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1. Rejestr REGON – informacje ogólne 

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach 
gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy 
danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach statystycznych. 

Wpisowi do rejestru REGON podlegają następujące podmioty: 

• osoby prawne,  

• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,  

• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne 
gospodarstwa rolne,  

• jednostki lokalne ww. podmiotów. 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą nazywane są jednostkami prawnymi. 

W rejestrze ujmowane są następujące informacje o wyżej wymienionych podmiotach: 

• nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator 
systemu ewidencji ludności PESEL, o ile taki posiada; 

• numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada; 

• forma prawna i forma własności; 

• rodzaje prowadzonej działalności, w tym rodzaj działalności przeważającej; 

• daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia 
działalności, wpisu do rejestru/ewidencji, zakończenia działalności albo skreślenia z  
rejestru/ewidencji, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów; 

• podstawa prawna działania tj. nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa 
rejestru/ewidencji i nadany przez ten organ numer; 

• przewidywana liczba pracujących i zatrudnionych; 

• powierzchnia ogólna i użytków rolnych, dla gospodarstw rolnych; 

• jednostkach lokalnych podmiotów w ww. Zakresie, z wyłączeniem informacji o: numerze 
identyfikacji podatkowej NIP, danych osobowych (nazwisko, imiona, PESEL, adres 
zamieszkania) oraz formie prawnej i formie własności; 

• numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile 
podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów. 

Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. 

Numer identyfikacyjny REGON to 14-znakowy, unikalny ciąg cyfr. Dla jednostek prawnych 
znaki 10-14 = ’00000’. Numery REGON jednostek lokalnych mają znaki 1-9 identyczne, jak 
ich jednostki prawne, a znaki 10-14 różne od ‘00000’. 
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Podmioty – osoby fizyczne mają numer REGON przypisany raz na zawsze, przy pierwszej 
rejestracji w rejestrze. Jeżeli, po zlikwidowaniu działalności, podejmą kiedykolwiek nową 
działalność (taką samą lub inną), ich 9-cyfrowy numer REGON pozostanie niezmieniony. 

Jednostki lokalne. 

Definicja:  

Jednostka lokalna jest to zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu 
zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność 
co najmniej przez jedną osobę pracującą. 

W rejestrze REGON rozróżnia się jednostki lokalne nierolnicze i gospodarstwa rolne. 

W rejestrze REGON przyjęta jest zasada, że każda jednostka prawna posiada co najmniej 
jedną jednostkę lokalną. W przypadku, gdy działalność jest prowadzona w jednym miejscu, 
dane opisujące jednostkę lokalną są identyczne jak analogiczne dane opisujące jej jednostkę 
prawną. Taka jednostka lokalna, będąca właściwie „cieniem” swojej jednostki prawnej, 
nazywana jest jednostką „abstrakcyjną”. Jednostka „abstrakcyjna” tworzona jest w momencie 
pierwszego wpisu podmiotu do rejestru REGON. Po wpisie kolejnych miejsc prowadzenia 
działalności, jednostka „abstrakcyjna” staje się zwykłą jednostką lokalną. 

Dla każdej jednostki prawnej, jedna z jej jednostek lokalnych oznaczona jest jako „siedziba 
zarządu”. Dla jednostek prowadzących działalność w jednym miejscu, siedzibą zarządu jest 
jednostka „abstrakcyjna”. W momencie dopisywania kolejnych jednostek lokalnych, 
dotychczasowa jednostka „abstrakcyjna” pozostaje na ogół siedzibą zarządu, o ile 
przedsiębiorca nie zdecyduje inaczej i nie przeniesie siedziby zarządu do innej jednostki 
lokalnej. Adres prowadzenia działalności dla jednostki prawnej i dla jednostki lokalnej 
będącej siedzibą zarządu jest zawsze identyczny. Jednostki lokalnej będącej siedzibą zarządu 
nie można zlikwidować – należy uprzednio przenieść oznaczenie siedziby zarządu do innej 
jednostki lokalnej. 

Rodzaje prowadzonej działalności. 

Każdy podmiot, zarówno jednostka prawna jak lokalna, może prowadzić dowolną ilość 
rodzajów działalności określonych w „Polskiej Klasyfikacji Działalności” (PKD 2007), z tym, 
że zawsze jedna z tych działalności musi być określona jako „działalność przeważająca”. 
Każda jednostka lokalna może prowadzić różne rodzaje działalności. Jednostka prawna 
prowadzi wszystkie rodzaje działalności zarejestrowane dla wszystkich jej jednostek 
lokalnych z tym, że działalność przeważająca jednostki prawnej nie musi być identyczna jak 
w jednostkach lokalnych (nie dotyczy to oczywiście jednostek abstrakcyjnych, tu rodzaje 
działalności jednostki prawnej i lokalnej zawsze są identyczne). 
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2. Rejestr REGON – opis działania systemu 

Wszystkie zmiany w rejestrze dokonywane są na podstawie wniosków EDG-1, RG-1 
i RG-2. Wypełnione formularze wniosków są wprowadzane do systemu informatycznego 
KRUPGN REGON oraz, w razie potrzeby, wyjaśniane w urzędach statystycznych i/lub 
oddziałach rejestrujących. Wnioski RG-1 wypełniane są w celu rejestracji nowego podmiotu, 
dokonania zmian w istniejącym podmiocie lub „ożywienia” uprzednio zlikwidowanej 
działalności prowadzonej przez osobę fizyczną. Wnioski RG-2 wypełniane są w celu 
likwidacji podmiotu. Wnioski EDG-1 dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność 
nierolniczą i składane są w gminach w wersji papierowej lub elektronicznej, a następnie 
przekazywane do właściwych terytorialnie urzędów statystycznych, gdzie dane z nich 
wprowadzane są do systemu w postaci identycznej, jak dane z  wniosków RG-1 i RG-2. 

Właściwe terytorialnie urzędy statystyczne (US-y), to: 

• dla osób fizycznych zamieszkałych w Polsce – województwo adresu zamieszkania; 

• dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz 
osób fizycznych zamieszkałych za granicą – województwo adresu prowadzenia 
działalności.; 

• dla jednostek lokalnych – województwo właściwe dla ich jednostki prawnej. 

W skład systemu REGON wchodzą następujące bazy Microsoft SQL Server: 

Na poziomie centralnym:  

• GUS_KRUPGN_BU – centralna baza rejestru REGON zawierająca rejestr podmiotów 
aktualnych, rejestr podmiotów zlikwidowanych i historię zmian, aktualizowana 
codziennie; 

• GUS_KRUPGN_BO – centralna baza wniosków, do której codziennie spływają wnioski 
RG-1 i RG-2 zarejestrowane w urzędach statystycznych, służące do aktualizacji bazy 
GUS_KRUPGN_BU. Po zakończeniu aktualizacji, informacja o stanie zrealizowania 
wniosków zostaje odesłana do baz US_KRUPGN, a wnioski z bazy GUS_KRUPGN_BO 
są usuwane. W bazie GUS_KRUPGN_BO znajduje się tablica Regon_Pesel w której 
odnotowywane są na bieżąco numery REGON nadawane rejestrowanym podmiotom. 

• CBP (Centralna Baza Publikacyjna), aktualizowana pierwszego dnia każdego miesiąca 
stanem na ostatni dzień poprzedniego miesiąca. 

Na poziomie wojewódzkim: 

• US_KRUPGN – zawiera wnioski RG-1, RG-2 i EDG-1 składane w danym US i jego 
oddziałach rejestrujących oraz rejestr podmiotów aktualnych i zlikwidowanych z danego 
województwa. Dane te są aktualizowane codziennie poprzez replikację aktualizowanych 
danych z bazy  GUS_KRUPGN_BU. 

• KOREKTOR_EDG – zawiera wnioski EDG-1, które nie spełniają warunków systemu 
REGON i wymagają wyjaśnienia przez operatora. 

• WBP (Wojewódzka Baza Publikacyjna) aktualizowana raz na miesiąc danymi z CBP.
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3. Obsługa wniosków CEIDG-1 – założenia 

 Celem prac, które należy wykonać jest dostosowanie oprogramowania krajowego 
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON do: 

• Importu do systemu REGON danych otrzymywanych drogą elektroniczną z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgłaszanych wnioskami CEIDG-1 
(formularze wniosku CEIDG-1 przedstawione są w załączniku 1, a instrukcja ich 
wypełniania w załączniku 2) i przekazywanych w formacie XML (postać XML wniosku 
CEIDG-1 przedstawiona jest w załączniku 3). Wykaz informacji pobieranych z CEIDG 
do systemu REGON znajduje się w załączniku 4. 

• Aktualizacji rejestru REGON danymi otrzymanymi z systemu CEIDG. 

Oprogramowanie, które należy wykonać, to: 

1. WebService umożliwiający zaimportowanie do systemu REGON wniosków CEIDG-1. 

2. Aplikacja tworzenia wniosków aktualizujących rejestr REGON danymi otrzymanymi z 
systemu CEIDG, współpracująca z aktualnie działającymi usługami nadawania numerów 
REGON. Wnioski te zostają zapisane w bazach US_KRUPGN w tabelach: 

 RG1 i w_dzialalnosci dla wpisów nowych podmiotów, aktualizacji danych o 
podmiotach istniejących oraz ożywiania podmiotów zlikwidowanych;  

 RG2 dla likwidacji podmiotów. 

Struktury tabel RG1, w_dzialalnosci, RG2 znajdują się w załączniku 5.  

WebService pobiera dane w postaci paczki z Brokera Komunikacyjnego opartego o 
technologię BiztalkServer 2009, realizującego funkcję routingu danych. Przesyłana paczka 
będzie zawierała dokument CEIDG-1, który dodatkowo będzie zawierał (w ścieżce 
XPath//ds:Signature/ds.:Object/xades:QualifyingProperties/xades:UnsignedProperties/xades:
UnsignedSignatureProperties/zeto:AditionalData/) następujące elementy opisujące: 

• Dokładny czas dokonania wpisu w CEIDG; 

• Numer wewnętrzny wpisu w CEIDG – ciąg 14 znaków (przykład: 000000012/2011). 

W przekazywanej paczce dostarczony będzie również 14-znakowy numer wniosku w CEIDG, 
jako identyfikator związanego z nią zadania CEIDG oraz kod urzędu statystycznego, do 
którego ma być skierowany wniosek. Jednoznacznym identyfikatorem jest numer wniosku – 
ciąg 14 znaków w formacie analogicznym jak numer wewnętrzny wpisu W CEIDG. 

Wniosek CEIDG-1 obejmuje: 

1. Wpis osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; 
2. Zmianę informacji o osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; 
3. Wpis jednostki lokalnej osoby fizycznej; 
4. Zmianę informacji o jednostce lokalnej osoby fizycznej; 
5. Informację o zaprzestaniu działalności gospodarczej. 



