
Ogólne zasady dotyczące importu uprawnień/ograniczeń:  
 
Uprawnienia/ograniczenia podmiotów gospodarczych są identyfikowane łącznie po:  

 identyfikatorze organu rejestrowego, który dodał uprawnienie/ograniczenie; 
identyfikator jest ustalany na podstawie organizacji, do której przynależy 
użytkownik dokonujący importu, 

 symbolu uprawnienia/ograniczenia (symbole określone są na liście uprawnień 
i ograniczeń dostępnej na stronie internetowej CEIDG), 

 sygnaturze sprawy, 
 NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

zarejestrowanych w CEIDG) lub KRS (w przypadku podmiotów z KRS). 
 
Zasady importu uprawnień będących licencją, koncesją lub zezwoleniem:  

 importowane uprawnienie zostanie dodane wtedy, gdy nie istnieje inne 
uprawnienie o takiej samej sygnaturze sprawy i symbolu,  

 w przypadku, gdy podmiot posiada już uprawnienie o takiej samej sygnaturze 
sprawy i symbolu, to w zależności od wybranego identyfikatora operacji 
zostanie wykonana: edycja, utrata, cofnięcie, wygaszenie, lub usunięcie błędnie 
wprowadzonej informacji,  

 import cofnięcia/utraty/wygaśnięcia uprawnienia jest możliwy, gdy podmiot 
posiada określony rodzaj uprawnienia, do którego wcześniej nie zostało dodane 
cofnięcie/utrata/wygaśnięcie, a importowane cofnięcie/utrata/wygaśnięcie oraz 
posiadane uprawnienie mają takie same sygnatury sprawy i symbole, 

 edycja oraz usunięcie błędnie wprowadzonej informacji może dotyczyć:  
a) uprawnienia – do którego nie zostało dodane cofnięcie/utrata/wygaśnięcie, 
b) cofnięcia/utraty/wygaśnięcia – w przypadku, gdy do uprawnienia wcześniej 

zostało dodane cofnięcie/utrata/wygaśnięcie. 
 

Uwaga! Edycja nie umożliwia zmiany sygnatury sprawy oraz zmiany operacji 
z cofnięcia uprawnienia na utratę uprawnienia, z wygaśnięcia uprawnienia na 
cofnięcie uprawnienia, itp. Zmiana jest możliwa jedynie poprzez usunięcie błędnie 
wprowadzonej informacji oraz poprawne wykonanie odpowiedniej operacji lub też 
dokonanie zmian poprzez stronę internetową (interfejs ręczny).  
 
Zasady importu uprawnień typu wpis do rdr:  

 importowane uprawnienie zostanie dodane wtedy, gdy nie istnieje inne 
uprawnienie o takiej samej sygnaturze sprawy i symbolu,  

 w przypadku, gdy podmiot posiada już uprawnienie o takiej samej sygnaturze 
sprawy i symbolu, to w zależności od wybranego identyfikatora operacji 
zostanie wykonana: edycja, wykreślenie lub usunięcie błędnie wprowadzonej 
informacji,  

 import wykreślenia uprawnienia jest możliwy, gdy podmiot posiada określony 
rodzaj uprawnienia, do którego wcześniej nie zostało dodane wykreślenie, 
a importowane wykreślenie oraz posiadane uprawnienie mają takie same 
sygnatury sprawy i symbole,  

 edycja oraz usunięcie błędnie wprowadzonej informacji może dotyczyć:  
a) uprawnienia – do którego nie zostało dodane wykreślenie, 
b) wykreślenia – w przypadku, gdy do uprawnienia wcześniej zostało dodane 

wykreślenie.  
 
Uwaga! Edycja nie umożliwia zmiany sygnatury sprawy.  
 
