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1 HISTORIA WERSJI (ZMIAN) DOKUMENTU  

Wersja  Data 

opracowania 

Opis Autor Uwagi 

1.0 17.09.2020 Pierwsza wersja dokumentu Konrad Marczak, Jakub Sawczuk  

1.1 02.10.2020 Naniesiono uwagi klienta Konrad Marczak, Jakub Sawczuk  

1.2 06.04.2021 Dostosowanie do zmian z AT 11 Konrad Marczak  

1.3 20.07.2021 Aktualizacja dokumentu Konrad Marczak  

1.4 23.08.2021 Aktualizacja dokumentu Konrad Marczak  

1.5 12.01.2022 Aktualizacja dokumentu Wioletta Szukała  

 

2 WSTĘP 

Niniejsze opracowanie stanowi podstawową dokumentację dla osób i podmiotów integrujących systemy 

z publicznymi usługami informacyjnymi dotyczącymi podmiotów gospodarczych, udostępnianymi i 

zarządzanymi przez Ministerstwo Rozwoju. W dokumencie zostały przedstawione przykłady z 

wykorzystaniem narzędzia CURL ale można również wykorzystać inne narzędzia programistyczne. API 

zostało zaimplementowane w oparciu o technologie JAVA / SpringBoot / OpenAPI, TLS v1.2 
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3 SZCZEGÓŁOWY OPIS INTERFEJSÓW INTEGRACYJNYCH 

Uwaga! W URL-ach kwerend do API wielkość liter ma znaczenie dla nazw parametrów (np. nip) oraz wartości parametrów. 

W specyfikacjach metod API oraz w przykładach w niniejszym dokumencie zastosowana jest poprawna notacja małymi 

literami. 

Interfejs API posiada wbudowane dwa limit ilości zapytań działające równocześnie: 

-  ograniczenie do 50 żądań w okresie 3 minut , 

- ograniczenie do 1000 żądań w okresie 60 minut. 

 Aby uzyskać odpowiedź z Hurtowni danych CEIDG i Biznes.gov.pl nie można przekroczyć żadnego z tych ograniczeń. 

 

O INTERFEJS METODA FIRMY / ZWRACA LISTĘ FIRM W OPARCIU O 

PRZEKAZANE KRYTERIA WYSZUKIWANIA 

 ADRES URL  

TEST: HTTPS://TEST-DANE.BIZNES.GOV.PL/API/CEIDG/V1/FIRMY 

PRODUKCJA: HTTPS://DANE.BIZNES.GOV.PL/API/CEIDG/V1/FIRMY 

 

 SPECYFIKACJA 

Parametry zapytania 

Parametr Wartość 

url sufiks /firmy?query 

metoda GET 

autoryzacja TOKEN JWT w nagłówku Authorization 

 

Argumenty zapytania (HTTP Query) 

Parametr Opis Przykład 

nip  Numer NIP nip=1112223344 

regon  Numer REGON regon=1234567890123 

imie  Imię przedsiębiorcy imie=jan 
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nazwisko  Nazwisko przedsiębiorcy nazwisko=kowalski 

nazwa  Nazwa firmy nazwa=abc 

ulica  Adres firmy, ulica ulica=ogrodowa 

budynek  Adres firmy, budynek budynek=34 

lokal  Adres firmy, lokal lokal=12 

miasto  Adres firmy, miasto miasto=warszawa 

wojewodztwo  Adres firmy, wojewodztwo wojewodztwo=mazow ieckie 

powiat  Adres firmy, powiat powiat=warszawa 

gmina  Adres firmy, gmina gmina=warszawa 

kod  Adres firmy, kod pocztowy kod=01-234 

pkd  Kod PKD pkd=9312Z 

page  Numer strony wyszukiwania page=1 

limit  Maksymalna liczba zwracanych elementów limit=50 

sort  Kryteria sortowania 

(nip,regon,imie,nazwisko,nazwa,ulica,budynek,lokal,miasto,wojewodztwo,

powiat,gmina,kod,pkd,data) 

 nazwa,-data 

dataod  Data rozpoczęcia działalności - zakres dolny dataod=2020-01-01 

datado  Data rozpoczęcia działalności - zakres górny datado=2020-02-01 

status Status działalności Dopuszczalne wartości 

AKTYWNY,WYKRESLONY,ZAWIESZONY,OCZEKUJE_N

A_ROZPOCZECIE_DZIALANOSCI,WYLACZNIE_W_FOR

MIE_SPOLKI 

aktod Data aktualizacji wpisu – zakres dolny aktod =2020-01-01 

aktdo Data aktualizacji wpisu – zakres górny aktdo=2020-02-01 

zrodlo Zrodło danych (system) CEIDG  (domslnie CEIDG) zrodlo=CEIDG 

 