 10

Formularz CEIDG-MW dołączany jest, gdy podmiot prowadzi działalność w więcej niż 
dwóch miejscach i obejmuje: 

1. Wpis jednostki lokalnej. 
2. Zmianę informacji o jednostce lokalnej. 
3. Informację o likwidacji jednostki lokalnej. 

Formularz CEIDG-RD dołączany jest w przypadku, gdy podmiot lub jego jednostka lokalna 
prowadzi więcej niż 10 rodzajów działalności – 10 działalności podanych jest odpowiednio w 
formularzu CEIDG-1 lub CEIDG-MW, a kolejne na formularzu/formularzach CEIDG-RD.  

Wnioski CEIDG-1 w pierwszej kolejności są poddawane weryfikacjom wstępnym (patrz. 
załącznik 11). Wnioski negatywnie zweryfikowane nie mogą zostać zapisane w postaci 
wniosków aktualizujących rejestr REGON, muszą zostać skorygowane i ponownie poddane 
weryfikacji wstępnej do momentu uzyskania ich poprawności.  

Pozytywnie zweryfikowane w kontroli wstępnej wnioski CEIDG-1 poddawane są następnie 
weryfikacjom szczegółowym (patrz załącznik 12) i zapisywane odpowiednio w tabelach RG1, 
RG2 i w_dzialalnosci. W zależności od wyniku weryfikacji, wnioski oznaczane są jako 
poprawne lub błędne. Opis możliwych do wystąpienia błędów przedstawiony jest w 
załączniku 10. W momencie polecenia zapisu danych do tablicy RG1, dla wniosków o 
pierwszy wpis podmiotu do rejestru REGON uruchamiana zostaje usługa NadawanieRegonu 
nadająca podmiotowi unikalny numer REGON.  

Zakwalifikowany do aktualizacji rejestru wniosek CEIDG-1 zostaje zapisany ze statusem 
„zakwalifikowany do przesłania”, a następnie przekazany do bazy GUS_KRUPGN_BO, w 
trakcie codziennego pobierania wniosków. 

Wniosek błędny zostaje zapisany zapisany ze statusem „do wyjaśnienia”, a w tabelach 
odpowiednio bledy_rg1 lub bledy_rg2 zostają zapisane informacje o błędach. Symbole 
błędów i ich opisy znajdują się w tabeli bledy (patrz załącznik 10). 

Należy zapewnić wizualizację wniosku CEIDG-1, w postaci formularza CEIDG-1 łącznie z 
formularzami CEIDG-RD i CEIDG-MW. Wniosek CEIDG-1 w formatach xsd oraz xslt jest 
w posiadaniu CIS. 

Określenie rodzaju aktualizacji. 

Przy ustalaniu rodzaju aktualizacji konieczne jest wykorzystanie informacji zawartych w 
tabelach bazy US_KRUPGN:  

• byt_rejestru,  
• pesel  
• pesel_likw 
• osoba_fizyczna 
• jednostka_nierolnicza 
Struktury tabel znajdują się w załączniku 5. 
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Zapisywane w tabelach RG1 i RG2 rodzaje aktualizacji to: 

W tabeli RG1: 

• W2 – wpis osoby fizycznej 
• W3 – wpis jednostki lokalnej 
• W5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
• W6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
• W7 – ożywienie osoby fizycznej 

W tablicy RG2: 

• L3 – likwidacja osoby fizycznej posiadającej 1 jednostkę lokalną, tzw. abstrakcyjną oraz 
likwidacja jej jednostki lokalnej 

• L4 – likwidacja osoby fizycznej mającej więcej niż 1 jednostkę lokalną oraz likwidacja 
wszystkich jej jednostek lokalnych 

• L5 – likwidacja jednostki lokalnej. 

Zmiany informacji dla osoby fizycznej dotyczące rodzajów prowadzonej działalności mogą 
być wprowadzane wyłącznie wnioskami o zmianę o jednostce lokalnej – tej, w której dany 
rodzaj działalności jest zmieniany lub, jeśli nie ma tej informacji, w jednostce będącej 
siedzibą zarządu. Wnioskiem o zmianę informacji dla osoby fizycznej zmienia się wyłącznie 
działalność przeważającą jednostki prawnej. 

Zmiana adresu prowadzenia działalności dla osoby fizycznej mającej więcej niż jedną 
jednostkę lokalną musi odbywać się wnioskiem o zmianę adresu prowadzenia działalności dla 
jednostki lokalnej będącej siedzibą zarządu. 

Statusy podmiotu (pole id_statusu w tabeli byt_rejestru): 

• F – aktywna osoba fizyczna zamieszkała w Polsce  
• Z – aktywna osoba fizyczna zamieszkała zagranicą  
• I – zlikwidowana osoba fizyczna zamieszkała w Polsce  
• T – zlikwidowana osoba fizyczna zamieszkała zagranicą  
• P – aktywna osoba prawna/jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej 
• O - zlikwidowana osoba prawna/jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej 
• N - działająca jednostka lokalna nierolnicza 
• R - działająca jednostka lokalna rolnicza (gospodarstwo rolne) 
• A – osoba prawna/jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej przeniesiona 

do innego US 
• B - osoba fizyczna przeniesiona do innego US 
• C – jednostka nierolnicza przeniesiona do innego US 
• D – gospodarstwo rolne przeniesione do innego US 
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Rodzaje aktualizacji w tablicy RG1 

Wniosek CEIDG Baza US_KRUPGN Rodzaj aktualizacji 

Rodzaj wniosku = 1 
REGON = null 
PESEL /= null 

Nie istnieje pesel.nr_pesel = PESEL W2 – Wpis osoby 
fizycznej 

Rodzaj wniosku = 1 
REGON = null 
PESEL /= null 

istnieje (pesel.nr_pesel = PESEL & 
pesel.id_pesel=osoba_fizyczna.id_pesel & 
osoba_fizyczna.id = byt_rejestru.id & 
byt_rejestru.id_statusu = ’F’ lub ‘Z’ & 
istnieje jednostka_nierolnicza.id_prawna = 
byt_rejestru.id 

W5 – Aktualizacja 
danych osoby 
fizycznej 

+ ewent. W6 

Rodzaj wniosku=1 
REGON = null 
PESEL /= null 

istnieje (pesel.nr_pesel=ceidg.pesel & 
pesel.id_pesel=osoba_fizyczna.id_pesel & 
osoba_fizyczna.id=byt_rejestru.id & 
byt_rejestru.id_statusu  =’F’ lub ‘Z’ & 
nie istnieje jednostka_nierolnicza.id_prawna = 
byt_rejestru.id (podmiot ma wyłącznie 
gospodarstwo rolne) 

W5 – Aktualizacja 
danych osoby 
fizycznej cechami z 
wniosku CEIDG  

W3 – Wpis jednostki 
lokalnej nierolniczej 
o cechach z wniosku 
CEIDG-1 oznaczonej 
jako siedziba zarządu 

Rodzaj wniosku = 1 
REGON = null 
PESEL = null 
AZ.Kraj/=PL, gdzie 
AZ – adres 
zamieszkania 

 

W2 – Wpis osoby 
fizycznej 
zamieszkałej poza 
granicami Polski 

Rodzaj wniosku =  
2, 3, 4 
REGON = null 
PESEL /= null 

Nie istnieje pesel.nr_pesel = PESEL W2 – Wpis osoby 
fizycznej 

Rodzaj wniosku =  
2, 3, 4 
REGON /= null 
 

istnieje byt_rejestru.regon = REGON & 
byt_rejestru.id_statusu = ‘F’ lub ‘Z’ 

W5 – Aktualizacja 
danych osoby 
fizycznej 

+ ewent. W6 

Rodzaj wniosku =  
2, 3, 4 
REGON /= null 
PESEL /= null 

istnieje byt_rejestru.regon = REGON & 
byt_rejestru.id_statusu = ‘I’ lub ‘T’ 

W7 –Ożywienie 
osoby fizycznej 
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Wniosek CEIDG Baza US_KRUPGN Rodzaj aktualizacji 

CEIDG-1. grupa 11.1 
REGON = null i11.2 
Adres dodatkowego 
miejsca prowadzenia 
działalności /= null 

Nie należy tworzyć wniosków dla dodatkowych 
miejsc prowadzenia działalności, jeśli:  
• W adresie prowadzenia działalności pole Kraj 

/= ‘Polska’; 
• W polu „Wskazany adres dotyczy miejsca 

wykonywania działalności przez” będzie 
zaznaczone „spółka cywilna”; 

• Pole „Przewidywana liczba pracujących” = 0 
lub null – dotyczy wyłącznie wpisu nowych 
jednostek. 

Jednostka nie powinna być wpisana, jeżeli adres 
powiela adres i rodzaj rejestru wcześniejszej 
jednostki, a pole „Jednostka samodzielnie 
bilansująca” jest oznaczone jako „Nie”. 

W3 – Wpis jednostki 
lokalnej 

CEIDG-1 grupa11.1 
REGON /= null 
i Likwidacja = null 
 

Istnieje byt_rejestru.regon = REGON & 
byt_rejestru.id_statusu = ‘N’ 

Nie należy tworzyć wniosków dla dodatkowych 
miejsc prowadzenia działalności, jeżeli:  
• W adresie prowadzenia działalności pole Kraj 

/= ‘Polska’; 
• W polu „Wskazany adres dotyczy miejsca 

wykonywania działalności przez” będzie 
zaznaczone „spółka cywilna” 

W6 – Aktualizacja 
jednostki lokalnej 

 

Rodzaje aktualizacji w tablicy RG2 

Wniosek CEIDG Baza US_KRUPGN Rodzaj aktualizacji 

Rodzaj wniosku = 5 
REGON /= null 
 

istnieje byt_rejestru.regon = REGON & 
byt_rejestru.id = osoba_fizyczna.id & 
osoba_fizyczna.l_lokalnych = 1 

L3 – Likwidacja 
podmiotu 

Rodzaj wniosku = 5 
REGON /= null 
 

istnieje byt_rejestru.regon = REGON & 
byt_rejestru.id = osoba_fizyczna.id & 
osoba_fizyczna.l_lokalnych = 1 & dla danej 
osoby fizycznej istnieje jednostka lokalna 
rolnicza 

L3 – Likwidacja 
podmiotu & 
id_statusu = ‘D’ - 
odrzucony 

Rodzaj wniosku = 5 
REGON /= null 
 

istnieje byt_rejestru.regon = REGON & 
byt_rejestru.id = osoba_fizyczna.id & 
osoba_fizyczna.l_lokalnych >1 & dla danej osoby 
fizycznej nie istnieje jednostka lokalna rolnicza 

L4 – Likwidacja 
podmiotu i jego 
jednostek lokalnych 
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Wniosek CEIDG Baza US_KRUPGN Rodzaj aktualizacji 

Rodzaj wniosku = 5 
REGON /= null 
 

istnieje byt_rejestru.regon=REGON & 
byt_rejestru.id =osoba_fizyczna.id & 
osoba_fizyczna.l_lokalnych>1 & dla danej osoby 
fizycznej istnieje jednostka lokalna rolnicza 

L5 – dla każdej 
jednostki lokalnej 
nierolniczej 

W6 – dla jednostki 
rolniczej z polem 
siedziba_zarzadu = 
‘T’ 

W5 –dla osoby 
fizycznej ze zmianą 
nazwy na 
‘GOSPODARSTWO 
ROLNE’ 

Rodzaj wniosku =  
2, 3, 4  
CEIDG-1 grupa 11.1 
/= null & 
likwidacja /= null 

Istnieje byt_rejestru.regon = REGON & 
byt_rejestru.id_statusu = ’N’ 

L5 – Likwidacja 
jednostki lokalnej 

 

Odpowiednie wnioski dotyczące dodatkowych miejsc prowadzenia działalności należy 
utworzyć dla każdego miejsca prowadzenia działalności wymienionego na formularzu 
CEIDG-1. 

