
Uwaga  na oszustów !!! 
 
Informujemy, że znowu pojawili się oszuści wyłudzający pieniądze za wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 
 Ministerstwo Gospodarki ostrzega przed wpisami do rejestrów przedsiębiorców. 
   Nieco ponad rok temu co najmniej kilkanaście tysięcy przedsiębiorców w całej 
Polsce otrzymało wezwanie do zapłaty jednorazowej opłaty rejestracyjnej na rzecz 
Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiębiorcach. Aktualnie Ministerstwo Gospodarki 
ostrzega przed kolejnymi firmami "prowadzącymi rejestry", które wykorzystuj ą fakt 
rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalno ści Gospodarczej (CEIDG), kierując do nich korespondencję            
z wezwaniem do zapłaty.  

Treść wezwania sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty - w przedziale od 72 zł do 
248 zł na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego.  

"Wpisani do CEIDG przedsiębiorcy zgłaszają skargi do Ministra Gospodarki w związku ze 
wspomnianym działaniem. Wielu przedsiębiorców, mimo zamieszczenia odpowiedniego 
ostrzeżenia na stronie internetowej CEIDG, nieświadomie dokonuje wpłat, ponieważ 
powoływanie się w treści pism na wpis do "Centralnego Rejestru" lub "Rejestru Polskich 
Podmiotów" stanowi silny czynnik motywacyjny dla przedsiębiorców i skłania ich do zapłaty 
żądanej kwoty" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Gospodarki, który w dalszej części 
wyjaśnia, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby 
fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. 
"Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do 
CEIDG. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, 
jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG. Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest 
całkowicie dobrowolne" - czytamy w dalszej części oświadczenia.  

Ministerstwo informuje również, iż wszystkie w/w sprawy są przekazywane do właściwych 
prokuratur, ponieważ działania takie mogą również odpowiadać znamionom przestępstwa,               
o którym mowa w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.  

W załączeniu pisma, które otrzymał jeden z naszych członków. 
Prosimy o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród lekarzy rozpoczynających 
działalność gospodarczą. 
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