
Opisy operacji dokonywanych na uprawnieniach/ograniczeniach wraz 
z przykładowym XML 
 
Opisy operacji zostały wykonane na przykładzie uprawnienia o symbolu 2051Z.0001.P.0001 
„Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
i policyjnym” dostępnym na platformie testowej. 

1. Dodanie uprawnienia. 
 
Minimalny zakres danych, który powinien zostać zawarty w pliku importu (wynika ze schematu XSD): 

 Symbol uprawnienia zgodny z symbolem w CEIDG 

 NIP lub KRS podmiotu 

 Data „od” ważności uprawnienia 

 Sygnatura sprawy nadana przy wydawaniu uprawnienia 

 Data uprawomocnienia lub data rygoru natychmiastowej wykonalności 

 Rodzaj operacji 
 
Należy pamiętać, iż podczas dodawania uprawnienia dla podmiotu z KRS można podać także nazwę 
podmiotu. W przypadku braku podmiotu o takim samym KRS, zostanie on dodany do CEIDG (przy 
czym dane importu powinny zawierać nazwę podmiotu – w przeciwnym wypadku zostanie zwrócony 
błąd importu). Ponowny import z takim samym KRS, lecz inną nazwą podmiotu nie spowoduje zmiany 
jego nazwy.  
 
Uprawnienie zostanie dodane w przypadku jednoczesnego spełnienia warunków: 

 odnalezienia przez system uprawnienia o wskazanym symbolu; 

 odnalezienia podmiotu na podstawie NIP lub KRS (lub dodania podmiotu z KRS) 

 określenia prawidłowego rodzaju operacji  „4”; 

 nieodnalezienia w systemie uprawnienia o określonej: sygnaturze sprawy, numerze NIP/KRS, 
symbolu uprawnienia 

 
Przykładowy XML importu: 
 
Podmiot z numerem NIP 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RestrictionImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <Permissions> 
    <Restriction> 

      <Symbol>2051Z.0001.P.0001</Symbol> 
      <NIP>7696796173</NIP> 
      <From>2012-06-28</From> 
      <CaseSignature>LK9/POL1</CaseSignature> 
      <DateOfFeasibility> 
        <ValidationDate>2012-06-29</ValidationDate> 
      </DateOfFeasibility> 
      <RestrictionOperation>4</RestrictionOperation> 
    </Restriction> 
  </Permissions> 
</RestrictionImport> 
 

Podmiot z numerem KRS 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RestrictionImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <Permissions> 
    <Restriction> 
      <Symbol>2051Z.0001.P.0001</Symbol> 



      <KRS>0000000055</KRS> 
      <KRSName>Nazwa podmiotu</KRSName> 
      <From>2012-06-28</From> 
      <CaseSignature>LK9/POL1</CaseSignature> 
      <DateOfFeasibility> 
        <ValidationDate>2012-06-29</ValidationDate> 
      </DateOfFeasibility> 
      <RestrictionOperation>4</RestrictionOperation> 
    </Restriction> 
  </Permissions> 
</RestrictionImport> 
 

Dodatkowo w pliku importu można zdefiniować: 
 

<To>2012-12-01</To> data „do” ważności uprawnienia 

<Description>Lokal przy ulicy</Description> 
opis, publikowany we wpisie. Możliwość 
dodania, np.: adresu punktu sprzedaży 
alkoholu. 

<DocumentNumber>123-345</DocumentNumber> numer dowolnego dokumentu 

<FileName>załącznik.zip</FileName> nazwa pliku załącznika 

<FileData>Załącznik (Base64 String)</FileData> złącznik (Base64 string) 

 
XML importu po uwzględnieniu wszystkich możliwych danych: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RestrictionImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <Permissions> 
    <Restriction> 

      <Symbol>2051Z.0001.P.0001</Symbol> 
      <NIP>7696796173</NIP> 
      <From>2012-06-28</From> 
      <To>2012-12-01</To> 
      <Description>Lokal przy ulicy</Description> 
      <DocumentNumber>123-345</DocumentNumber> 
      <CaseSignature>LK9/POL1</CaseSignature> 
      <FileName>załącznik.zip</FileName> 
      <FileData>Załącznik (Base64 String)</FileData> 
      <DateOfFeasibility> 
        <ValidationDate>2012-06-29</ValidationDate> 
      </DateOfFeasibility> 
      <RestrictionOperation>4</RestrictionOperation> 
    </Restriction> 
  </Permissions> 
</RestrictionImport> 
 
 
 
 

  



2. Utrata, cofnięcie, wygaśnięcie, wykreślenie (dotyczy wpisów do 
rdr) uprawnienia oraz usunięcie ograniczenia. 

 
Opis funkcji został wykonany w oparciu o dane z punktu 5.1. Należy mieć na uwadze, że utrata, 
cofnięcie, wygaśnięcie oraz wykreślenie mogą zostać zaimportowane jedynie do już istniejących 
w systemie uprawnień, do których wcześniej nie została dodana utrata, cofnięcie, wygaśnięcie oraz 
wykreślenie. 
 