Pola z wniosku CEIDG-1 nieobsługiwane przez aplikację: 

• Moduł 02. „Miejsce i data złożenia wniosku” 
• W module 03. „Dane wnioskodawcy”: 

- 1. „Płeć” 
- 2a i 2b – dokumenty 
- 8. „Nazwisko rodowe” 
- 10. „Imię ojca” 
- 11. „Imię matki” 
- 12,13,15,16 w tym: data urodzenia, miejsce urodzenia, oświadczenia  

• Moduł 05. „Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy” 
• Pole 12. „Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS”. 
• Moduł 13. „Dane dla potrzeb KRUS:”. 
• Moduł 17. „Dane dla potrzeb KRUS:” 
• Moduł 18. „Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w 

formie:”. 
• Moduł 19. „Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej:” 
• Moduł 20. „Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy:” 
• Moduł 21. „Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy:” 
• Moduł 22. „Prowadzę zakład pracy chronionej”. 
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• Moduł 23. „Prowadzę zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości”. 
• Moduł 24. „Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki/spółek 

cywilnych” nie dotyczy rejestru REGON. 
• Moduł 25. „Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych:” 
• Moduł 26. „Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej”. 
• Moduły 27-29 ze strony 4 wniosku.  

Poza tym nie obsługuje się:  

• CEIDG-RB „Informacja o rachunkach bankowych”. 
• CEIDG-SC „UDZIAŁ W SPÓŁKACH CYWILNYCH” (zawieszenie działalności w 

spółce nie będzie prawdopodobnie powiązane z zawieszeniem samej spółki).  
• CEIDG-PN „UDZIELONE PEŁNOMOCNICTWA”. 

Rejestracja danych z formularza CEIDG-1 odbywa się zgodnie z opisem przedstawionym w 
załącznikach 6A i 6B oraz 7A i 7B. 

Zapisywanie rejestrowanych danych z formularza CEIDG-1 odbywa się zgodnie z opisem 
przedstawionym w załącznikach 8 oraz 9. 

 

Uwagi:  

1. Jeżeli RodzajWniosku = 2, 3 lub 4, to przy zapisie danych do tablic RG1 i w_dzialalnosci 
nie należy zapisywać danych dla pól, które nie uległy zmianie w stosunku do istniejących 
zapisów w bazie US_KRUPGN, przy czym dla cech adresowych i rejestrowych należy tu 
traktować całościowo pełne bloki danych.  

2. W strukturach tabel w załączniku 5 wytłuszczenie dotyczy pól używanych w tej aplikacji.  

3. Struktury wszystkich tabel bazy US_KRUPGN znajdują się w dokumentacji systemu. 

4. Pełna dokumentacja baz systemu REGON jest dostępna do wglądu w CIS. 

5. Załączniki 1, 2, 3, 4 mogą ulec zmianie – wersja nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzona. 
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Załącznik 1  

Formularz CEIDG-1 (bez części CEIDG-RB, CEIDG-S.C., CEIDG-PN) 
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Załącznik 2 
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie wnioskiem o wpis do 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo 
aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. 
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) stanowią wszystkie jego części 
jeżeli są wypełnione (CEIDG-RD, MW, RB SC, PN).  
Zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub 
ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożenia wniosku CEIDG-1, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS 
ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS. Szczegółowe informacje są dostępne na 
stronie www.zus.pl . 
Dane, określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są jawne.  
Wniosek należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. 
W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, należy wypełnić dodatkowy formularz CEIDG-POPR 
Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRRMMDD (standard ISO 8601). 
Wniosek CEIDG-1 w formie papierowej składa się w dowolnym urzędzie skarbowym albo dowolnym urzędzie gminy. 
Wniosek CEIDG-1 może być także złozony w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie 
internetowej www.ceidg.gov.pl 
 
W rubryce 01 należy wskazać rodzaj wniosku. Dopuszcza się jednoczesne wskazanie pól w razie potrzeby: 1 i 3, 2 i 3, 2 i 4, 
2 i 5, 4 i 5. 
Rubrykę 02 wypełnia pracownik urzędu, w którym wniosek jest składany. 
Rubryki i pola wypełniane w zależności od rodzaju składanego wniosku: 
I. Wniosek o wpis do CEIDG: 

1. W części CEIDG-1 rubryki i pola obowiązkowe zostały określone w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. W formularzu oznaczono je gwiazdką (*): 

Rubryka 03: 
- należy wpisać odpowiednio literę K lub M dla oznaczenia płci 
- należy wpisać rodzaj dokumentu („1” dla dowodu osobistego albo „2” dla paszportu) i numer dokumentu 
- numery PSEL, NIP oraz REGON należy podać, o ile osoba, której dotyczy wniosek, takie posiada 
- należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa 
- w przypadku braku obywatelstwa kraju członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego należy wypełnić pola 03.1 i 03.2 
- oświadczenia wskazane w polach 15 i 16 dotyczą prawomocnych wyroków, które nie uległy zatarciu. Złożenie 
zgodnych z prawda oświadczeń jest warunkiem poprawności wniosku. Brak oświadczenie skutkuje odmową wpisu do 
CEIDG. 
Rubryka 04: 
Należy wskazać adres faktycznego zamieszkania (w Polsce albo za granicą). W przypadku miejsca nietypowego należy 
wypełnić pole 11. Adres nietypowy należy podawać z największą możliwą dokładnością. 
O ile to w danym przypadku możliwe należy podawać dane adresowe zgodnie z oznaczeniem zawartym w bazie 
adresów TERYT – dostępnej elektronicznie na stronie http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa. W przypadku 
m. st. Warszawa podać nazwę dzielnicy, a w przypadku Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia - nazwę delegatury 
miasta (dawnej dzielnicy). 
Rubryka 05: 
Należy wpisać adres zameldowania. Brak wpisu oznacza zgłoszenie jako adres zameldowania adresu wskazanego w 
rubryce 04. W przypadku braku adresu zameldowania należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat. 
Rubryka 06: 
Należy podać firmę przedsiębiorcy, czyli nazwę, pod jaką będzie wykonywana działalność gospodarcza. Musi ona 
zawierać przynajmniej imię i nazwisko przedsiębiorcy. 
Rubryka 07: 
Można podać nazwę skróconą. 
Rubryka 08: 
Należy podać faktyczną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Nie może być ona wcześniejsza niż 
dzień złożenia poprawnego wniosku CEIDG-1. 
Rubryka 09: 
Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku ich podania zostaną one umieszczone na stronie 
internetowej CEIDG i będą powszechnie dostępne. 
Podanie adresu poczty elektronicznej oznacza zgodę na przesyłanie na ten adres informacji o statusie wniosku i wpisu w 
CEIDG danego przedsiębiorcy. 
Rubryka 10: 
Należy wskazać adres głównego miejsca wykonywania działalności. Miejscem takim jest w szczególności miejsce 
przechowywania dokumentacji przedsiębiorcy. 

http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa
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Brak wskazania oznacza, że adresem tym jest adres zamieszkania, który w takim przypadku będzie uwidoczniony na 
stronie internetowej www.ceidg.gov.pl .  
Adres do doręczeń (tylko na terenie Polski) należy wskazać jeżeli jest inny niż adres głównego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej. Wskazanie adresu do doręczeń ma charakter informacyjny, nie narusza odrębnych przepisów 
w zakresie doręczeń dokumentów urzędowych w poszczególnych procedurach. 
Liczba pracujących to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, 
bez względu na miejsce i czas jej trwania. Do pracujących zalicza się: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, 
pracodawców tj. właścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami 
rodzin) oraz osoby pracujące na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą. 
Do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. 
Do wypełnienia pola 10.5 należy posłużyć się Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007); wgląd do Polskiej 
Klasyfikacji Działalności zapewnia organ przyjmujący wniosek; standardowe klasyfikacje i nomenklatury są dostępne 
na stronie www.stat.gov.pl/Klasyfikacje. Gdy w tym polu zabraknie miejsca, należy wypełnić część CEIDG-RD. 
Przeważający rodzaj działalności (wskazywany na pierwszym miejscu zarówno) jest określany samodzielnie przez 
Wnioskodawcę na podstawie przewidywanych lub faktycznie uzyskiwanych największych przychodów ze sprzedaży 
produktów (wyrobów i usług) oraz towarów i materiałów. 
Rubryka 11: 
Należy podać wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak oddziały, punkty sprzedaży, 
przyjmowania zleceń, świadczenia usług. Jeżeli takich miejsc jest więcej niż jedno, pozostałe należy zgłosić za pomocą 
części CEIDG-MW. W przypadku braku miejsca na podanie zakresu wykonywanej działalności należy odpowiednio 
posłużyć się częścią CEIDG-RD. 

Rubryka 12: 
- dotyczy jedynie składek, do których poboru zobowiązany jest ZUS 
Rubryka 13 dotyczy jedynie rolników (domowników rolników), którzy zamierzają podlegać ubezpieczeniu społecznemu 
rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub już podlegają temu ubezpieczeniu 
przy równoczesnym prowadzeniu takiej działalności. Rubrykę tę wypełnia rolnik (domownik rolnika), który: 
1. podejmując prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej spełnia równocześnie poniższe warunki: 

1) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 
3 lata, 

2) nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1ha 
przeliczeniowego lub w dziale specjalnym, 

3) nie jest równocześnie pracownikiem, nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury 
lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 

4) w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ubiegłym roku podatkowym należny podatek z 
tej działalności nie przekroczył ustawowo ustalonej rocznej kwoty granicznej, 

2. zgłasza wniosek o: zmianę wpisu; wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej lub jej wznowieniu; 
wykreślenie wpisu (tj. zgłasza informację o zaprzestaniu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej). 

Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także: 
1) wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono, 
2) zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według PKD. 

Rolnik (domownik rolnika), który zgłasza zawieszenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub jej 
zakończenie, podaje w rubryce 13 wyłącznie nazwę jednostki terenowej KRUS prowadzącej jego sprawy. Osoby, które w 
minionym roku nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej (nie współpracowały przy jej prowadzeniu) nie 
wypełniają pozycji 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6 i 13.2. Pozostałe osoby wypełniają odpowiednio pozycje tej rubryki wstawiając we 
właściwe kwadraty znak X. 
 
Rubryki 14-16 wypełnia się w przypadku składania wniosków związanych z zawieszeniem/wznowieniem wykonywania 
działalności gospodarczej. 
 