 

Odpowiedź CEIDG 

Nazwa pola Opis 

firmy.adresDzialanosci. budynek  Adres, budynek 

firmy.adresDzialanosci.gmina  Adres, gmina 

firmy.adresDzialanosci.kod  Adres, kod pocztowy 

firmy.adresDzialanosci.lokal  Adres, lokal 

firmy.adresDzialanosci.miasto  Adres, miasto 

firmy.adresDzialanosci.powiat  Adres, powiat 

firmy.adresDzialanosci.ulica  Adres, ulica 

firmy.adresDzialanosci. wojewodztwo  Adres, wojewodztwo 

firmy.id  Identyfikator rekordu 

firmy.nazwa  Pełna nazwa firmy przedisiębiorcy 

firmy.link  Bezpośredni link do danych szczegółowych rekordu 

firmy.status Status działalności 

firmy.dataRozpoczecia Data rozpoczęcia działalności 

firmy.wlasciciel.imie  Imię 

firmy.wlasciciel.nazwisko  Nazwisko 

firmy.wlasciciel.nip  Identyfikator NIP 

firmy.wlasciciel.regon  Identyfikator REGON 
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links.next Bezpośredni link do kolejnej strony wyszukania 

links.next Bezpośredni link do kolejnej strony 

inks.prev  Bezpośredn link do poprzedniej strony 

lnks.self  Bezpośredn link do obecnej strony 

links.first  Bezpośredn link do pierwszej strony 

links.last  Bezpośredn link do ostatniej strony 

 

properties Zbiór metadanych opisujących zasób 

properties.dc:creator Dane identyfikacyjne użytkownika wykonującego zapytanie 

 

Kody odpowiedzi 

Kod odpowiedzi Zdarzenie 

200 OK 

204 Nie znaleziono danych w odpowiedzi na podane kryteria wyszukiwania 

400 Niepoprawnie skonstruowane zapytanie 

401 Brak autoryzacji 

403 Brak uprawnień do zasobu 

404 Zasób nie istnieje 

429 Zbyt wiele zapytań 

500 Wewnętrzny błąd serwera 

 

 

3.1.1 PRZYKŁAD UŻYCIA 

Zapytanie 

curl -X GET "https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/firmy?nazwa=IntegracjaMGMF" -H "Authorization: Bearer {JWT-

TOKEN}" 

 

Odpowiedź 

{ 

    "firmy": [ 

        { 

            "adresDzialanosci": { 

                "budynek": "1", 

                "gmina": "Białystok", 

                "kod": "15-333", 

                "miasto": "Białystok", 

                "powiat": "Białystok", 
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                "ulica": "ul. Zwierzyniecka", 

                "wojewodztwo": "PODLASKIE" 

            }, 

            "dataRozpoczecia": "2014-07-28", 

            "id": "9D2531B1-6DED-4538-95EA-22FF2C7D2E20", 

            "link": "https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/firma/9d2531b16ded453895ea22ff2c7d2e20", 

            "nazwa": "Adam IntegracjaMGMF", 

            "status": "WYKRESLONY", 

            "wlasciciel": { 

                "imie": "Adam", 

                "nazwisko": "IntegracjaMGMF", 

                "nip": "3563457932", 

                "regon": "618155359" 

            } 

        }, 

        { 

            "adresDzialanosci": { 

                "budynek": "1", 

                "gmina": "Białystok", 

                "kod": "15-333", 

                "miasto": "Białystok", 

                "powiat": "Białystok", 

                "ulica": "ul. Zwierzyniecka", 

                "wojewodztwo": "PODLASKIE" 

            }, 

            "dataRozpoczecia": "2014-08-31", 

            "id": "06691254-E8D3-47FD-B867-2A189079A80D", 

            "link": "https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/firma/06691254e8d347fdb8672a189079a80d", 

            "nazwa": "Adam IntegracjaMGMF", 

            "status": "AKTYWNY", 

            "wlasciciel": { 

                "imie": "Adam", 

                "nazwisko": "IntegracjaMGMF", 

                "nip": "4833361764" 

            } 

        } 

     ], 

    "links": { 
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        "first": 

