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Urząd Miasta / Gminy

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 
przeznaczonych do spożycia w miejscu  
sprzedaży

5630Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

2 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży

5630Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

3 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
powyżej 18% zawartości alkoholu 
przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży

5630Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

4 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży

4725Z.0001.P.0006 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

5 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży

4725Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

6 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
powyżej 18% zawartości alkoholu 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży

4725Z.0001.P.0008 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

7 Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, 
zinwentaryzowanych zapasów napojów 
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz 
piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży

4725Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

8 Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, 
zinwentaryzowanych zapasów napojów 
alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży

4725Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

* rdr - rejestr działalności regulowanej
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9 Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, 
zinwentaryzowanych zapasów napojów
alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu 
przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży

4725Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

10 Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, 
zinwentaryzowanych zapasów napojów
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz 
piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży

4725Z.0001.P.0005 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

11 Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, 
zinwentaryzowanych zapasów napojów 
alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży

4725Z.0001.P.0009 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

12 Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, 
zinwentaryzowanych zapasów napojów 
alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży

4725Z.0001.P.0007 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

13 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa podczas 
imprez zamkniętych

5621Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

14 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) podczas imprez zamkniętych

5621Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

15 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
powyżej 18% zawartości alkoholu podczas 
imprez zamkniętych

5621Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

16 Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów 
alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz 
piwa

5630Z.0001.P.00004 Ustawa z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

17 Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów 
alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości 
alkoholu (z wyjątkiem piwa)

5630Z.0001.P.00005 Ustawa z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)
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18 Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów 
alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

5630Z.0001.P.00006 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

19 Zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi 
zwierzętami

9609Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1289 ze zm.)

20 Zezwolenie na prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt

9609Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1289 ze zm.)

21 Zezwolenie na prowadzenie grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych

9603Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1289 ze zm.)

22 Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych

3700Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1289 ze zm.)

23 Zezwolenie na wykonywanie przewozów 
regularnych w krajowym transporcie drogowym

4931Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

24 Zezwolenie na wykonywanie przewozów 
regularnych specjalnych w krajowym transporcie 
drogowym

4931Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

25 Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę

3600Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 
ze zm.)

26 Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego 
odprowadzania ścieków

3700Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 
ze zm.)

27 Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków

3600Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 
ze zm.)
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28 Licencja na przewóz taksówką 4932Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

29 Rejestr działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości

3811Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1289 ze zm.)

30 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości

3811Z.0001.L.0003 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1289 ze zm.)

31 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8891Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 ze zm.)

32 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

8891Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 ze zm.)

33 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy 
masowej

9329Z. 0001.P.0001 Ustawa z dnia 20 marca 2009 
r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1160 z późn. zm.).
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Starostwo

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Zezwolenie na zbieranie odpadów 5630Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze 
zm)

2 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 3832Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze 
zm)

3 Zezwolenie na wykonywanie przewozów 
regularnych w krajowym transporcie drogowym

4931Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

4 Zezwolenie na wykonywanie przewozów 
regularnych specjalnych w krajowym transporcie 
drogowym

4931Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

5 Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację 
kontroli pojazdów

7120B.0001.P.0001 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 
r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
1997 nr 98 poz. 602 ze zm.)

6 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
stację kontroli pojazdów

7120B.0001.L.0001 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 
r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
1997 nr 98 poz. 602 ze zm.)

7 Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek 
szkolenia kierowców

8553Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. 
o kierujących pojazdami (Dz.U. 
2011 nr 30 poz. 151 ze zm.)

8 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia kierowców

8553Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. 
o kierujących pojazdami (Dz.U. 
2011 nr 30 poz. 151 ze zm.)

9 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego – osób

4939Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

10 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego – rzeczy

4941Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

11 Licencja na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego w zakresie przewozu osób 
samochodem osobowym

4939Z.0001.P.0012 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)
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12 Licencja na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem 
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie 
do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób 
łącznie z kierowcą

4939Z.0001.P.0013 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

13 Licencja na wykonywanie transportu drogowego 
w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

4941Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

14 Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż 0990Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. 
2011 nr 163 poz. 981 ze zm.)

