Zakończyła się operacja przenoszenia wpisów przedsiębiorców z ewidencji
gminnych do centralnej ewidencji. Wszystkie wpisy, których przeniesienie do CEIDG
zostało zainicjowane przez Urzędy Gmin przed 31.12.2011 zostały umieszczone w
rejestrze CEIDG. W ostatnim tygodniu grudnia przeniesiono do CEIDG ponad milion
wpisów. Obecnie trwa proces weryfikacji zgodności przeniesionych wpisów z innymi
rejestrami państwowymi. Wszystkie pozytywnie zweryfikowane wpisy są
niezwłocznie publikowane w CEIDG. Proces weryfikacji potrwa jeszcze kilka dni.
Poniżej przekazujemy informacje, jak należy postępować z wpisami jeszcze
niezweryfikowanymi, bądź zweryfikowanymi negatywnie.
Państwo, jako urzędnicy gminni macie możliwość upewnienia się, że
nieopublikowany wpis faktycznie znajduje się w centralnej ewidencji. Możecie to
zrobić wykorzystując mechanizmy wyszukiwania zaawansowanego. Po rozwinięciu
ostatniej sekcji „Pozostałe” znajdziecie Państwo pole oznaczone „Uwzględnij
wymagające weryfikacji” (zaznaczone niebieskim kwadratem na rysunku).
Zaznaczenie tego pola spowoduje, że wyniki wyszukiwania będą zawierały również
wpisy niezweryfikowane.

Obszar zaznaczony czerwonym prostokątem na rysunku, zawiera pola pomocne
przy wyszukiwaniu wpisu na podstawie danych z zaświadczenia z ewidencji gminnej.
Wystarczy podać kod TERYT swojej gminy oraz numer wpisu z Waszej ewidencji,
żeby wyszukać wpis w CEIDG. Podawanie nazwy Urzędu nie jest konieczne, bywa
pomocne jeśli wpis pochodzi z ewidencji innej gminy, której kodu TERYT nie znamy.
Niezweryfikowany wpis zawiera adnotację o tym fakcie wraz z informacją, kiedy
ostatnio była podjęta próba jego weryfikacji (rysunek).

Jeżeli ta data wskazuje na rok 2001 albo 2002, to oznacza, że próba weryfikacji
wpisu jeszcze nie została podjęta. W takim przypadku można spowodować
natychmiastową weryfikację wpisu przez kliknięcie na przycisk „Weryfikuj” znajdujący
się poniżej. Na ekranie pojawi się komunikat:

Po chwili będzie można przekonać się, czy proces weryfikacji zakończył się
pozytywnie czy negatywnie. W tym celu należy kliknąć na przycisk OK w
komunikacie, a następnie nacisnąć na klawisz F5, powodujący odświeżenie okna
przeglądarki. Jeśli na odświeżonym wpisie zniknie informacja o braku weryfikacji,
oznacza to, że wpis został zweryfikowany pozytywnie i opublikowany w CEIDG. Jeśli
informacja o braku weryfikacji pozostała, a data ostatniej weryfikacji zmieniła się na
bieżącą, oznacza to, że weryfikacja wpisu zakończyła się negatywnie. W takim
przypadku należy zweryfikować dane identyfikacyjne wpisu (Imię, Nazwisko, PESEL,
NIP) i złożyć wniosek o zmianę wpisu zawierający poprawne dane.
Jeżeli wpis nie zawiera żadnych numerów identyfikacyjnych (PESEL, NIP,
REGON) złożenie wniosku CEIDG-1 jest niemożliwe. Żeby zaistniała taka możliwość,
aktualizacją z dnia 30 grudnia wprowadzono możliwość złożenia wniosku CEIDG-2,
aktualizującego dane identyfikacyjne wpisu. Wprowadzenie tego wniosku do systemu
możliwe jest po naciśnięciu przycisku „Złóż wniosek CEIDG-2”.

Wniosek ten, dostępny jedynie pracownikom Urzędów, pozwala dodać numery
identyfikacyjne do wpisu. Po kliknięciu na przycisk, na ekranie wyświetla się prosty,
częściowo wypełniony formularz. Formularz ten należy wypełnić danymi
identyfikacyjnymi przedsiębiorcy na podstawie przedstawionych dokumentów.
W przypadku, gdy niemożliwe jest podanie któregoś z numerów identyfikacyjnych,
należy zaznaczyć kwadrat „Nie posiadam…” w odpowiedniej rubryce. Ważne jest,
aby podać przynajmniej jeden numer identyfikacyjny. W polu miejscowość należy
podać nazwę miejscowości, w której wypełniany jest wniosek.
Zalecane jest, aby wniosek CEIDG-2 wypełniany był w Urzędzie, który dany
wpis przeniósł do Centralnej Ewidencji. Dysponuje on bowiem dokumentacją
przedsiębiorcy, pozwalającą jednoznacznie potwierdzić, że dana osoba jest
właścicielem zmienianego wpisu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
złożenie wniosku w innym Urzędzie. W takim przypadku należy od przedsiębiorcy
wymagać zaświadczenia o wpisie do ewidencji gminnej z cechami odpowiadającymi
treści rubryki 02 formularza.

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć na przycisk „Dalej”. Wniosek zostanie
poddany kontroli, po czym wyświetli się następujący komunikat:

Należy kliknąć na przycisk „Drukuj wniosek”, aby uzyskać jego papierową
postać, na której przedsiębiorca winien złożyć swój podpis.

Po uzyskaniu podpisu przedsiębiorcy można wniosek CEIDG-2 podpisać swoim
podpisem elektronicznym i złożyć w systemie CEIDG. Na podstawie złożonego
wniosku CEIDG-2 dane identyfikacyjne przedsiębiorcy zostaną niezwłocznie
zmienione. Dzięki temu stanie się możliwe złożenie wniosku CEIDG-1,
zmieniającego i porządkującego pozostałe dane wpisu.