W celu np. cofnięcia uprawnienia należy określić minimalny zakres danych: 

 Symbol uprawnienia zgodny z symbolem w CEIDG 

 NIP lub KRS podmiotu 

 Data „od” obowiązywania utraty 

 Sygnatura sprawy nadana przy wydawaniu pierwotnego uprawnienia (LK9/POL1) 

 Data uprawomocnienia lub data rygoru natychmiastowej wykonalności 

 Rodzaj operacji (1) 
Należy pamiętać, iż w przypadku cofnięcia, utraty, wygaśnięcia oraz wykreślenia sygnatura sprawy, 
numer NIP/KRS, symbol uprawnienia oraz sygnatura sprawy podawane w pliku importu, służą do 
zidentyfikowania informacji o uprawnieniu, które zostało pierwotnie dodane. W przypadku, gdy 
system nie znajdzie pierwotnego uprawnienia, zostanie zwrócony błąd importu. 
Importowane informacje odnośnie cofnięcia, utraty, wygaśnięcia oraz wykreślenia nie będą widoczne 
we wpisie. Wykorzystywane są one jedynie do określenia ważności uprawnienia pierwotnego, a tym 
samym czy dane uprawnienie powinno być wyświetlane we wpisie. 
 
Przykładowy XML importu: 
 
Utrata uprawnienia, podmiot z numerem NIP: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RestrictionImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <Permissions> 
    <Restriction> 

      <Symbol>2051Z.0001.P.0001</Symbol> 
      <NIP>7696796173</NIP> 
      <From>2012-07-15</From> 
      <CaseSignature>LK9/POL1</CaseSignature> 
      <DateOfFeasibility> 
        <ValidationDate>2012-07-30</ValidationDate> 
      </DateOfFeasibility> 
      <RestrictionOperation>1</RestrictionOperation> 
    </Restriction> 
  </Permissions> 
</RestrictionImport> 

 
Utrata uprawnienia, podmiot z numerem KRS 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RestrictionImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <Permissions> 
    <Restriction> 
      <Symbol>2051Z.0001.P.0001</Symbol> 
      <KRS>0000000055</KRS> 
      <From>2012-07-15</From> 
      <CaseSignature>LK9/POL1</CaseSignature> 
      <DateOfFeasibility> 
        <ValidationDate>2012-07-30</ValidationDate> 
      </DateOfFeasibility> 
      <RestrictionOperation>1</RestrictionOperation> 
    </Restriction> 
  </Permissions> 
</RestrictionImport> 

 



Dodatkowo w pliku importu można zdefiniować: 
 

<Description>Lokal przy ulicy</Description> 
opis, publikowany we wpisie. Możliwość 
dodania, np.: adresu punktu sprzedaży 
alkoholu. 

<DocumentNumber>333-290</DocumentNumber> numer dowolnego dokumentu 

<FileName>załącznik.zip</FileName> nazwa pliku załącznika 

<FileData>Załącznik (Base64 String)</FileData> złącznik (Base64 string) 

W przypadku utraty pomijana jest data ważności  „do” oraz nazwa podmiotu z KRS.  
 
XML importu po uwzględnieniu wszystkich możliwych danych: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RestrictionImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <Permissions> 
    <Restriction> 

      <Symbol>2051Z.0001.P.0001</Symbol> 
      <NIP>7696796173</NIP> 
      <From>2012-07-15</From> 
      <Description>Lokal przy ulicy</Description> 
      <DocumentNumber>333-290</DocumentNumber> 
      <CaseSignature>LK9/POL1</CaseSignature> 
      <FileName>załącznik.zip</FileName> 
      <FileData>Załącznik (Base64 String)</FileData> 
      <DateOfFeasibility> 
        <ValidationDate>2012-07-30</ValidationDate> 
      </DateOfFeasibility> 
      <RestrictionOperation>1</RestrictionOperation> 
    </Restriction> 
  </Permissions> 
</RestrictionImport> 

 
Powyższe przykłady dotyczą także cofnięć, wygaśnięć, wykreśleń oraz usunięcia ograniczenia. 
Oznaczenia rodzajów operacji: 
0 – utrata; 
1 – cofnięcie; 
2 – wygaśnięcie; 
3 – usunięcie ograniczenia (nie mylić z usunięciem błędnie wprowadzonej informacji); 
6 – wykreślenie wpisu do RDR; 
 