Urząd marszałkowski

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami
alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz 
piwem

4634A.0001.P.0001 Ustawa z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

2 Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami
alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% 
alkoholu, z wyjątkiem piwa

4634A.0001.P.0006 Ustawa z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

3 Zezwolenie na wyprzedaż hurtową posiadanych 
zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 
4,5% alkoholu oraz piwa

4634A.0001.P.0005 Ustawa z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

4 Zezwolenie na wyprzedaż hurtową posiadanych 
zapasów napojów alkoholowych o zawartości 
powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa

4634A.0001.P.0003 Ustawa z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

5 Zezwolenie na wyprzedaż hurtową posiadanych 
zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 
18% alkoholu

4634A.0001.P.0007 Ustawa z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

6 Zezwolenie na leczenie substytucyjne 8720Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 ze zm.)
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7 Zezwolenie na wykonywanie przewozów 
regularnych w krajowym transporcie drogowym

4931Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

8 Zezwolenie na wykonywanie przewozów 
regularnych specjalnych w krajowym transporcie 
drogowym

4931Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

9 Rejestr przedsiębiorców produkujących tablice 
rejestracyjne

2599Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. 
- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
1997 nr 98 poz. 602 ze zm.)

10 Zakaz wykonywania działalności określonej 
we wpisie do rejestru przedsiębiorców 
produkujących tablice rejestracyjne

2599Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 
r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
1997 nr 98 poz. 602 ze zm.)

11 Rejestr przechowawców akt osobowych 
i płacowych

9101B.0001.P.0001 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 
173 ze zm.)

12 Zakaz wykonywania działalności określonej 
we wpisie do rejestru przechowawców akt 
osobowych i płacowych

9101B.0001.L.0001 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 
173 ze zm.)

13 Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy 
doszkalające

8559B.0001.P.0001 Ustawa z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 
poz. 1367 ze zm.)

14 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
kursy doszkalające

8559B.0001.L.0001 Ustawa z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 
poz. 1367 ze zm.)

15 Rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych

7912Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 
r. o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach 
turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 
2361 ze zm.)

16 Zakaz wykonywania działalności określonej 
we wpisie do rejestru organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych

7912Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. 
o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach 
turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 
2361 ze zm.)

17 Rejestr przedsiębiorców prowadzących 
pracownię psychologiczną

9101B.0001.P.0002 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. 
o kierujących pojazdami (Dz.U. 
2011 nr 30 poz. 151 ze zm.)
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18 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
pracownię psychologiczną

9101B.0001.L.0002 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. 
o kierujących pojazdami (Dz.U. 
2011 nr 30 poz. 151 ze zm.)

19 Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż oraz na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin

0990Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
2011 nr 163 poz. 981 ze zm.)

20 Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż 0990Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
2011 nr 163 poz. 981 ze zm.)

21 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 3832Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze 
zm.)

22 Rejestr podmiotów prowadzących kursy z zakresu 
przewozu towarów niebezpiecznych

8559B.0001.P.0006 Ustawa z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 
poz. 1367 ze zm.)

23 Rejestr podmiotów prowadzących agencję 
zatrudnienia

7810Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 
2004 nr 99 poz. 1001 ze zm.)
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Urząd wojewódzki

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek 
szkolenia kierowców zawodowych

8553Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

2 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia

8553Z.0001.L.0002 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

3 Rejestr podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą

8610Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (Dz.U. 
2011 nr 112 poz. 654 ze zm.)

4 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą

8610Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (Dz.U. 
2011 nr 112 poz. 654 ze zm.)

5 Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy 8553Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. 
o kierujących pojazdami (Dz.U. 
2011 nr 30 poz. 151 ze zm.)

6 Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy 
doskonalące dla ratowników medycznych

8559B.0001.P.0009 Ustawa z dnia 8 września 2006 
r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 
1410 ze zm.)

7 Zezwolenie na prowadzenie placówki 
zapewniającej całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 
osobom w podeszłym wieku

8730Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 
nr 64 poz. 593 ze zm.)

8 Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy 
społecznej

8710Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 
nr 64 poz. 593 ze zm.)
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Ministerstwo Finansów

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Koncesja na prowadzenie kasyna gry 9200Z.0001.P.0005 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz.U. 2009 
nr 201 poz. 1540 ze zm.)

2 Zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo 
pieniężne

9200Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz.U. 2009 
nr 201 poz. 1540 ze zm.)

3 Zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych 9200Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz.U. 2009 
nr 201 poz. 1540 ze zm.)

4 Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 
U. poz. 723)

5 Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 
U. poz. 723)

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami 
alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu

4634A.0001.P.0002 Ustawa z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

2 Zezwolenie na wyprzedaż hurtową posiadanych 
zapasów napojów alkoholowych o zawartości 
powyżej 18% alkoholu

4634A.0001.P.0004 Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)

3 Decyzja o wsparciu nowej inwestycji Decyzja dotyczy 
różnych kodów PKD

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 
o wspieraniu nowych inwestycji 
(Dz.U. 2018 poz. 1162)
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4 Zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej 6611Z.0001.P.0005 Ustawa z dnia 26 października 2000 
r. o giełdach towarowych (Dz.U. 
2000 nr 103 poz. 1099 ze zm.)