"https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/firmy?nazwa=IntegracjaMGMF&status=AKTYWNY,WYKRESLONY,ZAWIESZONY

,OCZEKUJE_NA_ROZPOCZECIE_DZIALANOSCI,WYLACZNIE_W_FORMIE_SPOLKI&zrodlo=CEIDG&limit=25&page

=0", 

        "last": 

"https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/firmy?nazwa=IntegracjaMGMF&status=AKTYWNY,WYKRESLONY,ZAWIESZONY

,OCZEKUJE_NA_ROZPOCZECIE_DZIALANOSCI,WYLACZNIE_W_FORMIE_SPOLKI&zrodlo=CEIDG&limit=25&page

=0", 

        "next": 

"https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/firmy?nazwa=IntegracjaMGMF&status=AKTYWNY,WYKRESLONY,ZAWIESZONY

,OCZEKUJE_NA_ROZPOCZECIE_DZIALANOSCI,WYLACZNIE_W_FORMIE_SPOLKI&zrodlo=CEIDG&limit=25&page

=0", 

        "prev": 

"https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/firmy?nazwa=IntegracjaMGMF&status=AKTYWNY,WYKRESLONY,ZAWIESZONY

,OCZEKUJE_NA_ROZPOCZECIE_DZIALANOSCI,WYLACZNIE_W_FORMIE_SPOLKI&zrodlo=CEIDG&limit=25&page

=0", 

        "self": 

"https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/firmy?nazwa=IntegracjaMGMF&status=AKTYWNY,WYKRESLONY,ZAWIESZONY

,OCZEKUJE_NA_ROZPOCZECIE_DZIALANOSCI,WYLACZNIE_W_FORMIE_SPOLKI&zrodlo=CEIDG&limit=25&page

=0" 

    }, 

    "properties": { 

        "dc:description": "Zwraca listę firm w oparciu o przekazane kryteria wyszukiwania", 

        "dc:language": "pl-PL", 

        "dc:title": "firmy", 

        "schema:datePublished": "2020-09-22 11:59:37", 

        "schema:provider": "Ministerstwo Rozwoju i Technologii" 

    } 

} 
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O INTERFEJS METODA FIRMA / ZWRACA SZCZEGÓŁOWE DANE FIRMY 

 ADRES URL  

TEST: HTTPS://TEST-DANE.BIZNES.GOV.PL/API/CEIDG/V1/FIRMA 

PRODUKCJA: HTTPS://DANE.BIZNES.GOV.PL/API/CEIDG/V1/FIRMA 

3.1.2 SPECYFIKACJA 

Parametry zapytania 

Parametr Wartość 

url sufiks /firma?query 

 /firma/{id} 

metoda GET 

autoryzacja TOKEN JWT w nagłówku Authorization 

 

Argumenty zapytania (HTTP Query) 

Argument Opis Przykład 

nip Identyfikator NIP nip=1112223344 

regon Identyfikator REGON regon=1234567890123 

 

 

Argument Opis Przykład 

id Identyfikator firmy firma/31F87519-9395-4FCF-8E19-6D5C0522FA7A 

 

Odpowiedź CEIDG 

Nazwa pola Opis 

firma.nazwa  Pełna nazwa firmy przedisiębiorcy 

firma.id  Identyfikator rekordu 

firma.wlasciciel.imie Imię 

firma.wlasciciel.nazwisko Nazwisko 

firma.właściciel.nip Identyfikator NIP 

firma.właściciel.regon Identyfikator REGON 

firma.adresDzialanosci.budynek  Adres, budynek 

firma.adresDzialanosci.gmina  Adres, gmina 

firma.adresDzialanosci.kod  Adres, kod pocztowy 

firma.adresDzialanosci.lokal  Adres, lokal 

firma.adresDzialanosci.miasto  Adres, miasto 

firma.adresDzialanosci.powiat  Adres, powiat 

firma.adresDzialanosci.ulica  Adres, ulica 
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firma.adresDzialanosci.wojewodztwo  Adres, wojewodztwo 

firma.adresDzialanosci.kraj  Adres, kod kraju 

firma.obywatelswto.kraj Nazwa kraju 

firma.obywatelstwo.symbol Symbol 

firma.dataRozpoczecia Data rozpoczęcia działalności 

firma.dataZawieszenia Data zawieszenia działalności 

firma.dataZakonczenia Data zakonczenia działalności 

firma.dataWykreslenia Data wykreślenia z rejestru 

firma.dataWznowienia Data wznowienia dzialanosci 

firma.status Status działalności 

firma.telefon Numer telefonu 

firma.email Adres email 

firma.www Adres www 

firma.adresKorespondencyjny Adres korespondencyjny (struktura tożsama z adres działalnosći 

