowadzenie numeru NIP bądź REGON, ponieważ dane te zawężą obszar poszukiwania. Po 

wprowadzeniu danych identyfikacyjnych należy podać kod zabezpieczający, który znajduje się 

na wyświetlonym obrazku i całość zatwierdzić poprzez wciśnięcie przycisku „szukaj”. 

 

Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlone zostanie okno zawierające podstawowe dane 

szukanego przedsiębiorcy. W przypadku braku precyzyjnego wskazania kryteriów 

wyszukiwania wyszukiwarka wyświetli dane większej liczby podmiotów. 
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W celu wyświetlenia szczegółowych danych o interesującym nas przedsiębiorcy należy wcisnąć 

znak lupy znajdujący się w tym samym wierszu co firma (nazwa) tego przedsiębiorcy. Można 

też od razu przystąpić do druku tych informacji wciskając znajdujący się obok lupy znak 

drukarki. W ten sposób uzyskają Państwo dostęp do szczegółowych danych poszukiwanego 

przedsiębiorcy. 

 

Na dole okna, w którym będą wyświetlone dane szczegółowe podmiotu, znajduje się przycisk 

„Historia wpisu”, „Drukuj/Pobierz pdf”, których przyciśnięcie spowoduje odpowiednio 

wyświetlenie historii wpisów do Rejestru CEiDG dokonywanych przez tego przedsiębiorcę 

albo zapisanie na twardym dysku pliku w formacie PDF, który będzie zawierał informację 

o tym przedsiębiorcy z CEiDG. 

 

Po wydrukowaniu zapisanego w powyższy sposób pliku, można z niego korzystać celem 

potwierdzenia prowadzenia przez określoną osobę działalności gospodarczej. 
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IV. PODSUMOWANIE 

Mam nadzieję, że powyższe informację okażą się dla Państwa przydatne w zakresie 

wyszukiwania informacji o przedsiębiorcach i pobierania dokumentów elektronicznych 

z CEiDG. 

 

____________________________________________ 

Łukasz Połomski 

radca prawny 
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