5 Zezwolenie na prowadzenie giełdowej izby 
rozrachunkowej

6611Z.0001.P.0006 Ustawa z dnia 26 października 2000 
r. o giełdach towarowych (Dz.U. 
2000 nr 103 poz. 1099 ze zm.)

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli 
ryb i innych organizmów morskich w polskich 
obszarach morskich

0321Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. 
o rybołówstwie morskim (Dz.U. 
2015 poz. 222 ze zm.)

2 Zezwolenie na zarybianie w polskich obszarach 
morskich

0321Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. 
o rybołówstwie morskim (Dz.U. 
2015 poz. 222 ze zm.)

3 Specjalne zezwolenie połowowe 0311Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. 
o rybołówstwie morskim (Dz.U. 
2015 poz. 222 ze zm.)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Koncesja na: montaż elektronicznych urządzeń 
i systemów alarmowych, sygnalizujących 
zagrożenie chronionych osób i mienia, 
oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach 
w miejscach ich zainstalowania, montaż 
urządzeń i środków mechanicznego 
zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, 
konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu 
w miejscach zainstalowania

8020Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 
r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 
1997 nr 114 poz. 740 ze zm.)
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2 Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób 
i mienia w formie zabezpieczenia technicznego

8020Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 
r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 
1997 nr 114 poz. 740 ze zm.)

3 Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób 
i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

8010Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 
r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 
1997 nr 114 poz. 740 ze zm.)

4 Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób 
i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej 
i zabezpieczenia technicznego

8010Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 
r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 
1997 nr 114 poz. 740 ze zm.)

5 Koncesja na wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym i policyjnym

2051Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 
r. o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją 
oraz wyrobami i technologią 
o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym (Dz.U. 2001 nr 67 poz. 
679 ze zm.)

6 Rejestr działalności detektywistycznej 8030Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. 
o usługach detektywistycznych 
(Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110 ze zm.)

7 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru działalności detektywistycznej

8030Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. 
o usługach detektywistycznych 
(Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110 ze zm.)

Ministerstwo Środowiska

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Koncesja na podziemne bezzbiornikowe 
magazynowanie substancji

0620Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
2011 nr 163 poz. 981 ze zm.)

2 Koncesja na podziemne składowanie odpadów 3821Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
2011 nr 163 poz. 981 ze zm.)

3 Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie 
złóż kopalin

0990Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
2011 nr 163 poz. 981 ze zm.)
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4 Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż 0990Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
2011 nr 163 poz. 981 ze zm.)

5 Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie 
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 
węgla

0990Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
2011 nr 163 poz. 981 ze zm.)

6 Koncesja poszukiwanie i rozpoznawanie 
złóż węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złóż

0990Z.0001.P.0005 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
2011 nr 163 poz. 981 ze zm.)

7 Koncesja na podziemne składowanie dwutlenku 
węgla

3821Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
2011 nr 163 poz. 981 ze zm.)

8 Zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii 
genetycznej

7211Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. 
o mikroorganizmach i organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych 
(Dz.U. 2001 nr 76 poz. 811 ze zm.)

9 Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu 
produktów GMO

0164Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. 
o mikroorganizmach i organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych 
(Dz.U. 2001 nr 76 poz. 811 ze zm.)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Rejestr wytwórców w zakresie wytwarzania, 
magazynowania lub wprowadzania do obrotu 
biokomponentów

2059Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 
1199 ze zm.)

2 Zakaz wykonywania działalności określonej 
we wpisie do rejestru wytwórców w zakresie 
wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania 
do obrotu biokomponentów

2059Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 
1199 ze zm.)

3 Rejestr wytwórców biogazu rolniczego 3521Z.0001.P.0001 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii 
(Dz.U. 2015 poz. 478 ze zm.)

4 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

3521Z.0001.L.0001 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii 
(Dz.U. 2015 poz. 478 ze zm.)



 

Biznes.gov.pl 
Strona 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uprawnień 
Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia 
oraz wpisy do rejestrów działalności regulowanej) 
oraz ograniczeń (zakazy wykonywania 
działalności określonej we wpisie do rejestru 
działalności regulowanej) dla poszczególnych 
organów  

  

Strona 16

5 Rejestr administratorów systemów certyfikacji 4612Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 
1199 ze zm.)

6 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru administratorów systemów 
certyfikacji

4612Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 
1199 ze zm.)

7 Rejestr jednostek certyfikujących 4612Z.0001.P.0005 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 
1199 ze zm.)

