Przekazywanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych wynikających
z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego – wydawanych przez izby rzemieślnicze
Co to jest CEIDG?
CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEIDG jest elektronicznym
rejestrem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. Za pomocą portalu
CEIDG można m.in założyć lub zawiesić działalność gospodarczą, zmienić dane we wpisie, przejrzeć
wpisy innych przedsiębiorców podając np. jego nazwisko, czy NIP.
Od 1.10.2020 z godnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące
informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie:
uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub
świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989
r. o rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą.
Kto przekazuje informacje dot. uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych?
Informacje przekazywane są przez wyznaczonych pracowników izb rzemieślniczych. Żeby
skorzystać z systemu teleinformatycznego CEIDG celem przekazania informacji o kwalifikacjach
zawodowych, pracownik izby rzemieślniczej musi posiadać konto w systemie CEIDG. Po weryfikacji
danych użytkownika konto zostanie aktywowane. Zgodnie z art. 44 ust 3c oraz art. 8 ust. 5 ustawy
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy, izby są zobowiązane przekazywać do CEIDG imiona i nazwiska pracowników
upoważnionych do wykonywania określonych czynności w CEIDG. W tym celu, po rejestracji kont
przez pracowników należy uzupełnić i przesłać do Ministerstwa Rozwoju formularze, które są
automatycznie generowane przez system po dokonaniu rejestracji przez poszczególnych
pracowników.
Jakie informacje są przekazywane do CEIDG przez izby rzemieślnicze?
1. W przypadku osób, które przystępując do egzaminu mistrz/czeladnik są już przedsiębiorcami:
 dopisanie informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach
rzemieślniczych ma charakter obligatoryjny,
 przedsiębiorcy przystępując do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego będą zobowiązani
poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG,
 izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub
świadectwa czeladniczego za pośrednictwem CEIDG dopisze informacje do wpisu
przedsiębiorcy w CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie CEIDG.

2. W przypadku osób które uzyskały tytuł mistrza lub czeladnika przed 1.10.2020 oraz prowadzą
działalność gospodarczą oraz osób, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika przed dniem
rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG:
 informacje w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych jest
dokonywane wyłącznie wtedy gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o dopisanie informacji
do wpisu w CEIDG,
 izba rzemieślnicza weryfikuje wniosek w terminie 14 dni od dnia ich wpływu,
 w przypadku pozytywnej weryfikacji izba rzemieślnicza przekazuje dane do CEIDG,
 izba rzemieślnicza może wnioskodawcę zawiadomić o konieczności uzupełnienia wniosku,
określając term jego uzupełnienia,
 wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania,
 w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji izba rzemieślnicza informuje wnioskodawcę o
przyczynach odmowy przekazania danych do CEIDG.
Jaki jest zakres informacji, który będzie dostępny na formularzu?
Na formularzu będzie wskazany tytuł: dyplom mistrzowski, bądź świadectwo czeladnicze. Będzie
dostępna data egzaminu, nazwa izby rzemieślniczej, a także nazwa zawodu oraz symbol cyfrowy
zawodu (o ile to możliwe).
Zadania izb rzemieślniczych.
1. Zgłoszenie do Ministerstwa Rozwoju pracowników izby rzemieślniczej, którzy będą
odpowiedzialni za wprowadzanie informacji o kwalifikacjach potwierdzonych dyplomem
mistrza lub świadectwa czeladniczego.
2. Wprowadzanie informacji w zakresie dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego do CEIDG,
w tym przyjmowanie i weryfikacja wniosków.
3. Korygowanie informacji we wpisie przedsiębiorcy, w przypadku gdy informacje zawierają
oczywiste błędy (np. literówki) lub są niezgodne z zapisem w księgach wieczystych, albo
dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę.
4. Informacja i promocja rozwiązania wśród rzemieślników.
Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ograniczenia obciążeń regulacyjnych wzór wniosku powinien być opublikowany na stronie izby
rzemieślniczej.
Zadania Związku Rzemiosła Polskiego.
Koordynacja procesu.
Rozpatrywanie skarg na działanie izb rzemieślniczych.
Informacja i promocja.
Korzyści wynikające z wpisania kwalifikacji czeladnika i mistrza do CEIDG.
Ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Łatwość wyszukania przedsiębiorców - rzemieślników.
Powszechny dostęp do informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorców kwalifikacji.
Promocja rzemiosła i rzemieślników.
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