Rubryka 17 
Informacja o naczelnikach urzędów skarbowych właściwych dla wnioskodawcy w zakresie ewidencji podatników oraz 
podatku PIT. W przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego wynikającej ze zmiany właściwości miejscowej w 
sprawach ewidencji podatkowej należy podać również informację o naczelniku poprzednio właściwym. 
Osoby kontynuujące podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy prowadzeniu pozarolniczej działalności 
gospodarczej wypełniają również rubrykę 13. 
 
Rubryka 18 
Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem PIT. Wyboru należy dokonać wraz ze złożeniem wniosku o 
pierwszy wpis do CEIDG. 

Rubryki 19, 20 i 21 wypełnia się w przypadku, gdy dokumentacja rachunkowa nie jest prowadzona we własnym zakresie. 
 
Rubryki 22-24 należy wypełnić, o ile dotyczy 

Rubryka 25  
- należy podać numery NIP i Regon wszystkich spółek cywilnych, w których wnioskodawca jest wspólnikiem 
- jeżeli takich spółek jest więcej niż jedna, pozostałe należy wpisać za pomocą formularza CEIDG-SC 

http://www.ceidg.gov.pl/
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- niezależnie należy dokonać zgłoszenia spółki cywilnej do naczelnika urzędu skarbowego (formularz NIP-2) 
- w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej tylko w formie spółki cywilnej, należy podać 
odpowiednie dane dotyczące zawieszenia tej działalności 
 
Rubryka 26 
Należy wypełnić jeżeli wnioskodawcę wiąże z małżonkiem wspólność majątkowa oraz jeżeli taka wspólność kiedyś istniała, 
ale ustała 
 
Rubryka 27 
- można wskazać rachunek w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
- należy podać wszystkie rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (kontynuacja w części 
CEIDG-RB). W przypadku posiadania kilku takich rachunków w polu 27.1 części CEIDG-1 należy podać rachunek do 
zwrotu podatku i wskazać takie jego przeznaczenie 
- podanie informacji o osobistym rachunku bankowym nie jest obowiązkowe. Na wskazany rachunek będą dokonywane 
ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie taki rachunek, którego jest się właścicielem lub 
współwłaścicielem. Wpisane dane aktualizują poprzedni stan danych, jednak po zmianie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego należy ponownie wskazać rachunek. W przypadku rezygnacji z otrzymywania zwrotu nadpłaty podatku 
dochodowego na rachunek osobisty (również z powodu likwidacji)  należy zaznaczyć pozycję [Rezygnacja]. 
 
Rubryka 28 
- należy wypełnić, o ile dotyczy 
 
Rubryka 29 (można wypełniać od 1 stycznia 2012 r.) 
- wskazanie pełnomocnika jest fakultatywne 
- podanie danych pełnomocnika we wniosku CEIDG-1 nie oznacza jego ustanowienia. Ustanowienie pełnomocnika 
regulowane jest odrębnymi przepisami 
- dane pełnomocnika będą dostępne (poza numerem PESEL i adresem zamieszkania) na stronie internetowej 
www.ceidg.gov.pl 
- ustanowienie pełnomocnika i podanie jego danych do CEIDG oznacza, że w postępowaniach administracyjnych 
prowadzonych przed organami administracji publicznej pełnomocnik będzie mógł reprezentować przedsiębiorcę bez 
konieczności posługiwania się, ani dołączania do akt sprawy, odrębnym dokumentem. Nie dotyczy to spraw podatkowych i 
skarbowych 
- jeżeli wnioskodawca ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika, informację o kolejnych pełnomocnikach może zgłosić do 
CEIDG za pomocą druków CEIDG-PN. 
 
Rubryka 30 
Należy podać liczbę poszczególnych dokumentów dołączanych do wniosku CEIDG-1 
 
 
II. Wniosek dotyczący zgłoszenia zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej: 

1. w części EDG-1: 01.2, 02, 03.1, 03.2 - o ile nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, 04, 05, 
06, 07.02 albo 07.03, 07.04, 07.05 oraz całe nowe brzmienie rubryk, w których dokonywana jest zmiana, z 
zaznaczeniem kwadratu przy nazwie rubryki. 

2. w części EDG-MW, o ile zmiana dotyczy dodatkowych miejsc wykonywania działalności: 01.2 albo 01.3, 02, 03, 
04, 0.5, 06.1 - o ile posiada numer PESEL, 06.2, 06.3, odpowiednio 07 lub 08. 

3. w części EDG-RB - o ile zmiana dotyczy rachunków bankowych lub nadanych w innych krajach podatkowych 
numerów identyfikacyjnych: 01, 02, 03, 04.1, 04.2 - o ile posiada numer PESEL, odpowiednio rubryki 05-09. 

4. Część EDG-RD wypełnia jedynie o ile jest to kontynuacja zmienianej rubryki 13 części EDG-1 albo zmienianej 
07.18, albo zmienianej 08.18 części EDG-MW. Wypełnia rubryki i pola: 01, 02, 03, 04 - o ile podlega 
ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, 05, 06.1 - o ile posiada numer PESEL, 06.2, 06.3 oraz 07. 

 
III. Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, wypełnia jedynie w części EDG-1 
rubryki i pola: 01.3, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07, 08, 10 oraz 21. 
 
IV. Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, wypełnia się jedynie w części 
EDG-1 rubryki i pola: 01.4, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07, 08, 10 oraz 22. 
 
V. Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, wypełnia się jedynie w części 
EDG-1 rubryki i pola: 01.5, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07.2 albo 07.3, 07.4 oraz 23. 

Do wniosku należy dołączyć wypełnione części CEIDG-RB, CEDIG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-SC albo CEIDG-PN 
zgodnie z instrukcjami ich wypełniania. 
W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Jeżeli pełnomocnikiem składającego 
jest kurator, do wniosku należy dołączyć postanowienie sądu o jego ustanowieniu. 
Wypełniony Wniosek należy podpisać.  
Pouczenie: Za wykroczenia skarbowe dotyczące obowiązków ewidencyjnych, o których mowa w art. 81 Kodeksu karnego 
skarbowego, grozi kara grzywny. 

http://www.ceidg.gov.pl/
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Załącznik 3  
Formularz CEIDG w postaci XML – przykład 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
- <Dokument 

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/"> 

  <OpisDokumentu />  
  <DaneDokumentu />  
- <TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML"> 
- <Wartosc zlozonyZUrzedu="0"> 
  <RodzajWniosku>1</RodzajWniosku>  
- <DataZlozeniaWniosku typDaty="zdarzenia"> 
  <meta:Czas>2011-03-01</meta:Czas>  
  </DataZlozeniaWniosku> 
- <MiejsceZlozeniaWniosku> 
  <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Białystok</inst:NazwaInstytucji>  
- <adr:Adres> 
  <adr:KodPocztowy>00-507</adr:KodPocztowy>  
  <adr:Miejscowosc>Białystok</adr:Miejscowosc>  
  <adr:Ulica>Słonimska</adr:Ulica>  
  <adr:Budynek>1</adr:Budynek>  
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
  <adr:Wojewodztwo>podlaskie</adr:Wojewodztwo>  
  </adr:Adres> 
  </MiejsceZlozeniaWniosku> 
- <DataPowstaniaZmiany typDaty="zdarzenia"> 
  <meta:Czas>2011-01-01</meta:Czas>  
  </DataPowstaniaZmiany> 
- <Wnioskodawca> 
- <DaneWnioskodawcy modyfikacja="0"> 
- <Identyfikatory> 
  <DokumentTozsamosci rodzaj="dowód 

osobisty">ADH111111</DokumentTozsamosci>  
  <REGON>89001735600000</REGON>  
  <NIP>5420202807</NIP>  
  <PESEL>44051401458</PESEL>  
  </Identyfikatory> 
  <Plec>M</Plec>  
  <Imie>Jan</Imie>  
  <ImieDrugie>Mateusz</ImieDrugie>  
  <Nazwisko>Kowalski</Nazwisko>  
  <NazwiskoRodowe>Bielecki</NazwiskoRodowe>  
  <ImieMatki>Elżbieta</ImieMatki>  
  <ImieOjca>Piotr</ImieOjca>  
- <DataUrodzenia typDaty="zdarzenia"> 
  <meta:Czas>1970-01-01</meta:Czas>  
  </DataUrodzenia> 
  <MiejsceUrodzenia>Białystok</MiejsceUrodzenia>  
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- <PosiadaneObywatelstwa> 
  <Obywatelstwo>FR</Obywatelstwo>  
  <Obywatelstwo>JP</Obywatelstwo>  
  </PosiadaneObywatelstwa> 
- <Cudzoziemiec> 
  <Status>2</Status>  
- <Identyfikator> 
- <DataWydania typDaty="zdarzenia"> 
  <meta:Czas>2011-01-01</meta:Czas>  
  </DataWydania> 
  <Sygnatura>1234</Sygnatura>  
  <OrganWydajacy>Ambasada</OrganWydajacy>  
  </Identyfikator> 
  </Cudzoziemiec> 
  </DaneWnioskodawcy> 
- <Oswiadczenia> 
  <BrakZakazuDzialalnosciGospodarczej>1</BrakZakazuDzialalnosciGospodarczej>  
  <BrakZakazuDzialalnosciZawodowej>1</BrakZakazuDzialalnosciZawodowej>  
  </Oswiadczenia> 
- <AdresZamieszkania modyfikacja="0"> 
  <adr:KodPocztowy>15-048</adr:KodPocztowy>  
  <adr:Poczta>Białystok</adr:Poczta>  
  <adr:Miejscowosc>Białystok</adr:Miejscowosc>  
  <adr:Ulica>Skorupska</adr:Ulica>  
  <adr:Budynek>9</adr:Budynek>  
  <adr:Lokal>1</adr:Lokal>  
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
  <adr:Wojewodztwo>podlaskie</adr:Wojewodztwo>  
  <adr:Powiat>Białystok</adr:Powiat>  
  <adr:Gmina>Białystok</adr:Gmina>  
  <adr:Uwagi>brak uwag</adr:Uwagi>  
  </AdresZamieszkania> 
- <AdresZameldowania modyfikacja="0" brakAdresuZameldowania="0"> 
  <adr:KodPocztowy>15-048</adr:KodPocztowy>  
  <adr:Poczta>Białystok</adr:Poczta>  
  <adr:Miejscowosc>Białystok</adr:Miejscowosc>  
  <adr:Ulica>Skorupska</adr:Ulica>  
  <adr:Budynek>9</adr:Budynek>  
  <adr:Lokal>1</adr:Lokal>  
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
  <adr:Wojewodztwo>podlaskie</adr:Wojewodztwo>  
  <adr:Powiat>Białystok</adr:Powiat>  
  <adr:Gmina>Białystok</adr:Gmina>  
  <adr:Uwagi>brak uwag</adr:Uwagi>  
  </AdresZameldowania> 
  </Wnioskodawca> 
- <WpisDoEwidencji> 
- <EwidencjaGospodarcza> 
  <FirmaPrzedsiebiorcy modyfikacja="0">Centrum Informatyki ZETO 

S.A.</FirmaPrzedsiebiorcy>  
  <NazwaSkrocona modyfikacja="0">ZETO</NazwaSkrocona>  
- <DataRozpoczeciaDzialalnosci typDaty="zdarzenia" modyfikacja="0"> 
  <meta:Czas>2011-01-01</meta:Czas>  