8 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru jednostek certyfikujących

4612Z.0001.L.0002 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 
1199 ze zm.)

9 Rejestr wytwórców biopłynów 3521Z.0001.P.0003 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii 
(Dz.U. 2015 poz. 478 ze zm.)

10 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru wytwórców biopłynów

3521Z.0001.L.0002 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii 
(Dz.U. 2015 poz. 478 ze zm.)

11 Rejestr podmiotów sprowadzających 4612Z.0001.P.0006 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 
1199 ze zm.)

12 Rejestr przedsiębiorców wykonujących 
działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu
wyrobów winiarskich

1102Z.0001.P.000  Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. 
o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 
2022 r. poz. 24) 

13 Zakaz wykonywania działalności w zakresie 
wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich 

1102Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. 
o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 
2022 r. poz. 24) 

14 Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych 0116Z. 0001.P.0001 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 ze zm.)

15 Zezwolenie na uprawę maku 0111Z. 0001.P.0001 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 ze zm.)
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16 Zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie skupu maku

4621Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 ze zm.)

17 Zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie skupu konopi włóknistych

4621Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 ze zm.)

18 Rejestr podmiotów wykonujących działalność
w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu
etylowego

101Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 2 marca 2001 r.
o wyrobie alkoholu etylowego oraz
wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
(Dz.U. 2001 nr 31 poz. 353 ze zm.)

19 Rejestr działalności w zakresie wyrobu lub
rozlewu napojów spirytusowych

1101Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 18 października 2006
r. o wyrobie napojów spirytusowych
oraz o rejestracji i ochronie
oznaczeń geograficznych napojów
spirytusowych (Dz.U. 2006 nr 208
poz. 1539 ze zm)

20 Zakaz wykonywania działalności w zakresie
wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

1101Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 18 października 2006
r. o wyrobie napojów spirytusowych
oraz o rejestracji i ochronie
oznaczeń geograficznych napojów
spirytusowych (Dz.U. 2006 nr 208
poz. 1539 ze zm.)

21 Rejestr producentów wyrobów tytoniowych 1200Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. 
o wyrobie alkoholu etylowego oraz
wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
(Dz.U. 2001 nr 31 poz. 353 ze zm.)

22 Zakaz wykonywania działalności objętej wpisem 
producentów wyrobów tytoniowych

1200Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o 
wyrobie alkoholu etylowego oraz
wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
(Dz.U. 2001 nr 31 poz. 353 ze zm.).
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Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Licencja dotycząca międzynarodowego 
autobusowego i autokarowego zarobkowego 
przewozu osób

4939Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

2 Licencja dotycząca międzynarodowego 
zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

4941Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

3 Zezwolenie na przewozy regularne autokarem lub 
autobusem między Państwami Członkowskimi 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009

4939Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

4 Zezwolenie dla specjalnych przewozów 
regularnych nieobjętych liberalizacją 
autokarem lub autobusem między Państwami 
Członkowskimi zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1073/2009

4939Z.0001.P.0005 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

5 Zezwolenie na wykonywanie regularnych 
przewozów osób w międzynarodowym 
transporcie drogowym

4939Z.0001.P.0006 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

6 Zezwolenie na wykonywanie regularnych 
specjalnych przewozów osób 
w międzynarodowym transporcie drogowym

4939Z.0001.P.0007 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

7 Zezwolenie na wykonywanie okazjonalnych 
przewozów osób w międzynarodowym 
transporcie drogowym

4939Z.0001.P.0008 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

8 Zezwolenie na wykonywanie wahadłowych 
przewozów osób w międzynarodowym 
transporcie drogowym

4939Z.0001.P.0009 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)

9 Zezwolenie na wykonywanie przewozu 
kabotażowego na terytorium Polski

4941Z.0001.P.0005 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
2001 nr 125 poz. 1371 ze zm.)
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Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Zezwolenie na obrót hurtowy środkami 
odurzającymi lub substancjami psychotropowymi 
będącymi produktami leczniczymi

4646Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 ze zm.)

2 Zezwolenie na obrót hurtowy środkami 
odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, 
które nie są produktami leczniczymi

4646Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 ze zm.)

3 Zezwolenie na wytwarzanie produktu 
leczniczego/badanego produktu leczniczego

2120Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 
nr 126 poz. 1381 ze zm.)

4 Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub 
przerób środków odurzających lub substancji 
psychotropowych będących produktami 
leczniczymi

2120Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 ze 
zm.)

5 Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub 
przerób środków odurzających lub substancji 
psychotropowych niebędących produktami 
leczniczymi

2120Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 ze 
zm.)