3. Edycja 
 
System umożliwia edytowanie wprowadzonych uprawnień/ograniczeń, utraty, cofnięcia, 
wygaśnięcia, wykreślenia oraz usunięcia ograniczenia. Należy pamiętać, że zawsze edytowana jest 
ostatnia z wymienionych operacji, np. jeżeli wcześniej zostało dodane uprawnienie – zostanie 
zedytowane uprawnienie, jeżeli do uprawnienia zostało dodane cofnięcie – zostanie zedytowane 
cofnięcie. 
Podczas edycji zmieniane są wszystkie dane bez względu na to czy są zawarte w XML. Brak 
nieobowiązkowych danych skutkuje usunięciem odpowiadających im elementów 
uprawnienia/ograniczenia. 
 
W celu edycji należy określić minimalny zakres danych: 

 Symbol uprawnienia zgodny z symbolem w CEIDG 

 NIP lub KRS podmiotu 

 Data „od” obowiązywania uprawnienia/ograniczenia lub np. cofnięcia 



 Sygnatura sprawy uprawnienia/ograniczenia lub np. cofnięcia (LK9/POL1) 

 Data uprawomocnienia lub data rygoru natychmiastowej wykonalności 

 Rodzaj operacji (5) 
 
Przykładowy XML importu: 
 
Edycja, podmiot z numerem NIP: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RestrictionImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <Permissions> 
    <Restriction> 

      <Symbol>2051Z.0001.P.0001</Symbol> 
      <NIP>7696796173</NIP> 
      <From>2012-07-27</From> 
      <CaseSignature>LK9/POL1</CaseSignature> 
      <DateOfFeasibility> 
        <ValidationDate>2012-08-19</ValidationDate> 
      </DateOfFeasibility> 
      <RestrictionOperation>5</RestrictionOperation> 
    </Restriction> 
  </Permissions> 
</RestrictionImport> 

 
Edycja, podmiot z numerem KRS 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RestrictionImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <Permissions> 
    <Restriction> 
      <Symbol>2051Z.0001.P.0001</Symbol> 
      <KRS>0000000055</KRS> 
      <From>2012-07-27</From> 
      <CaseSignature>LK9/POL1</CaseSignature> 
      <DateOfFeasibility> 
        <ImmediateEnforceabilityDate>2012-08-19</ImmediateEnforceabilityDate> 
      </DateOfFeasibility> 
      <RestrictionOperation>5</RestrictionOperation> 
    </Restriction> 
  </Permissions> 
</RestrictionImport> 

 
Należy pamiętać, że powyższe przykłady edycji obejmują minimalny zakres danych. W przypadku, 
gdy edytowane np. uprawnienie przed edycja posiadało uzupełnione inne pola, to wartości tych 
pól zostaną usunięte. Tą zasadę można zastosować np. do zmiany Daty Walidacji (ValidationDate) 
na Datę Rygoru Natychmiastowej Wykonalności (ImmediateEnforceabilityDate) – w pliku XML 
należy wtedy określić jedynie drugą z nich (przykład powyżej). 
 
Dodatkowo w pliku importu można zdefiniować: 
 

<To>2012-12-01</To> 
data „do” ważności- dotyczy tylko 
uprawnienia/ograniczenia 

<Description>Lokal przy ulicy</Description> 
opis, publikowany we wpisie. Możliwość 
dodania, np.: adresu punktu sprzedaży 
alkoholu. 

<DocumentNumber>123-345</DocumentNumber> numer dowolnego dokumentu 

<FileName>załącznik.zip</FileName> nazwa pliku załącznika 

<FileData>Załącznik (Base64 String)</FileData> złącznik (Base64 string) 



XML importu po uwzględnieniu wszystkich możliwych danych: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RestrictionImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <Permissions> 
    <Restriction> 

      <Symbol>2051Z.0001.P.0001</Symbol> 
      <NIP>7696796173</NIP> 
      <From>2012-07-27</From> 
      <To>2012-12-15</To> 
      <Description>Lokal przy ulicy</Description> 
      <DocumentNumber>123-345</DocumentNumber> 
      <CaseSignature>LK9/POL1</CaseSignature> 
      <FileName>załącznik.zip</FileName> 
      <FileData>Załącznik (Base64 String)</FileData> 
      <DateOfFeasibility> 
        <ImmediateEnforceabilityDate>2012-08-19</ImmediateEnforceabilityDate> 
      </DateOfFeasibility> 
      <RestrictionOperation>5</RestrictionOperation> 
    </Restriction> 
  </Permissions> 
</RestrictionImport> 

