
Legenda                   tytuł trybu 

            etap sprawy załatwiany w Urzędzie Miasta Szczecin 

            etap sprawy załatwiany poza Urzędem Miasta Szczecin 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły 

Wniosek o udzielenie informacji o przedsiębiorcach składa się w Referacie Działalności Gospodarczej 
w pok. 36, który jest czynny w poniedziałki od godz. 7.30 do 18.00, od wtorku do piątku od 7.30. do 
16.00. Przed podejściem do stanowiska należy wypełnić wniosek BOI-43 oraz pobrać bilet z literą K. 
Po pojawieniu się na wyświetlaczu numeru z pobranego biletu, wyświetlone zostanie właściwe 
stanowisko obsługi. Istnieje możliwość umówienia się przez Internet na wizytę na konkretny dzień  
i godzinę. 

W wyniku złożenia wniosku można otrzymać zaświadczenie.  

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane: 

a. o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej 
 przed 1 lipca 2011 r., 

b. o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie,  gdy organem 
ewidencyjnym był Prezydent Miasta Szczecin (do dnia przekazania wpisu do CEIDG - nie 
później niż do 31 grudnia 2011 r.). 

Informacje są udostępniane wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku. We wniosku należy 
wskazać  interes prawny lub przepis prawa, stanowiące podstawę do uzyskania informacji. 

Zaświadczenia wydawane są w terminie do 7 dni. 

Wyjaśnienie: 

W związku z utworzeniem od 1 lipca 2011 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (w skrócie CEIDG) organ gminy może wydawać zaświadczenia tylko w zakresie 
wpisów wykreślonych, w których zakończenie działalności nastąpiło przed 1 lipca 2011r. oraz w 
zakresie danych historycznych o wpisie, gdy organem ewidencyjnym był Prezydent Miasta Szczecin 
(do dnia przekazania wpisu do CEIDG - nie później niż do 31 grudnia 2011 r.). 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZGROMADZONYCH  
W ARCHIWALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA 
MIASTA SZCZECIN  

 

URZĄD MIASTA SZCZECIN 

 
1. Złożenie osobiście lub wysłanie pocztą „Wniosek o udostępnienie danych 

zgromadzonych w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Prezydenta  Miasta Szczecin w formie zaświadczenia”. 
patrz: karta informacyjna BOI-XCI 

 pobierz wniosek 
 

2. Odebranie zaświadczenia.   
Szczegóły  (zobacz poniżej) 

 
 

 

https://rezerwacjaboi.um.szczecin.pl/
http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51066.asp?soid=3ACB03D7897E4ABD83119CFF403CB842
http://eurzad.szczecin.pl/files/517529A3BFA346609912C9518410B153/BOI-43.pdf


 W zakresie pozostałych wpisów tj. wpisów aktywnych  oraz wpisów wykreślonych z wskazaną przez 
przedsiębiorcę datą zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej od 1 lipca 2011 r. organ 
gminy nie jest właściwy do wydawania zaświadczeń. Zaświadczenia potwierdzające figurowanie 
wpisu mają wówczas formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej  
ceidg.gov.pl poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców. 
 

http://www.ceidg.gov.pl/