6 Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub 
przerób prekursorów kategorii 1

2120Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 ze zm.)

7 Zezwolenie na obrót hurtowy prekursorami 
kategorii 1

4646Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 ze zm.)

8 Zezwolenie na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej

4646Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 
nr 126 poz. 1381 ze zm.)

9 Zezwolenie na import produktów leczniczych/
badanych produktów leczniczych

4646Z.0001.P.0005 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 
nr 126 poz. 1381 ze zm.)

10 Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu 
leczniczego

2120Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 
nr 126 poz. 1381 ze zm.)

11 Rejestr wytwórców, importerów i dystrybutorów 
substancji czynnych

2120Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 
nr 126 poz. 1381 ze zm.)
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12 Zakaz wykonywania działalności określonej 
we wpisie do rejestru wytwórców, importerów 
i dystrybutorów substancji czynnych

2120Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 
nr 126 poz. 1381 ze zm.)

13 Wpis do Krajowego Rejestru Pośredników 
w Obrocie Produktami Leczniczymi

2120Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 
nr 126 poz. 1381 ze zm.)

14 Zakaz wykonywania działalności określonej 
we wpisie do Krajowego Rejestru Pośredników 
w Obrocie Produktami Leczniczymi

2120Z.0001.L.0002 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 
nr 126 poz. 1381 ze zm.)

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Zezwolenie na prowadzenie apteki 4773Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 
nr 126 poz. 1381 ze zm.)

2 Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego 4773Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 
nr 126 poz. 1381 ze zm.)

Izba Administracji Skarbowej

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Zezwolenie na urządzanie loterii fantowych, gry 
bingo fantowe i loterii promocyjnych

9200Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz.U. 2009 
nr 201 poz. 1540 ze zm.)

2 Zgłoszenie urządzenia turnieju gry pokera 9311Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz.U. 2009 
nr 201 poz. 1540 ze zm.)

3 Zezwolenie na urządzanie loterii audiotekstowych 9200Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz.U. 2009 
nr 201 poz. 1540 ze zm.)
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Urząd Skarbowy

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 5210B.0001.P.0001 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 
nr 3 poz. 11 ze zm.)

2 Zezwolenie na wykonywanie czynności 
w charakterze przedstawiciela podatkowego

6920Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 
nr 3 poz. 11 ze zm.)

3 Zezwolenie na prowadzenie działalności, jako 
podmiot pośredniczący

5210B.0001.P.0002 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 
nr 3 poz. 11 ze zm.)

4 Zezwolenie na wysyłanie importowanych 
wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 
procedury zawieszenia poboru akcyzy

4612Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 
nr 3 poz. 11 ze zm.)

5 Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych, 
jako zarejestrowany odbiorca

4612Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 
nr 3 poz. 11 ze zm.)

6 Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 
akcyzowych, jako zarejestrowany odbiorca

4612Z.0001.P.0007 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 
nr 3 poz. 11 ze zm.)

7 Zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów 
akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy

4612Z.0001.P.0009 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 
nr 3 poz. 11 ze zm.)

Komisja Nadzoru Finansowego

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Zezwolenie na prowadzenie działalności 
maklerskiej w formie domu maklerskiego

6612Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)

2 Zezwolenie na prowadzenie platformy aukcyjnej 
dla kontraktów terminowych

6612Z.0001.P.0006 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)
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3 Zezwolenie na nabywanie przez dom maklerski 
kontraktów na aukcjach organizowanych przez 
platformę aukcyjną

6612Z.0001.P.0007 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)

4 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie 
udostępniania informacji o transakcjach

6612Z.0001.P.0014 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)

5 Zezwolenia na prowadzenie działalności 
maklerskiej przez bank

6612Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)

6 Zezwolenie na prowadzenie przez bank 
rachunków papierów wartościowych

6612Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)

7 Zezwolenie na prowadzenie przez bank 
rachunków papierów wartościowych na 
terytorium innego państwa członkowskiego

6612Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)

8 Zezwolenie na prowadzenie przez bank 
rachunków derywatów

6612Z.0001.P.0008 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)

9 Zezwolenie na prowadzenie przez bank 
rachunków derywatów na terytorium innego 
państwa członkowskiego

6612Z.0001.P.0009 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)

10 Zezwolenie na prowadzenie rachunków 
zbiorczych (działalność powiernicza)

6612Z.0001.P.0010 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)

11 Zezwolenie na prowadzenie rachunków 
zbiorczych (działalność powiernicza) na 
terytorium innego państwa członkowskiego

6612Z.0001.P.0011 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)

12 Zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego 6612Z.0001.P.0012 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)
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13 Zezwolenie na utworzenie funduszu 
emerytalnego

6530Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 
r. o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych (Dz.U. 1997 
nr 139 poz. 934 ze zm.)