 27

  </DataRozpoczeciaDzialalnosci> 
- <MiejscaWykonywaniaDzialalnosci> 
- <GlowneMiejsceDzialalnosci modyfikacja="0"> 
  <adr:KodPocztowy>15-048</adr:KodPocztowy>  
  <adr:Poczta>Białystok</adr:Poczta>  
  <adr:Miejscowosc>Białystok</adr:Miejscowosc>  
  <adr:Ulica>Skorupska</adr:Ulica>  
  <adr:Budynek>9</adr:Budynek>  
  <adr:Lokal>1</adr:Lokal>  
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
  <adr:Wojewodztwo>podlaskie</adr:Wojewodztwo>  
  <adr:Powiat>Białystok</adr:Powiat>  
  <adr:Gmina>Białystok</adr:Gmina>  
  <adr:Uwagi>brak uwag</adr:Uwagi>  
  </GlowneMiejsceDzialalnosci> 
- <DodatkoweMiejsceDzialalnosci modyfikacja="0" samodzielnieBilansujace="0" 

dotyczySpolkiCywilnej="0" likwidacja="0"> 
  <adr:KodPocztowy>15-048</adr:KodPocztowy>  
  <adr:Poczta>Białystok</adr:Poczta>  
  <adr:Miejscowosc>Białystok</adr:Miejscowosc>  
  <adr:Ulica>Skorupska</adr:Ulica>  
  <adr:Budynek>9</adr:Budynek>  
  <adr:Lokal>1</adr:Lokal>  
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
  <adr:Wojewodztwo>podlaskie</adr:Wojewodztwo>  
  <adr:Powiat>Białystok</adr:Powiat>  
  <adr:Gmina>Białystok</adr:Gmina>  
  <adr:Uwagi>brak uwag</adr:Uwagi>  
  <Nazwa>Drugi Oddział</Nazwa>  
  <REGON>89001735600000</REGON>  
- <DataRozpoczeciaDzialalnosci typDaty="zdarzenia"> 
  <meta:Czas>2011-01-01</meta:Czas>  
  </DataRozpoczeciaDzialalnosci> 
- <RodzajeDzialalnosciGospodarczej modyfikacja="0"> 
  <PKD2007 likwidacja="0">3030Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3031Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3032Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3033Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3034Z</PKD2007>  
  </RodzajeDzialalnosciGospodarczej> 
  <LiczbaPracujacych modyfikacja="0">100</LiczbaPracujacych>  
  <LiczbaZatrudnionych modyfikacja="0">120</LiczbaZatrudnionych>  
  </DodatkoweMiejsceDzialalnosci> 
- <DodatkoweMiejsceDzialalnosci modyfikacja="0" samodzielnieBilansujace="0" 

dotyczySpolkiCywilnej="0" likwidacja="0"> 
  <adr:KodPocztowy>15-048</adr:KodPocztowy>  
  <adr:Poczta>Białystok</adr:Poczta>  
  <adr:Miejscowosc>Białystok</adr:Miejscowosc>  
  <adr:Ulica>Skorupska</adr:Ulica>  
  <adr:Budynek>9</adr:Budynek>  
  <adr:Lokal>1</adr:Lokal>  
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
  <adr:Wojewodztwo>podlaskie</adr:Wojewodztwo>  
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  <adr:Powiat>Białystok</adr:Powiat>  
  <adr:Gmina>Białystok</adr:Gmina>  
  <adr:Uwagi>brak uwag</adr:Uwagi>  
  <Nazwa>Trzeci Oddział</Nazwa>  
  <REGON>89001735600000</REGON>  
- <DataRozpoczeciaDzialalnosci typDaty="zdarzenia"> 
  <meta:Czas>2011-01-01</meta:Czas>  
  </DataRozpoczeciaDzialalnosci> 
- <RodzajeDzialalnosciGospodarczej modyfikacja="0"> 
  <PKD2007 likwidacja="0">3030Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3031Z</PKD2007>  
  </RodzajeDzialalnosciGospodarczej> 
  <LiczbaPracujacych modyfikacja="0">100</LiczbaPracujacych>  
  <LiczbaZatrudnionych modyfikacja="0">120</LiczbaZatrudnionych>  
  </DodatkoweMiejsceDzialalnosci> 
  </MiejscaWykonywaniaDzialalnosci> 
- <AdresDoDoreczen modyfikacja="0"> 
  <adr:KodPocztowy>15-048</adr:KodPocztowy>  
  <adr:Poczta>Białystok</adr:Poczta>  
  <adr:Miejscowosc>Białystok</adr:Miejscowosc>  
  <adr:Ulica>Skorupska</adr:Ulica>  
  <adr:Budynek>9</adr:Budynek>  
  <adr:Lokal>1</adr:Lokal>  
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
  <adr:Wojewodztwo>podlaskie</adr:Wojewodztwo>  
  <adr:Powiat>Białystok</adr:Powiat>  
  <adr:Gmina>Białystok</adr:Gmina>  
  <adr:Uwagi>brak uwag</adr:Uwagi>  
  <Adresat>ZETO</Adresat>  
  </AdresDoDoreczen> 
  <LiczbaPracujacych modyfikacja="0">100</LiczbaPracujacych>  
  <LiczbaZatrudnionych modyfikacja="0">120</LiczbaZatrudnionych>  
- <RodzajeDzialalnosciGospodarczej modyfikacja="0"> 
  <PKD2007 likwidacja="0">3030Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3031Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3032Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3033Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3034Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3035Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3036Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3037Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3038Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3039Z</PKD2007>  
  <PKD2007 likwidacja="0">3040Z</PKD2007>  
  </RodzajeDzialalnosciGospodarczej> 
- <DaneDoKontaktu modyfikacja="0"> 
  <StronaWWW>http://zeto.bialystok.pl</StronaWWW>  
  <Email>zeto@zeto.bialystok.pl</Email>  
  <NrFaksu>857483330</NrFaksu>  
  <NrTelefonu>857483200</NrTelefonu>  
  </DaneDoKontaktu> 
  </EwidencjaGospodarcza> 
- <RejestrUbezpieczeniowy> 
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- <ObowiazekSkladkowy modyfikacja="0"> 
- <meta:Data typDaty="zdarzenia"> 
  <meta:Czas>2010-01-01</meta:Czas>  
  </meta:Data> 
  </ObowiazekSkladkowy> 
- <Krus modyfikacja="0"> 
- <JednostkaTerenowaKrus> 
- <inst:Instytucja> 
  <inst:NazwaInstytucji>OR KRUS Białystok</inst:NazwaInstytucji>  
- <adr:Adres> 
  <adr:KodPocztowy>15-099</adr:KodPocztowy>  
  <adr:Miejscowosc>Białystok</adr:Miejscowosc>  
  <adr:Ulica>ul. Legionowa</adr:Ulica>  
  <adr:Budynek>18</adr:Budynek>  
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
  <adr:Wojewodztwo>podlaskie</adr:Wojewodztwo>  
  </adr:Adres> 
  </inst:Instytucja> 
  </JednostkaTerenowaKrus> 
  <KontynuacjaUbezpieczenia>1</KontynuacjaUbezpieczenia>  
- <PozarolniczaDzialalnoscGospodarcza> 
  <Prowadzilem>1</Prowadzilem>  
  <Wspolpracowalem>1</Wspolpracowalem>  
  </PozarolniczaDzialalnoscGospodarcza> 
- <PoswiadczenieKwotyPodatku> 
  <Zlozylem>1</Zlozylem>  
  <Zloze>0</Zloze>  
  </PoswiadczenieKwotyPodatku> 
  <PrzekroczenieKwotyPodatku>0</PrzekroczenieKwotyPodatku>  
- <UrzadSkarbowy> 
  <inst:NazwaInstytucji>Pierwszy Urząd Skarbowy</inst:NazwaInstytucji>  
- <adr:Adres> 
  <adr:KodPocztowy>00-507</adr:KodPocztowy>  
  <adr:Miejscowosc>Białystok</adr:Miejscowosc>  
  <adr:Ulica>Słonimska</adr:Ulica>  
  <adr:Budynek>1</adr:Budynek>  
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
  <adr:Wojewodztwo>podlaskie</adr:Wojewodztwo>  
  </adr:Adres> 
  </UrzadSkarbowy> 
  </Krus> 
  </RejestrUbezpieczeniowy> 
- <ZawieszenieDzialalnosci modyfikacja="0"> 
- <Okres typDaty="datySkrajne"> 
  <meta:Od>2011-01-01</meta:Od>  
  <meta:Do>2011-01-31</meta:Do>  
  </Okres> 
  <ZatrudnieniePracownikow>0</ZatrudnieniePracownikow>  
  </ZawieszenieDzialalnosci> 
- <WznowienieDzialalnosci modyfikacja="0"> 
- <Od typDaty="zdarzenia"> 
  <meta:Czas>2011-01-01</meta:Czas>  
  </Od> 
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  </WznowienieDzialalnosci> 
- <ZaprzestanieDzialalnosci modyfikacja="0"> 
- <Od typDaty="zdarzenia"> 
  <meta:Czas>2011-01-01</meta:Czas>  
  </Od> 
  </ZaprzestanieDzialalnosci> 
- <DokumentacjaRachunkowa> 
- <NaczelnikUrzeduSkarbowego modyfikacja="0"> 
  <AktualnyDoSprawEwidencji>Pierwszy naczelnik urzędu 

skrabowego</AktualnyDoSprawEwidencji>  
  <PoprzedniDoSprawEwidencji>Drugi naczelnik urzędu 

skrabowego</PoprzedniDoSprawEwidencji>  
  <DoSprawPodatkuDochodowego>Trzeci naczelnik urzędu 

skrabowego</DoSprawPodatkuDochodowego>  
  </NaczelnikUrzeduSkarbowego> 
  <FormaOpodatkowania modyfikacja="0">podatek na zasadach 

ogólnych</FormaOpodatkowania>  
  <RodzajDokumentacji modyfikacja="0">księgi rachunkowe</RodzajDokumentacji>  
- <PodmiotProwadzacy modyfikacja="0"> 
  <Firma>Biuro rachunkowe</Firma>  
  <NIP>5420202807</NIP>  
  </PodmiotProwadzacy> 
- <AdresPrzechowywania modyfikacja="0"> 
  <adr:KodPocztowy>15-048</adr:KodPocztowy>  
  <adr:Poczta>Białystok</adr:Poczta>  
  <adr:Miejscowosc>Białystok</adr:Miejscowosc>  
  <adr:Ulica>ul. Skorupska</adr:Ulica>  
  <adr:Budynek>9</adr:Budynek>  
  <adr:Lokal />  
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
  <adr:Wojewodztwo>podlaskie</adr:Wojewodztwo>  
  <adr:Powiat>Białystok</adr:Powiat>  
  <adr:Gmina>Białystok</adr:Gmina>  
  <adr:Uwagi />  
  </AdresPrzechowywania> 
  <ZakladPracyChronionej modyfikacja="0">0</ZakladPracyChronionej>  
  <ZagranicznePrzedsiebiorstwoDrobnejWytworczosci 