firma.pkd[] Lista kodów PKD 

firma.pkdGlowny Kod głównego przedmiotu działalności 

firma.spolka.nip Nip spółki cywilnej 

firma.spolka.regon Regon spółki cywilnej 

firma.spolka.zawieszenia Data zawieszenia spółki cywilnej 

firma.adresyDzialanosciDodatkowe Dodatkowe adresy działalności, Struktura tożsama z adresDzialanosci 

 

Kody odpowiedzi 

Kod odpowiedzi Zdarzenie 

200 OK 

204 Nie znaleziono danych w odpowiedzi na podane kryteria wyszukiwania 

400 Niepoprawnie skonstruowane zapytanie 

401 Brak autoryzacji 

403 Brak uprawnień do zasobu 

404 Zasób nie istnieje 

429 Zbyt wiele zapytań 

500 Wewnętrzny błąd serwera 

 

3.1.3 PRZYKŁAD UŻYCIA 

Zapytanie 

curl -X GET "https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/firma?nip=2367852376" -H "Authorization: Bearer {JWT-TOKEN}" 

curl -X GET "https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/firma/31F87519-9395-4FCF-8E19-6D5C0522FA7A" -H "Authorization: 

Bearer {JWT-TOKEN}" 

 

 Odpowiedź 

{ 

    "firma": [ 
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        "adresDzialanosci": { 

            "budynek": "1", 

            "gmina": "Białystok", 

            "kod": "15-333", 

            "kraj": "PL", 

            "miasto": "Białystok", 

            "powiat": "Białystok", 

            "ulica": "ul. Zwierzyniecka", 

            "wojewodztwo": "PODLASKIE" 

        }, 

        "adresKorespondencyjny": { 

            "budynek": "1", 

            "gmina": "Białystok", 

            "kod": "15-333", 

            "kraj": "PL", 

            "miasto": "Białystok", 

            "powiat": "Białystok", 

            "ulica": "ul. Zwierzyniecka", 

            "wojewodztwo": "PODLASKIE" 

        }, 

        "dataRozpoczecia": "2014-07-27", 

        "email": "test@test.pl", 

        "id": "31F87519-9395-4FCF-8E19-6D5C0522FA7A", 

        "link": "https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/firma/31f8751993954fcf8e196d5c0522fa7a", 

        "nazwa": "Adam IntegracjaMGMF - Zmiana", 

        "obywatelstwa": [ 

            { 

                "kraj": "Polska", 

                "symbol": "PL" 

            } 

        ], 

        "pkd": [ 

            "3030Z", 

            "3012Z", 

            "3020Z", 

            "3011Z" 

        ], 

        "pkdGlowny": "3030Z", 
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        "spolki": [ 

            { 

                "nip": "8567773578", 

                "regon": "113110043" 

            } 

        ], 

        "status": "WYLACZNIE_W_FORMIE_SPOLKI", 

        "wlasciciel": { 

            "imie": "Adam", 

            "nazwisko": "IntegracjaMGMF - Zmiana", 

            "nip": "2367852376", 

            "regon": "29883786011481" 

        ] 

    }, 

    "properties": { 

        "dc:description": "Zwraca szczegółowe dane firmy", 

        "dc:language": "pl-PL", 

        "dc:title": "firma", 

        "schema:datePublished": "2020-09-22 11:58:51", 

        "schema:provider": "Ministerstwo Rozwoju i Technologii" 

    ] 

} 

O INTERFEJS METODA RAPORTY / ZWRACA LISTĘ RAPORTÓW 

 ADRES URL 

TEST: HTTPS://TEST-DANE.BIZNES.GOV.PL/API/CEIDG/V1/RAPORTY 

PRODUKCJA: HTTPS://DANE.BIZNES.GOV.PL/API/CEIDG/V1/RAPORTY 

3.1.4 SPECYFIKACJA 

Parametry zapytania 

Parametr Wartość 

url sufiks /raporty?query 

metoda GET 

autoryzacja  TOKEN JWT w nagłówku Authorization 
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Argumenty zapytania (HTTP Query) 

Argument Opis Przykład 

dataod Data początkowa zakresu dataod=2020-01-01 

datado Data końcowa zakresu datado=2020-01-31 

 