14 Zezwolenie na utworzenie towarzystwa 
emerytalnego

6530Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 
r. o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych (Dz.U. 1997 
nr 139 poz. 934 ze zm.)

15 Zezwolenie na utworzenie i prowadzenie 
działalności instytucji pieniądza elektronicznego

6619Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 
nr 199 poz. 1175 ze zm.)

16 Zezwolenie na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej przez zagraniczny zakład 
ubezpieczeń

6512Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjne (Dz.U. 2015 poz. 
1844 ze zm.)

17 Zezwolenie na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej

6512Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjne (Dz.U. 2015 poz. 
1844 ze zm.)

18 Zezwolenie na wykonywanie działalności 
brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo 
reasekuracji

6622Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. 
o pośrednictwie ubezpieczeniowym 
(Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1154 ze 
zm.)

19 Zezwolenie na utworzenie funduszu 
inwestycyjnego

6430Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. 
o funduszach inwestycyjnych 
i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnym ( Dz.U. 
2004 nr 146 poz. 1546 ze zm.)

20 Zezwolenie na zarządzanie funduszami 
inwestycyjnymi

6630Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. 
o funduszach inwestycyjnych 
i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnym ( Dz.U. 
2004 nr 146 poz. 1546 ze zm.)

21 Zezwolenie na utworzenie banku 6419Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 
poz. 939 ze zm.)

22 Zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez 
bank

6419Z.0001.P.0005 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 
poz. 939 ze zm.)
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23 Zezwolenie na utworzenie oddziału banku 
zagranicznego w kraju

6419Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 
poz. 939 ze zm.)

24 Zezwolenie na przedstawicielstwo banku 
zagranicznego lub instytucji kredytowej

6419Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 
poz. 939 ze zm.)

25 Zezwolenie na utworzenie banku krajowego przez 
instytucję kredytową

6419Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 
poz. 939 ze zm.)

26 Zezwolenie na prowadzenie systemów 
rozrachunku papierów wartościowych

6611Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Ustawa o ostateczności 
rozrachunku w systemach 
płatności i systemach rozrachunku 
papierów wartościowych oraz 
zasadach nadzoru nad tymi 
systemami (Dz.U. 2001 nr 123 poz. 
1351 ze zm.)

27 Zezwolenie na prowadzenie izby rozliczeniowej 6611Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)

28 Zezwolenie na prowadzenie izby rozrachunkowej 6611Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)

29 Zezwolenie na prowadzenie towarowego domu 
maklerskiego

6611Z.0001.P.0006 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 
r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 
poz. 1538 ze zm.)

30 Zezwolenie na wykonywanie działalności 
reasekuracyjnej dla krajowego zakładu 
reasekuracji

6520Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjne (Dz.U. 2015 poz. 
1844 ze zm.)

31 Zezwolenie na wykonywanie działalności 
reasekuracyjnej przez główny oddział 
zagranicznego zakładu reasekuracji na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6520Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjne (Dz.U. 2015 poz. 
1844 ze zm.)

32 Zezwolenie na prowadzenie działalności 
w charakterze krajowej instytucji płatniczej

8291Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 
nr 199 poz. 1175 ze zm.)
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33 Rejestr biur usług płatniczych 8291Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 
nr 199 poz. 1175 ze zm.)

34 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru biur usług płatniczych

8291Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 
nr 199 poz. 1175 ze zm.)

35 Zezwolenie na przywrócenie akcjom formy 
dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

6612Z.0001.P.0013 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 
1539 ze zm.)

36 Zezwolenie na utworzenie kasy 
oszczędnościowo-kredytowej

6619Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 
r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych 
(Dz.U. 2012 poz. 855 ze zm.)

37 Zezwolenie na prowadzenie działalność 
w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego

6619Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 23 marca 2017 
r. o kredycie hipotecznym oraz 
o nadzorze nad pośrednikami 
kredytu hipotecznego i agentami 
(Dz.U. 2017 poz. 819 ze zm.)

Narodowy Bank Polski

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Rejestr działalności kantorowej 6612Z.0001.P.0005 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. 
Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 nr 141 
poz. 1178 ze zm.)

2 Zakaz wykonywania działalności określonej we 
wpisie do rejestru działalności kantorowej

6612Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. 
Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 nr 141 
poz. 1178 ze zm.)