modyfikacja="0">0</ZagranicznePrzedsiebiorstwoDrobnejWytworczosci>  
  <WylacznieSpolkiCywilne modyfikacja="0">0</WylacznieSpolkiCywilne>  
- <SpolkiCywilne modyfikacja="0"> 
- <SpolkaCywilna modyfikacja="0"> 
  <NIP>5420202807</NIP>  
  <REGON>89001735600000</REGON>  
- <OkresZawieszenia typDaty="datySkrajne" modyfikacja="0"> 
  <meta:Od>2011-01-01</meta:Od>  
  <meta:Do>2011-01-31</meta:Do>  
  </OkresZawieszenia> 
- <DataUstania typDaty="zdarzenia" modyfikacja="0"> 
  <meta:Czas>2011-01-01</meta:Czas>  
  </DataUstania> 
  </SpolkaCywilna> 
  </SpolkiCywilne> 
- <MalzenskaWspolnoscMajatkowa modyfikacja="0"> 
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  <Stan>0</Stan>  
- <DataUstania typDaty="zdarzenia" modyfikacja="0"> 
  <meta:Czas>2011-01-01</meta:Czas>  
  </DataUstania> 
  </MalzenskaWspolnoscMajatkowa> 
- <RachunkiBankowe> 
- <RachunekBankowy modyfikacja="0" likwidacja="0" zwrotPodatku="0" 

rezygnacja="0"> 
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
  <inst:NazwaInstytucji>PKO BP</inst:NazwaInstytucji>  
  <NumerRachunku>00000000000000000000000000</NumerRachunku>  
  <PosiadaczRachunku>Jan Kowalski</PosiadaczRachunku>  
  <CharakterRachunku>firmowy</CharakterRachunku>  
  </RachunekBankowy> 
- <RachunekBankowy modyfikacja="0" likwidacja="0" zwrotPodatku="0" 

rezygnacja="0"> 
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
  <inst:NazwaInstytucji>PKO BP</inst:NazwaInstytucji>  
  <NumerRachunku>00000000000000000000000000</NumerRachunku>  
  <PosiadaczRachunku>Jan Kowalski</PosiadaczRachunku>  
  <CharakterRachunku>osobisty</CharakterRachunku>  
  </RachunekBankowy> 
  </RachunkiBankowe> 
- <ZagraniczneNumeryIdentyfikacyjne modyfikacja="0"> 
- <Identyfikator> 
  <adr:Kraj>DK</adr:Kraj>  
  <Numer>1111</Numer>  
  </Identyfikator> 
- <Identyfikator> 
  <adr:Kraj>JP</adr:Kraj>  
  <Numer>2222</Numer>  
  </Identyfikator> 
  </ZagraniczneNumeryIdentyfikacyjne> 
  </DokumentacjaRachunkowa> 
  </WpisDoEwidencji> 
- <Pelnomocnictwa> 
- <Pelnomocnictwo> 
- <Pelnomocnik modyfikacja="0" osobaPrawna="0"> 
  <Imie>Jan</Imie>  
  <Nazwisko>Kowalski</Nazwisko>  
  <NazwaFirmy>ZETO</NazwaFirmy>  
- <DataUrodzenia typDaty="zdarzenia"> 
  <meta:Czas>1900-01-01</meta:Czas>  
  </DataUrodzenia> 
  <PESEL>44051401458</PESEL>  
  <NIP>5420202807</NIP>  
  <KRS>0123456789</KRS>  
- <PosiadaneObywatelstwa> 
  <Obywatelstwo>PL</Obywatelstwo>  
  </PosiadaneObywatelstwa> 
  </Pelnomocnik> 
- <Adres modyfikacja="0"> 
  <adr:KodPocztowy>15-048</adr:KodPocztowy>  
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  <adr:Poczta>Białystok</adr:Poczta>  
  <adr:Miejscowosc>Białystok</adr:Miejscowosc>  
  <adr:Ulica>Skorupska</adr:Ulica>  
  <adr:Budynek>9</adr:Budynek>  
  <adr:Lokal>1</adr:Lokal>  
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
  <adr:Wojewodztwo>podlaskie</adr:Wojewodztwo>  
  <adr:Powiat>Białystok</adr:Powiat>  
  <adr:Gmina>Białystok</adr:Gmina>  
  <adr:Uwagi>brak uwag</adr:Uwagi>  
  </Adres> 
- <AdresDoDoreczen modyfikacja="0"> 
  <adr:KodPocztowy>15-048</adr:KodPocztowy>  
  <adr:Poczta>Białystok</adr:Poczta>  
  <adr:Miejscowosc>Białystok</adr:Miejscowosc>  
  <adr:Ulica>Skorupska</adr:Ulica>  
  <adr:Budynek>9</adr:Budynek>  
  <adr:Lokal>1</adr:Lokal>  
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  
  <adr:Wojewodztwo>podlaskie</adr:Wojewodztwo>  
  <adr:Powiat>Białystok</adr:Powiat>  
  <adr:Gmina>Białystok</adr:Gmina>  
  <adr:Uwagi>brak uwag</adr:Uwagi>  
  </AdresDoDoreczen> 
- <DaneDoKontaktu modyfikacja="0"> 
  <StronaWWW>http://zeto.bialystok.pl</StronaWWW>  
  <Email>zeto@zeto.bialystok.pl</Email>  
  <NrFaksu>857483330</NrFaksu>  
  <NrTelefonu>857483200</NrTelefonu>  
  </DaneDoKontaktu> 
- <Zakres modyfikacja="0"> 
  <Opis>Krótki opis</Opis>  
  <ZmianaWpisu>1</ZmianaWpisu>  
  <Zawieszenie>1</Zawieszenie>  
  <Wznowienie>1</Wznowienie>  
  <Wykreslenie>1</Wykreslenie>  
  <ProwadzenieSpraw>1</ProwadzenieSpraw>  
  </Zakres> 
  </Pelnomocnictwo> 
  </Pelnomocnictwa> 
- <str:Zalaczniki> 
- <str:Zalacznik format="" kodowanie="base64"> 
  <str:DaneZalacznika />  
  </str:Zalacznik> 
  </str:Zalaczniki> 
  </Wartosc> 
  </TrescDokumentu> 
  </Dokument> 
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Załącznik 4  

Wykaz informacji pobieranych z CEIDG do systemu REGON



Lp. Pole numer  
(na wniosku CEIDG-1) Nazwa pola na CEIDG-1 Nazwa w strukturze xml wniosku CEIDG-1 Uwagi 

1. 01 Rodzaj wniosku <RodzajWniosku>   

2. 01 pkt 2 Data powstania zmiany 
(RRRR-MM-DD) <DataPowstaniaZmiany> Data po zaznanczeniu pozycji 01.2 - 

wniosek o zmianę wpisu w CEIDG 
  

3. 02.2 Data złożenia wniosku <DataZlozeniaWniosku>   
  

4. 03 Dane wnioskodawcy <Wnioskodawca><DaneWnioskodawcy>   
5. 03 pkt 3 PESEL <PESEL>   
6. 03 pkt 4 NIP <NIP>   

7. 03 pkt 5 REGON <REGON> 
14 znaków: 9 znaków dla podmiotu 
oraz 00000 - informacja podana w 
Konstancinie była nieprawidłowa 

8. 03 pkt 6 Nazwisko <Nazwisko>   
9. 03 pkt 7 Imię pierwsze <Imie>   

10. 03 pkt 9 Imię drugie <ImieDrugie>   

11. 03 pkt 14 Posiadane obywatelstwa <PosiadaneObywatelstwa><Obywatelstwo> Informacja niezbędna do określenia 
formy własności 

12. 03.1 Jestem cudzoziemcem [...] <Cudzoziemiec><Status> Informacja niezbędna do określenia 
formy własności 

  

13. 04 
Adres miejsca 
zamieszkania 
wnioskodawcy 

<AdresZamieszkania>   

14. 04 pkt 1 Kraj <Kraj>   
15. 04 pkt 2 Województwo <Wojewodztwo>   
16. 04 pkt 3 Powiat <Powiat>   
17. 04 pkt 4 Gmina <Gmina>   
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Lp. Pole numer  
(na wniosku CEIDG-1) Nazwa pola na CEIDG-1 Nazwa w strukturze xml wniosku CEIDG-1 Uwagi 

18. nie dotyczy TERC <TERC> 

Siedmioznakowy symbol jednostki 
podziału terytorialnego - ta informacja 
nie jest i nie powinna być zawarta we 
wniosku papierowym CEIDG-1, ten 
identyfikator powinien być 
zapisywany w strukturze wnioskue 
CEIDG-1 

19. 04 pkt 5 Miejscowość <Miejscowosc>   

20. nie dotyczy SIMC <SIMC> 

Siedmioznakowy identyfikator 
miejscowości - ta informacja nie jest i 
nie powinna być zawarta we wniosku 
papierowym CEIDG-1, ten 
identyfikator powinien być 
zapisywany w strukturze wnioskue 
CEIDG-1 

21. 04 pkt 6 Ulica <Ulica>   

22. nie dotyczy ULIC <ULIC> 

Pięcoznakowy symbol ulicy - ta 
informacja nie jest i nie powinna być 
zawarta we wniosku papierowym 
CEIDG-1, ten identyfikator powinien 
być zapisywany w strukturze 
wnioskue CEIDG-1 

23. 04 pkt 7 Nr nieruchomości/domu <Budynek>   
24. 04 pkt 8 Nr lokalu <Lokal>   
25. 04 pkt 9 Kod pocztowy <KodPocztowy>   
26. 04 pkt 10 Poczta <Poczta>   

27. 04 pkt 11 Opis nietypowego miejsca 
lokalizacji <Uwagi> 

Zakładamy, że pole <Uwagi> będzie 
służyć do przekazywania tej 
informacji. 