 
Edycja nie obejmuje: 

 symbolu uprawnienia 

 numerów NIP/KRS oraz nazwy podmiotu z KRS 

 sygnatury sprawy 

4. Usunięcie błędnie wprowadzonej informacji 
 
System umożliwia usunięcie błędnie wprowadzonej informacji odnośnie uprawnienia/ograniczenia, 
utraty, cofnięcia, wygaśnięcia, wykreślenia oraz usunięcia ograniczenia. Usunięcie błędnie 
wprowadzonej informacji polega na oznaczeniu konkretnego rekordu jako niewłaściwy. 
 
W celu usunięcia błędnie wprowadzonej informacji należy określić minimalny zakres danych: 

 symbol uprawnienia zgodny z symbolem w CEIDG 

 NIP lub KRS podmiotu 

 data „od”  

 sygnatura sprawy uprawnienia/ograniczenia lub np. cofnięcia (LK9/POL1) 

 data uprawomocnienia lub data rygoru natychmiastowej wykonalności 

 rodzaj operacji (7) 
Należy mieć na uwadze, że tak naprawdę do usunięcia błędnie wprowadzonej informacji niezbędne 
są informacje służące do identyfikacji konkretnego rekordu, który chcemy usunąć (pozostałe 
informacje wymienione powyżej wynikają ze schematu XSD): 

 symbol uprawnienia zgodny z symbolem w CEIDG 

 NIP lub KRS podmiotu 

 sygnatura sprawy uprawnienia ograniczenia lub np. cofnięcia (LK9/POL1) 
Dane przekazywane podczas usuwania błędnie wprowadzonej informacji nie są rejestrowane, a więc 
nie są widoczne we wpisie. Rejestrowany jest jedynie sam fakt usunięcia błędnie wprowadzonej 
informacji. 
W celu uniknięcia pomyłki podczas importu usuwania błędnie wprowadzonej informacji, system 
umożliwia określenie opcjonalnego atrybutu wskazującego na typ informacji przeznaczonej do 
usunięcia: 
0 – informacja dotycząca uprawnienia/ograniczenia 
1 – informacja dotycząca utraty/cofnięcia/wygaśnięcia/wykreślenia wpisu do RDR/usunięcia 
ograniczenia 



W przypadku, gdy w CEIDG będzie znajdowała się np.: informacja odnośnie uprawnienia oraz jego 
cofnięcia, natomiast atrybut będzie posiadał wartość "0" (próba usunięcia pierwotnego uprawnienia), 
zostanie zwrócony błąd. W przypadku, gdy atrybut nie zostanie określony, usunięta zostanie ostatnio 
wprowadzona  informacja tj.:  

 uprawnienie - w przypadku braku informacji o utracie/cofnięciu/wygaśnięciu 

 utrata/cofnięcie/wygaśnięcie uprawnienia - w przypadku, gdy istnieje informacja 
o uprawnieniu oraz jego utracie/cofnięciu/wygaśnięciu). 

 
Przykładowy XML importu: 
 
Usunięcie błędnie wprowadzonej informacji ze wskazaniem na pierwotne uprawnienie, podmiot 
z numerem NIP: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RestrictionImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <Permissions> 
    <Restriction> 

      <Symbol>2051Z.0001.P.0001</Symbol> 
      <NIP>7696796173</NIP> 
      <From>2012-07-27</From> 
      <CaseSignature>LK9/POL1</CaseSignature> 
      <DateOfFeasibility> 
        <ValidationDate>2012-08-19</ValidationDate> 
      </DateOfFeasibility> 
      <RestrictionOperation InformationType="0">7</RestrictionOperation> 
    </Restriction> 
  </Permissions> 
</RestrictionImport> 

 
Usunięcie błędnie wprowadzonej informacji ze wskazaniem na np. cofnięcie uprawnienia, podmiot 
z numerem KRS 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<RestrictionImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <Permissions> 
    <Restriction> 
      <Symbol>2051Z.0001.P.0001</Symbol> 
      <KRS>0000000055</KRS> 
      <From>2012-07-27</From> 
      <CaseSignature>LK9/POL1</CaseSignature> 
      <DateOfFeasibility> 
        <ImmediateEnforceabilityDate>2012-08-19</ImmediateEnforceabilityDate> 
      </DateOfFeasibility> 
      <RestrictionOperation InformationType="1">7</RestrictionOperation> 
    </Restriction> 
  </Permissions> 
</RestrictionImport> 

 