3 Zezwolenie na prowadzenie i zmiany systemów 
płatności

6411Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 
r. o ostateczności rozrachunku 
w systemach płatności 
i systemach rozrachunku papierów 
wartościowych oraz zasadach 
nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. 
2001 nr 123 poz. 1351 ze zm.)
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Państwowa Agencja Nadzoru Audytowego

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Lista firm audytorskich Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. 
o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (Dz. U. poz. 1089 ze 
zm.)

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych

8559B.0001.P.0005 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039 ze 
zm.)

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych

8559B.0001.P.0004 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039 ze 
zm.)

2 Wpis praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą

8690C.0001.P.0001 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (Dz.U. 
2011 nr 112 poz. 654 ze zm.)
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Naczelna Izba Lekarska

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

8559B.0001.P.0007 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 
r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 
ze zm.)

Okręgowa Izba Lekarska

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

8559B.0001.P.0008 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
( Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 ze zm.)

2 Wpis praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą

8621Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (Dz.U. 
2011 nr 112 poz. 654 ze zm.)

Wojskowa Izba Lekarska

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Wpis praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą

8621Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (Dz.U. 
2011 nr 112 poz. 654 ze zm.)

Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Ewidencja zakładów leczniczych dla zwierząt 7500Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. 
o zakładach leczniczych dla zwierząt 
(Dz.U. 2004 nr 11 poz. 95 ze zm.)
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Urząd Komunikacji Elektronicznej

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Rejestr operatorów pocztowych 5320Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. 
Prawo pocztowe (Dz.U. 2003 nr 130 
ze poz. 1188 ze zm.)

2 Zakaz wykonywania działalności określonej 
w rejestrze operatorów pocztowych

5320Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. 
Prawo pocztowe (Dz.U. 2003 nr 130 
ze poz. 1188 ze zm.)

3 Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych 6110Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. 
Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 
2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.)

4 Zakaz wykonywania działalności określonej 
we wpisie do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych

6110Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. 
Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 
2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.)

Urząd Regulacji Energetyki

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej 3511Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

2 Koncesja na obrót energią elektryczną 3514Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

3 Koncesja na przesyłanie energii elektrycznej 3512Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

4 Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej 3513Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

5 Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej 
w odnawialnych źródłach energii

3511Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)
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6 Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej 
w kogeneracji

3511Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

7 Koncesja na wytwarzanie paliw gazowych 3521Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

8 Koncesja na obrót paliwami gazowymi 3523Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

9 Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą 3523Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

10 Koncesja na skraplanie gazu ziemnego 
i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego 
w instalacjach skroplonego gazu ziemnego

0910Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

11 Koncesja na przesyłanie paliw gazowych 4950A.0001.P.0001 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

12 Koncesja na dystrybucję paliw gazowych 3522Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

13 Koncesja na magazynowanie paliw gazowych 5210A.0001.P.0001 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

14 Koncesja na wytwarzanie biopaliw ciekłych oraz 
na obrót tymi paliwami

2059Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

15 Koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych 1920Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

16 Koncesja na obrót paliwami ciekłymi 4612Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

17 Koncesja na magazynowanie paliw ciekłych 5210B.0001.P.0003 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

18 Koncesja na przesyłanie paliw ciekłych 4950B.0001.P.0001 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)
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19 Koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą 4612Z.0001.P.0008 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

20 Koncesja na wytwarzanie ciepła 3530Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

21 Koncesja na obrót ciepłem 3530Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

22 Koncesja na przesyłanie ciepła 3530Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

23 Koncesja na przesyłanie dwutlenku węgla 3530Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

24 Rejestr wytwórców energii w małej instalacji 3511Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

25 Rejestr podmiotów przywożących paliwa ciekłe 
z zagranicy

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 
54 poz. 348 ze zm.)

Urząd Transportu Kolejowego

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek 
szkolenia i egzaminowania maszynistów

8559B.0001.P.0002 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz.U. 
2003 nr 86 poz. 789 ze zm.)

2 Licencja na wykonywanie przewozów kolejowych 
osób lub rzeczy albo na udostępnianie pojazdów 
trakcyjnych

4910Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz.U. 
2003 nr 86 poz. 789 ze zm.)
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Rejestr przedsiębiorców dokonujących obrotu 
materiałem siewnym

4621Z.0001.P.0003 Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. 
o nasiennictwie (Dz.U. 2012 poz. 
1512 ze zm.)

2 Rejestr przedsiębiorców wykonujących 
działalność w zakresie wprowadzania środków 
ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania 
tych środków

4675Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. 
o środkach ochrony roślin (Dz.U. 
2013 poz. 455 ze zm.)