  

28. 06 Firma przedsiębiorcy, 
którego wniosek dotyczy <Firma Przedsiebiorcy>   

29. 07 Nazwa skrócona <NazwaSkrocona>   
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Lp. Pole numer  
(na wniosku CEIDG-1) Nazwa pola na CEIDG-1 Nazwa w strukturze xml wniosku CEIDG-1 Uwagi 

30. 08 Data rozpoczęcia 
działalności <DataRozpoczeciaDzialalnosci>   

  
31. 09 Dane do kontaktu <DaneDoKontaktu>   
32. 09.1 Nr telefonu <NrTelefonu>   

33. 09.2 Adres poczty 
elektronicznej <Email>   

34. 09.3 Numer faksu <NrFaksu>   
35. 09.4 Strona WWW <StronaWWW>   

  

36. 10 
Główne miejsce 
wykonywania 
działalności 
gospodarczej 

    

  

37. 10.1 
Adres główengo miejsca 
wykonywania 
działalności 
gospodarczej 

<GlowneMiejsceDzialalnosci>   

38. 10.1 pkt 1 Województwo <Wojewodztwo>   
39. 10.1 pkt 2 Powiat <Powiat>   
40. 10.1 pkt 3 Gmina <Gmina>   

41. nie dotyczy TERC <TERC> 

Siedmioznakowy symbol jednostki 
podziału terytorialnego - ta informacja 
nie jest i nie powinna być zawarta we 
wniosku papierowym CEIDG-1, ten 
identyfikator powinien być 
zapisywany w strukturze wnioskue 
CEIDG-1 

42. 10.1 pkt 4 Miejscowość <Miejscowosc>   
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Lp. Pole numer  
(na wniosku CEIDG-1) Nazwa pola na CEIDG-1 Nazwa w strukturze xml wniosku CEIDG-1 Uwagi 

43. nie dotyczy SIMC <SIMC> 

Siedmioznakowy identyfikator 
miejscowości - ta informacja nie jest i 
nie powinna być zawarta we wniosku 
papierowym CEIDG-1, ten 
identyfikator powinien być 
zapisywany w strukturze wnioskue 
CEIDG-1 

44. 10.1 pkt 5 Ulica <Ulica>   

45. nie dotyczy ULIC <ULIC> 

Pięcoznakowy symbol ulicy - ta 
informacja nie jest i nie powinna być 
zawarta we wniosku papierowym 
CEIDG-1, ten identyfikator powinien 
być zapisywany w strukturze 
wnioskue CEIDG-1 

46. 10.1 pkt 6 Nr nieruchomości/domu <Budynek>   
47. 10.1 pkt 7 Nr lokalu <Lokal>   
48. 10.1 pkt 8 Kod pocztowy <KodPocztowy>   
49. 10.1 pkt 9 Poczta <Poczta>   

50. 10.1 pkt 10 Opis nietypowego miejsca 
lokalizacji <Uwagi> 

Zakładamy, że pole <Uwagi> będzie 
służyć do przekazywania tej 
informacji. 

  

51. 10.2 Adres do doręczeń <AdresDoDoreczen> 

Uwaga! W przypadku gdy adres do 
doręczeń dotyczy skrytki 
pocztowej dane adresowe 
województwo, powiat, gmina, 
TERC, SIMC, ULIC powinny 
dotyczyć miejscowości poczty 

52. 10.2 pkt 1 Adresat <Adresat>   
53. 10.2 pkt 2 Województwo <Wojewodztwo>   
54. 10.2 pkt 3 Powiat <Powiat>   
55. 10.2 pkt 4 Gmina <Gmina>   
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Lp. Pole numer  
(na wniosku CEIDG-1) Nazwa pola na CEIDG-1 Nazwa w strukturze xml wniosku CEIDG-1 Uwagi 

56. nie dotyczy TERC <TERC> 

Siedmioznakowy symbol jednostki 
podziału terytorialnego - ta informacja 
nie jest i nie powinna być zawarta we 
wniosku papierowym CEIDG-1, ten 
identyfikator powinien być 
zapisywany w strukturze wnioskue 
CEIDG-1 

57. 10.2 pkt 5 Miejscowość <Miejscowosc>   

58. nie dotyczy SIMC <SIMC> 

Siedmioznakowy identyfikator 
miejscowości - ta informacja nie jest i 
nie powinna być zawarta we wniosku 
papierowym CEIDG-1, ten 
identyfikator powinien być 
zapisywany w strukturze wnioskue 
CEIDG-1 

59. 10.2 pkt 6 Ulica <Ulica>   

60. nie dotyczy ULIC <ULIC> 

Pięcoznakowy symbol ulicy - ta 
informacja nie jest i nie powinna być 
zawarta we wniosku papierowym 
CEIDG-1, ten identyfikator powinien 
być zapisywany w strukturze 
wnioskue CEIDG-1 

61. 10.2 pkt 7 Nr nieruchomości/domu <Budynek>   
62. 10.2 pkt 8 Nr lokalu <Lokal>   
63. 10.2 pkt 9 Kod pocztowy <KodPocztowy>   
64. 10.2 pkt 10 Poczta <Poczta>   

65. 10.2 pkt 11 Skrytka pocztowa ??? Pole nie zostało odnalezione w 
strukturze xml wniosku CEIDG-1 

66. 10.3 Przewidywana liczba 
pracujących <LiczbaPracujacych>   

67. 10.4 Przewidywana liczba 
zatrudnionych <LiczbaZatrudnionych>   
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Lp. Pole numer  
(na wniosku CEIDG-1) Nazwa pola na CEIDG-1 Nazwa w strukturze xml wniosku CEIDG-1 Uwagi 

68. 10.5 Rodzaje działalności 
gospodarczej <RodzajeDzialalnosciGospodarczej> 

Na pierwszym miejscu 
przeważajacy rodzaj działalości. 
Zgodnie z ustaleniami powinna być 
przekazywana pełna lista rodzajów 
działalości wpisanych do CEIDG 
zarówno w przypadku wniosku o 
wpis, zmianę czy skreślenie - łącznie 
z kodami wpisanymi w załączniku 
CEIDG-RD 

  

69. 11 
Dodatkowe miejsce 
wykonywania 
działalności 
gospodarczej 

<DodatkoweMiejsceDzialalnosci 
modyfikacja="_" 
samodzielnieBilansujace="_" 
dotyczySpolkiCywilnej="_" likwidacja="_"> 

Dotyczy również danych zawartych 
w części CEIDG-MW 

70. 11.1 Numer identyfikacyjny 
REGON <REGON> 

14-znakowy numer identyfikacyjny 
REGON jednostki lokalnej: 9. 
znaków podmiotu oraz 5 znaków 
kolejnych dla jednostki lokalnej 
(UWAGA! Ostatnie pięć znaków 
powinny być różne od: 00000) 

71. 11.2 
Adres dodatkowego 
miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej 

    

72. 11.2 pkt 1 Nazwa jednostki lokalnej <Nazwa>   

73. 11.2 pkt 2 Kraj <Kraj> 
Jednostki dla których kraj będzie 
różny od PL nie będą wpisywane do 
rejestru REGON 

74. 11.2 pkt 3 Województwo <Wojewodztwo>   
75. 11.2 pkt 4 Powiat <Powiat>   
76. 11.2 pkt 5 Gmina <Gmina>   
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Lp. Pole numer  
(na wniosku CEIDG-1) Nazwa pola na CEIDG-1 Nazwa w strukturze xml wniosku CEIDG-1 Uwagi 

77. nie dotyczy TERC <TERC> 

Siedmioznakowy symbol jednostki 
podziału terytorialnego - ta informacja 
nie jest i nie powinna być zawarta we 
wniosku papierowym CEIDG-1, ten 
identyfikator powinien być 
zapisywany w strukturze wnioskue 
CEIDG-1 

78. 11.2 pkt 6 Miejscowość <Miejscowosc>   

79. nie dotyczy SIMC <SIMC> 

Siedmioznakowy identyfikator 
miejscowości - ta informacja nie jest i 
nie powinna być zawarta we wniosku 
papierowym CEIDG-1, ten 
identyfikator powinien być 
zapisywany w strukturze wnioskue 
CEIDG-1 

80. 11.2 pkt 7 Ulica <Ulica>   

81. nie dotyczy ULIC <ULIC> 

Pięcoznakowy symbol ulicy - ta 
informacja nie jest i nie powinna być 
zawarta we wniosku papierowym 
CEIDG-1, ten identyfikator powinien 
być zapisywany w strukturze 
wnioskue CEIDG-1 

82. 11.2 pkt 8 Nr nieruchomości/domu <Budynek>   
83. 11.2 pkt 9 Nr lokalu <Lokal>   
84. 11.2 pkt 10 Kod pocztowy <KodPocztowy>   
85. 11.2 pkt 11 Poczta <Poczta>   

86. 11.2 pkt 12 Opis nietypowego miejsca 
lokalizacji <Uwagi> 

Zakładamy, że pole <Uwagi> będzie 
służyć do przekazywania tej 
informacji. 
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Lp. Pole numer  
(na wniosku CEIDG-1) Nazwa pola na CEIDG-1 Nazwa w strukturze xml wniosku CEIDG-1 Uwagi 

87. 11.2 pkt 13 

Wskazany adres dotyczy 
miejsca wykonywania 
działalności przez 
_przedsiębiorcę _spółkę 
cywilną 

<DodatkoweMiejsceDzialalnosci 
modyfikacja="_" samodzielnieBilansujace="_" 
dotyczySpolkiCywilnej="_" likwidacja="_"> 

Powtórzenie xml z pola 11 

88. 11.3 Przewidywana liczba 
pracujących <LiczbaPracujacych>   

89. 11.4 Przewidywana liczba 
zatrudnionych <LiczbaZatrudnionych>   

90. 11.5 Data rozpoczęcia 
działalności <DataRozpoczeciaDzialalnosci>   

91. 11.6 Jednostka samodzielnie 
bilansująca _TAK _NIE 

<DodatkoweMiejsceDzialalnosci 
modyfikacja="_" samodzielnieBilansujace="_" 
dotyczySpolkiCywilnej="_" likwidacja="_"> 

Powtórzenie xml z pola 11 

92. 11.7 Rodzaje działalności 
gospodarczej <RodzajeDzialalnosciGospodarczej> 

Na pierwszym miejscu 
przeważajacy rodzaj działalości. 
Zgodnie z ustaleniami powinna być 
przekazywana pełna lista rodzajów 
działalości wpisanych do CEIDG 
zarówno w przypadku wniosku o 
wpis, zmianę czy skreślenie - łącznie 
z kodami wpisanymi w załączniku 
CEIDG-RD 

  

93. 14 
Informacja o zawieszeniu 
wykonywania działalności 
gospodarczej 

<ZawieszenieDzialalnosci>   

94. 14 pkt 1 Data rozpoczęcia 
zawieszenia <Od>   

95. 14 pkt 2 Przewidywany okres 
zawieszenia do dnia <Do>   
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Lp. Pole numer  
(na wniosku CEIDG-1) Nazwa pola na CEIDG-1 Nazwa w strukturze xml wniosku CEIDG-1 Uwagi 

96. 15 i 15 pkt 1 

Informacja o wznowieniu 
wykonywania działalności 
gospodarczej/Data 
wznowienia działalności 
gospodarczej 

<WznowienieDzialalnosci><Od>   

97. 16 i 16 pkt 1 

Informacja o zaprzestanu 
wykonywania działalności 
gospodarczej/Data 
zaprzestania działalności 
gospodarczej 

<ZaprzestanieDziałalnosci><Od>   

  

98. 25 Jestem wspólnikiem 
spółki/spółek cywilnych <SpolkiCywilne> Dotyczy również danych zawartych 

w części CEIDG-SC 
99. 25 pkt 1 NIP spółki <NIP>   

100. 25 pkt 2 REGON spółki <REGON>   

101. 25 pkt 5 Nie jestem wspólnikiem w 
spółce od dnia: <DataUstania>   

          

102. 30 Dołączam następujące 
dokumenty     

  

103. nie dotyczy Dokładny czas dokonania 
wpisu     

104. nie dotyczy Numer wewnętrzny wpisu 
w CEIDG    Ciąg 14 znaków  

105. nie dotyczy Kod urzędu 
statystycznego   

Kod pobrany z wyszukiwarki dla 
CEIDG lub kod województwa dla 
adresu zamieszkania (przy braku 
kodu w wyszukiwarce) lub kod 
województwa siedziby podmiotu (przy 
braku kodu w wyszukiwarce i 
zagranicznym adresie zamieszkania) 
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Lp. Pole numer  
(na wniosku CEIDG-1) Nazwa pola na CEIDG-1 Nazwa w strukturze xml wniosku CEIDG-1 Uwagi 