 



Zasady importu ograniczeń:  
 importowane ograniczenie zostanie dodane wtedy, gdy nie istnieje inne 

ograniczenie o takiej samej sygnaturze sprawy i symbolu,  

 w przypadku, gdy podmiot posiada już ograniczenie o takiej samej sygnaturze 
sprawy i symbolu, to w zależności od wybranego identyfikatora operacji 
zostanie wykonana: edycja, usunięcie lub usunięcie błędnie wprowadzonej 
informacji, 

 import usunięcia ograniczenia jest możliwy, gdy podmiot posiada określony 
rodzaj ograniczenia, do którego wcześniej nie zostało dodane usunięcie, 
a importowane usunięcie oraz posiadane ograniczenie mają takie same 
sygnatury sprawy i symbole,  

 edycja oraz wykreślenie błędnie wprowadzonej informacji może dotyczyć:  
a) ograniczenia – do którego nie zostało dodane usunięcie, 
b) usunięcia – w przypadku, gdy do ograniczenia wcześniej zostało dodane 

usunięcia. 
 

Uwaga! Edycja nie umożliwia zmiany sygnatury sprawy.  
 
UWAGA! Podczas edycji uprawnienia/ograniczenia zmieniane są wszystkie 
dane bez względu na to czy są zawarte w XML. Brak nieobowiązkowych 
danych skutkuje usunięciem odpowiednich elementów uprawnienia/ 
ograniczenia – nie dotyczy operacji usuwania błędnie wprowadzonej 
informacji.  
 
Importowanie informacji dotyczących podmiotu zarejestrowanego w KRS, którego nie 
dodano w CEIDG powoduje jego automatyczne dodanie (należy określić nr KRS 
i nazwę podmiotu).   

Zmiany dokonane podczas importu widoczne są w historii wpisu.  

Maksymalny plik importu, który zostanie przyjęty przez system to 10MB. Jeżeli 

rozmiar pliku przekroczy 10MB, system odrzuci plik. 

Reguły importu dotyczące wpisów ze zdublowanym numerem NIP: 

1) Uprawnienia/ograniczenia są dodawane do pierwszego najnowszego wpisu, 
którego data rozpoczęcia działalności będzie zawierała się w przedziale ważności 
uprawnienia/ograniczenia (dotyczy także uprawnień/ograniczeń, których termin 
ważności może obejmować okres aktywności kilku wpisów). 

2) W przypadku wpisów posiadających identyczne statusy oraz jednakowe daty 
rozpoczęcia działalności, które będą zawierały się w przedziale ważności 
uprawnienia/ograniczenia, zostanie zwrócony błąd importu. 

3) Jeżeli w CEDG zostaną odnalezione dwa wpisy z identyczną datą rozpoczęcia 
działalności, posiadające status aktywny oraz wykreślony (lub zawieszony), których 
data rozpoczęcia działalności będzie zawierała się w przedziale ważności 
uprawnienia/ograniczenia, to uprawnienie/ograniczenie zostanie zaimportowane do 
podmiotu ze statusem aktywnym (np.: podmioty zmigrowane z ewidencji gminnych 
poprzez SAGED). 

 
 
 
 



Identyfikator operacji wykonywanej na uprawnieniu/ograniczeniu:  
0 - utrata, 
1 - cofnięcie, 
2 - wygaśnięcie, 
3 - usunięcie (ograniczenia), 
4 - dodanie, 
5 - edycja, 
6 - wykreślenie (RDR), 
7 - usunięcie błędnie wprowadzonej informacji. 
 
Testów importu można dokonywać na platformie testowej systemu 

dostępnej na stronie internetowej http://test.ceidg.gov.pl 

Uprawnienia i ograniczenia, którymi na platformie testowej może zarządzać 

użytkownik z rolą Gmina – obsługa RDR:  

 5630Z.0002.P.0001, 5630Z.0002.P.0002, 5630Z.0002.P.0003 - zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych (do 4,5%, powyżej 4,5% do 18%, powyżej 
18%), 

 4931Z.0001.P.0001 - zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych 
w krajowym transporcie drogowym 

 3811Z.0001.P.0001 - rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (uprawnienie typu wpis do 
rdr), 

 3811Z.0001.L.0001 - zakaz wykonywania działalności określonej we wpisie do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości (ograniczenie). 

 

Rejestracji na platformie testowej można dokonać na stronie internetowej: 

https://test.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/newinternalaccount.aspx 

W celu uzyskania aktywacji utworzonego konta na platformie testowej należy 

przesłać informację o dokonaniu rejestracji wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska 

użytkownika na adres ceidg@mg.gov.pl. 
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