Odpowiedź 

Nazwa pola Opis 

raporty.nazwa Nazwa raportu 

raporty.id Identyfikator raportu 

raporty.raport Bezpośredni link do metody Raporty / Pobranie pliku raportu 

 

Kody odpowiedzi 

Kod odpowiedzi Zdarzenie 

200 OK 

204 Nie znaleziono danych w odpowiedzi na podane kryteria wyszukiwania 

400 Niepoprawnie skonstruowane zapytanie 

401 Brak autoryzacji 

403 Brak uprawnień do zasobu 

404 Zasób nie istnieje 

429 Zbyt wiele zapytań 

500 Wewnętrzny błąd serwera 

 

3.1.5 PRZYKŁAD UŻYCIA 

Zapytanie 

curl -X GET "https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/raporty" -H "Authorization: Bearer {JWT-TOKEN}" 

 

Odpowiedź 

{ 

    "raporty": [ 

        { 

            "data-utworzenia": "2020-06-19 11:50:21", 

            "id": "CfDJ8FdB3RnLXbVLgOxZ4EIRA6eLAlAUiYeAS-BlKNLOHWsO0L-

wBBDzD1KJpx4TnYK6C_NPTyz1316iuT3_zQty-

9NRGrLbROjACqFLmYOQ03WSw34Ws2QNWLFY0W_igIlGGaOb2jUkneuNA2-0aSdn1h-vlDPfywA8cgl0nAKS3E6w", 

            "nazwa": "Dane Osobowe Raport", 

            "raport": "https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/raport/Dane-Osobowe-

Raport_CfDJ8FdB3RnLXbVLgOxZ4EIRA6eLAlAUiYeAS-BlKNLOHWsO0L-
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wBBDzD1KJpx4TnYK6C_NPTyz1316iuT3_zQty-

9NRGrLbROjACqFLmYOQ03WSw34Ws2QNWLFY0W_igIlGGaOb2jUkneuNA2-0aSdn1h-vlDPfywA8cgl0nAKS3E6w" 

        }, 

        { 

            "data-utworzenia": "2020-07-14 04:08:29", 

            "id": "0e8d5775-9eaf-4d9d-ab34-829f706a893e", 

            "nazwa": "Raport Prosty", 

            "raport": "https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/raport/Raport-Prosty_0e8d5775-9eaf-4d9d-ab34-829f706a893e" 

        }, 

        { 

            "data-utworzenia": "2020-06-18 03:07:30", 

            "id": "CfDJ8FdB3RnLXbVLgOxZ4EIRA6eiryyBADVmKzq5gopyAWaEPUIbk4lXH_e3_LT-c-

CKeC9eCsSv7UvJNk0zgApQNIzboYNqQQ5q8PKAMI3uM9E_Zj0HL_imH2J4_5mbBSI52m1wG28wPlU5T0PcakQLTYkzlc

mLxSPktxPOLHXAJ2ZX", 

            "nazwa": "Dane Osobowe Raport", 

            "raport": "https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/raport/Dane-Osobowe-

Raport_CfDJ8FdB3RnLXbVLgOxZ4EIRA6eiryyBADVmKzq5gopyAWaEPUIbk4lXH_e3_LT-c-

CKeC9eCsSv7UvJNk0zgApQNIzboYNqQQ5q8PKAMI3uM9E_Zj0HL_imH2J4_5mbBSI52m1wG28wPlU5T0PcakQLTYkzlc

mLxSPktxPOLHXAJ2ZX" 

        }, 

        { 

            "data-utworzenia": "2020-07-14 05:09:19", 

            "id": 

"CfDJ8FdB3RnLXbVLgOxZ4EIRA6c8tOQQdzfq_SvWvOM9kARpHSeQnc88jXABKieWqy4bVUmXU1E83iB40kX9ZkEORt

BAn3vVDAJPr_iWNDtrumSqjWTnJp2C-Qjf5ehrGYx1paJWWxK8MmPk_HvUmC6a2me-OHWV1Nyesdx1haWPt3JP", 

            "nazwa": "Raport Prosty", 

            "raport": "https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/raport/Raport-

Prosty_CfDJ8FdB3RnLXbVLgOxZ4EIRA6c8tOQQdzfq_SvWvOM9kARpHSeQnc88jXABKieWqy4bVUmXU1E83iB40kX9Z

kEORtBAn3vVDAJPr_iWNDtrumSqjWTnJp2C-Qjf5ehrGYx1paJWWxK8MmPk_HvUmC6a2me-OHWV1Nyesdx1haWPt3JP" 