3 Rejestr przedsiębiorców wykonujących 
działalność w zakresie prowadzenia szkoleń 
w zakresie środków ochrony roślin

8559B.0001.P.0003 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. 
o środkach ochrony roślin (Dz.U. 
2013 poz. 455 ze zm.)

4 Zakaz dokonywania obrotu materiałem siewnym 4621Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. 
o nasiennictwie (Dz.U. 2012 poz. 
1512 ze zm.)

5 Zakaz wykonywania działalności w zakresie 
obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony 
roślin

4675Z.0001.L.0001 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. 
o środkach ochrony roślin (Dz.U. 
2013 poz. 455 ze zm.)

6 Zakaz wykonywania działalności w zakresie 
prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin

8559B.0001.L.0002 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. 
o środkach ochrony roślin (Dz.U. 
2013 poz. 455 ze zm.)

7 Rejestr przedsiębiorców wykonujących 
działalność w zakresie potwierdzania sprawności 
technicznej sprzętu przeznaczonego do 
stosowania środków ochrony roślin

7120B.0001.P.0002 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. 
o środkach ochrony roślin (Dz.U. 
2013 poz. 455 ze zm.)

8 Rejestr podmiotów profesjonalnych Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. 
o środkach ochrony roślin (Dz.U. 
2013 poz. 455 ze zm.)
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oraz wpisy do rejestrów działalności regulowanej) 
oraz ograniczeń (zakazy wykonywania 
działalności określonej we wpisie do rejestru 
działalności regulowanej) dla poszczególnych 
organów  

  

Strona 32

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Koncesja na wykonywanie przewozu lotniczego 5110Z. 0001.P.0001 
Transport lotniczy 
pasażerski 

5121Z. 0001.P.0001 
Transport lotniczy 
towarów

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo 
lotnicze (Dz.U. 2002 nr 130 poz. 
1112 ze zm.)

2 Rejestr podmiotów szkolących (dotyczy 
działalności szkoleniowej personelu lotniczego)

8553Z.0001.P.0004 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo 
lotnicze (Dz.U. 2002 nr 130 poz. 
1112 ze zm.)

3 Zezwolenie na zarządzanie lotniskiem 5223Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo 
lotnicze (Dz.U. 2002 nr 130 poz. 
1112 ze zm.)

4 Zezwolenie na obsługę naziemną w portach 
lotniczych

5223Z.0001.P.0002 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo 
lotnicze (Dz.U. 2002 nr 130 poz. 
1112 ze zm.)

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Koncesja na rozpowszechnianie programów 
radiofonicznych lub telewizyjnych

6020Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. 
o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993 nr 
7 poz. 34 ze zm.)
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Lista uprawnień 
Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia 
oraz wpisy do rejestrów działalności regulowanej) 
oraz ograniczeń (zakazy wykonywania 
działalności określonej we wpisie do rejestru 
działalności regulowanej) dla poszczególnych 
organów  

  

Strona 33

Główny Urząd Miar

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Zezwolenie na wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw 
oraz sprawdzania pod względem zgodności 
z wymaganiami okresowo, przed i po 
zainstalowaniu oraz po naprawie określonych 
rodzajów przyrządów pomiarowych

2615Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o systemie tachografów cyfrowych 
(Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1494 ze 
zm.)

2 Zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie 
instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów 
cyfrowych

2615Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o systemie tachografów cyfrowych 
(Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1494 ze 
zm.)

Państwowa Agencja Atomistyki

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Zezwolenie na wykonywanie działalności 
związanej z narażeniem na działanie 
promieniowania jonizującego

2660Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. 
Prawo atomowe (Dz.U. 2001 nr 3 
poz. 18 ze zm.)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Wpis do rejestru niezależnych podmiotów 
zarządzających prawami autorskimi lub prawami 
pokrewnymi

5913Z.0001.P.0001 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. 
o zbiorowym zarządzaniu prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi 
(Dz.U. 2018 poz. 1293)
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Lista uprawnień 
Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia 
oraz wpisy do rejestrów działalności regulowanej) 
oraz ograniczeń (zakazy wykonywania 
działalności określonej we wpisie do rejestru 
działalności regulowanej) dla poszczególnych 
organów  

  

Strona 34

Główny Lekarz Weterynarii

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Zezwolenie na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej produktów leczniczych 
weterynaryjnych

4646Z.0001.P.0006 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 
nr 126 poz. 1381 ze zm.)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Podstawa prawna

1 Zezwolenie na wywóz odpadów za granicę 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3811Z.0001.P.0006 Ustawa z dnia 29 czerwca 
2007 r. o międzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów (Dz.U. 
2007 nr 124 poz. 859 ze zm.)
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