Central Register and Information of Economic Activity
of the Republic of Poland [www.firma.gov.pl]
Basic information
Entrepreneur’s first name

KRZYSZTOF

Entrepreneur’s last name

OCIEPA

NIP [Taxpayer’s Identification Number] No.

5732599677

REGON [National Official Business Register]
No.

242605017

Entrepreneur’s firm name

KRZYSZTOF OCIEPA

Contact information
Email

ociepa.k@gmail.com

Website address



Phone number



Fax number



Address details
Address of the principal place where
economic activity is carried out

woj. śląskie, pow. Częstochowa, gm. Częstochowa, miejsc. Częstochowa,
ul. Bienia, nr 8, lok. 33b, 42208, poczta Częstochowa

Additional places of economic activity



Postal address

Krzysztof Ociepa, woj. śląskie, pow. Częstochowa, gm. Częstochowa,
miejsc. Częstochowa, ul. Bienia, nr 8, lok. 33B, 42208, poczta
Częstochowa

Entrepreneur’s citizenship

Polska

Additional information
Date of economic activity commencement

20110901

Date of suspension of individual business



Date of resumption of individual business

20170821

Date of cessation of economic activity



Date of removal from the register



Type of major activity [Polish Classification of
Activities]

47.91.Z Retail sale via mail order houses or via Internet

Other types of activity [Polish Classification of
Activities]

47.91.Z, 31.09.Z, 45.32.Z, 47.99.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 73.11.Z,
95.11.Z, 95.12.Z, 95.21.Z, 95.22.Z, 95.24.Z, 95.29.Z

Conjugal joint business liability

no

Status of individual economic activity

Active

Private partnerships where the entrepreneur is a partner
no entries
Prohibitions
no entries
Information on bankruptcy / recovery proceedings / restructuring procedure
no entries
Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.
Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały
obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych
objętych wpisem.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi
pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.
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