        }, 

        { 

            "data-utworzenia": "2020-06-15 11:13:54", 

            "id": "CfDJ8FdB3RnLXbVLgOxZ4EIRA6dxEGVwZSS6z-

td49eVFBzhNxpO1ltpir96LW1vkp5KfX4J4aDtycZ8T3TklVznijwijEOuCHWxjskmzA0i-

ZUonDuCiPuYEVuGErNRudoUsZ2efe7X7wxJEMajaZWermlMbCch0xYL1Zqa9DUh24MY", 

            "nazwa": "Dane Osobowe Raport", 

            "raport": "https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/raport/Dane-Osobowe-

Raport_CfDJ8FdB3RnLXbVLgOxZ4EIRA6dxEGVwZSS6z-
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td49eVFBzhNxpO1ltpir96LW1vkp5KfX4J4aDtycZ8T3TklVznijwijEOuCHWxjskmzA0i-

ZUonDuCiPuYEVuGErNRudoUsZ2efe7X7wxJEMajaZWermlMbCch0xYL1Zqa9DUh24MY" 

        }, 

        { 

            "data-utworzenia": "2020-09-04 08:18:23", 

            "id": "CfDJ8AXFZ-kYUpxEl_ZX0eAp-

vld1LIfMk1egdbW1VNUycVd7h9hBjXz2fHl7qIRWDd8oHzOe3FIRlksWX1te11K8KngbdYBpD9c1rMLyxawkVivgx8cHFHS

Cp3f5AIIvkQGaj1L3Y1ggNQcQspoDIBHN2lMcSH1lTm2dTIFyW6UyDvK", 

            "nazwa": "Dane Osobowe Raport", 

            "raport": "https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/raport/Dane-Osobowe-Raport_CfDJ8AXFZ-kYUpxEl_ZX0eAp-

vld1LIfMk1egdbW1VNUycVd7h9hBjXz2fHl7qIRWDd8oHzOe3FIRlksWX1te11K8KngbdYBpD9c1rMLyxawkVivgx8cHFHS

Cp3f5AIIvkQGaj1L3Y1ggNQcQspoDIBHN2lMcSH1lTm2dTIFyW6UyDvK" 

        } 

     ] 

    "properties": { 

        "dc:description": "Zwraca listę raportów", 

        "dc:title": "raporty", 

                        "dc:language": "pl-PL", 

        "schema:provider": "Ministerstwo Rozwoju i Technologii" 

        "schema:datePublished": "2020-09-22 12:06:27",         

    }, 

 

} 

O INTERFEJS METODA RAPORT / ZWRACA WYBRANY RAPORT 

 ADRES URL 

TEST: HTTPS://DANE.BIZNES.GOV.PL/API/CEIDG/V1/RAPORT 

PRODUKCJA: HTTPS://DANE.BIZNES.GOV.PL/API/CEIDG/V1/RAPORT 

3.1.6 SPECYFIKACJA 

Parametry zapytania 

Parametr Wartość 

url sufiks /raport/{id} 

metoda GET 
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autoryzacja TOKEN JWT w nagłówku Authorization 

 

Argumenty zapytania 

Argument Opis Przykład 

id Identyfikator raportu /raport/0e8d5775-9eaf-4d9d-ab34-829f706a893e 

 

Odpowiedź 

application/octet-stream (Zawartość raportu skompresowana ZIP) 

Kody odpowiedzi 

Kod odpowiedzi Zdarzenie 

200 OK 

401 Brak autoryzacji 

403 Brak uprawnień do zasobu 

404 Zasób nie istnieje 

429 Zbyt wiele zapytań 

500 Wewnętrzny błąd serwera 

 

3.1.7 PRZYKŁAD UŻYCIA 

Zapytanie 

curl -X GET "https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v1/raport/0e8d5775-9eaf-4d9d-ab34-829f706a893e" -H "Authorization: Bearer 

{JWT-TOKEN}" 

 

Odpowiedź 

< HTTP/2 200  

< server: nginx 

< date: Tue, 22 Sep 2020 12:21:21 GMT 

< content-type: application/octet-stream;charset=UTF-8 

< content-length: 3358990 

< x-gravitee-transaction-id: 13b654e5-a139-4a12-b654-e5a1393a1228 

< content-disposition: attachment; filename="3015c236-22ed-4e92-a6c9-2cdbb02b11d4.zip" 

 