106. nie dotyczy Identyfikator wniosku   Ciąg 14 znaków  

107. nie dotyczy identyfikator związanego z 
nią zadania CEIDG     

 



Załącznik 5  
Tabele - struktury 

 
A. Tabela RG1  

Lp. Nazwa cechy Typ pola Null Opis cechy 

1.  id_rg1 Int (identity) N Identyf. systemowy wniosku  
2.  id_urzedu int N US 

3.  id  int   
4.  id_statusu char(1) N Status wniosku (P, W lub F) 

5.  id_zmiany char(2) N Kod zmiany (W2, W7, W5, 
W3 lub W6) 

6.  data_zmiany_rg datetime N Data sporządzenia ankiety 
7.  regon char(14) N Numer REGON 
8.  id_powst char(1) T  
9.  regon_bazowy_1 char(9)   
10.  regon_bazowy_2 char(9)   
11.  regon_bazowy_3 char(9)   
12.  regon_bazowy_4 char(9)   
13.  nazwa varchar(255) T Nazwa podmiotu 
14.  nazwa_skrocona  varchar(60) T Nazwa skrócona podmiotu 
15.  id_asd_miejscowosci_poczty int T Symbol miejscowości poczty 
16.  asd_kod_pocztowy char(5) T Kod pocztowy 
17.  id_asd_miejscowosci int T Symbol miejscowości  
18.  id_asd_ulicy int T Symbol ulicy (ze słownika) 
19.  asd_cecha char(5) T Cecha ulicy 
20.  asd_ulica varchar(60) T Nazwa ulicy 
21.  asd_nr_posesji char(10) T Numer posesji 
22.  asd_nr_lokalu    char(10) T Numer lokalu 
23.  asd_lokalizacja varchar(160) T Nietypowe miejsce lokalizacji
24.  asd_telefon_kier char(6) T Nr telefonu - kierunkowego 
25.  asd_telefon_bezp char(12) T Nr telefonu - bezpośredniego 
26.  asd_telefon_wew char(6) T Nr telefonu - wewnętrznego 
27.  asd_fax_kier char(6) T Nr faksu - kierunkowego 
28.  asd_fax_bezp char(12) T Nr faksu – bezpośredniego 
29.  nazwisko  varchar(40) T Nazwisko 
30.  imie1  varchar(30) T Imię pierwsze 
31.  imie2  varchar(30) T Imię drugie 
32.  nr_pesel  char(11) T Numer pesel 
33.  rok_urodzenia smalldatetime   
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Lp. Nazwa cechy Typ pola Null Opis cechy 

34.  id_az_miejscowosci_poczty int T Symbol miejscowości poczty 
35.  az_kod_pocztowy char(5) T kKod pocztowy 
36.  id_az_miejscowosci int T Symbol miejscowości  
37.  id_az_ulicy int T Symbol ulicy (ze słownika) 
38.  az_cecha char(5) T Cecha ulicy 
39.  az_ulica varchar(60) T Nazwa ulicy 
40.  az_nr_posesji char(10) T Numer posesji 
41.  az_nr_lokalu char(10) T Numer lokalu 
42.  az_telefon_kier char(6)   
43.  az_telefon_bezp char(12)   
44.  az_telefon_wew char(6)   
45.  az_fax_kier char(6)   
46.  az_fax_bezp char(12)   
47.  id_korespondencji char(1) T  
48.  id_ak_miejscowosci_poczty int T Symbol miejscowości poczty 
49.  ak_kod_pocztowy char(5) T Kod pocztowy 
50.  id_ak_miejscowosci int T Symbol miejscowości  
51.  ak_skrytka_pocztowa  char(6) T Skrytka pocztowa 
52.  id_ak_ulicy int T Symbol ulicy (ze słownika) 
53.  ak_cecha char(5) T Cecha ulicy 
54.  ak_ulica varchar(60) T Nazwa ulicy 
55.  ak_nr_posesji char(10) T Numer posesji 
56.  ak_nr_lokalu char(10) T Numer lokalu 
57.  id_podstawy  char(1) T Podstawa prawna 

58.  id_klasy_organu_rejestrowe
go char(2) T Kod gminy/org. rejestrowego 

59.  kod_organu_rejestrowego char(5) T Kod gminy/org. rejestrowego 
60.  id_rrej char(3) T Kod rodzaju rejestru 
61.  nr_w_rejestrze char(15) T Nr wpisu do EDG/rejestru 
62.  data_powstania datetime   
63.  data_wpisu_do_rejestru datetime T Data wpisu do EDG/rejestru 
64.  id_pfp  char(1) T Podstawowa forma prawna 
65.  id_sfp char(2) T Szczególna forma prawna 
66.  id_forg1 char(4)   
67.  id_forg2 char(4)   
68.  id_forg3 char(4)   
69.  id_forg4 char(4)   
70.  id_fw  char(3) T Forma własności 
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Lp. Nazwa cechy Typ pola Null Opis cechy 

71.  procent_skarbu_panstwa  smallint T    
72.  procent_osoby_prawnej  smallint T    
73.  procent_gminnej_osoby_prawnej  smallint T    
74.  procent_osoby_fizycznej  smallint T    
75.  procent_krajowego_podmiotu  smallint T    
76.  procent_zagranicznego_podmiotu  smallint T    
77.  id_fin char(1) T  
78.  id_orgz char(7)    
79.  sam_bilansujaca char(1) T  
80.  id_kryterium char(1) T  
81.  data_rozpoczecia_dzial datetime   
82.  l_pracujacych int T Liczba pracujących 
83.  zatrudnienie int  = liczba pracujących 

84.  powierzchnia_ogolna float T Powierzchnia og. gosp. 
rolnego 

85.  powierzchnia_uzytkow  float T Powierzchnia użytków 
rolnych 

86.  id_got char(2) T Stan aktywności prawno-
ekonomicznej 

87.  data_got datetime   
88.  data_zawieszenia datetime T Data zawieszenia działalności
89.  data_wznowienia_dzial  datetime T Data wznowienia działalności
90.  siedziba_zarzadu  char(1) T Siedziba zarządu (T lub N) 
91.  liczba_rg_rd int   
92.  dane_osoby_skladajacej varchar(70) N Dane osoby sporządzającej 
93.  data_zlozenia datetime  Data sporządzenia ankiety 
94.  data_systemowa datetime N Data systemowa 
95.  pochodzenie_wniosku char(1) N C 
96.  id_gospodarstwa char(4)   
97.  nr_obwodu_rolnego char(4)   

98.  old_regon char(14)    
 

99.  dzial_uboczna char(1)   
100. nazwa_korespond varchar(120) T Nazwa do korespondencji 
101. oddzial char(2)  Kod oddziału rejestrującego 
102. id_kraju  char(2) T Kraj zamieszkania 

103. az_miejscowosc  varchar(56) T 
Miejscowość zamieszkania (z 
ew. kodem pocztowym) za 
granicą 

104. wydruk datetime   
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Lp. Nazwa cechy Typ pola Null Opis cechy 

105. email  varchar(50) T Adres e-mail 
106. strona_www  varchar(60) T Adres strony internetowej 
107. nip char(10) T Numer NIP 
 

B. Tabela w_dzialalnosci 

Lp. Nazwa cechy Typ pola Null Opis cechy 

1.  id_rg1 int N Identyfikator systemowy wniosku 
2.  id_urzedu int N US 
3.  id_pkd int N Identyfikator PKD2007 
4.  id_pkd4 int  0 
5.  przewazajaca char(1) N Działalność przeważająca (T lub N)
6.  id_bgn char(3)   
7.  data_od datetime N Data sporządzenia ankiety 
8.  oddzial char(2)  Kod oddziału rejestrującego 
 
 
C. Tabela RG2 
 

Lp. Nazwa pola Typ Null Opis cechy 

1.  id_rg2  int  N Identyfikator systemowy wniosku 
2.  id_urzedu int N US 
3.  id int   
4.  id_statusu char(1) N Status wniosku (P, W lub F) 
5.  id_zmiany char(2) N L3, L4, L5 
6.  id_likw char(1) N 1 
7.  regon char(14) N Numer Regon 
8.  data_skreslenia data N Data likwidacji podmiotu 
9.  regon_bazowy_1 char(9)   
10. regon_bazowy_2 char(9)   
11. regon_bazowy_3 char(9)   
12. regon_bazowy_4 char(9)   

13. dane_osoby_skladajacej varchar 
(70) N  

14. data_zlozenia data N Data złożenia wniosku 
15. data_systemowa data N  
16. oddzial char(2) N Kod oddziału rejestrującego 
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D. Tabela bledy_rg1 
 
Lp. Nazwa pola Typ Null Opis cechy 
1.  id_rg1 int N Kod błędu 
2.  id_urzedu int N US 
3.  id_bledu char(4) N Kod błędu 
4.  oddzial char(2) N Kod oddziału rejestrującego 
 
 
E. Tabela bledy_rg2 
 
Lp. Nazwa pola Typ Null Opis cechy 
1.  id_rg2 int N Kod błędu 
2.  id_urzedu int N US 
3.  id_bledu char(4) N Kod błędu 
4.  oddzial char(2) N Kod oddziału rejestrującego 
 
 
F. Tabela byt_rejestru 
 
Lp. Nazwa pola Typ Null Opis cechy 
1.  id   int  N Identyfikator systemowy podmiotu
2.  id_statusu char(1) N Status bytu 
3.  regon char(14) N Numer Regon 
4.  data_powstania data N Data powstania podmiotu 
5.  nazwa varchar(254) N Pełna nazwa podmiotu 
 
 
G. Tabela pesel 
 
Lp. Nazwa pola Typ Null Opis cechy 
1.  id_pesel   int  N Identityfikator systemowy numeru pesel 
2.  nr_pesel char(11) N Numer Pesel 
3.  nazwisko char(40) N   
4.  id_imienia1 int N Id imienia ze słownika imiona 
5.  id_imienia2 int T Id imienia ze słownika imiona 
 
 
H. Tabela pesel_likw 
 
Lp. Nazwa pola Typ Null Opis cechy 
1.  id     int N Identityfikator systemowy podmiotu 
2.  id_pesel  int N Identityfikator systemowy numeru Pesel 
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I. Tabela osoba_fizyczna 
 
Lp. Nazwa pola Typ Null Opis cechy 

1.  id   int    N Identyfikator systemowy 
podmiotu 

2.  id_pesel int T Identyfikator systemowy numeru 
pesel 

3.  id_powst char(1)    

4.  l_lokalnych int  N Liczba jednostek lokalnych 
jednostki prawnej 

5.  id_got char(3)    
6.  data_got datetime   
7.  l_pracujacych int   
8.  zatrudnienie int   

9.  nazwa_skrocona varchar(
60) 

  

10. id_podstawy char(1)   
11. id_klasy_organu_rejestrowego char(2)   
12. kod_organu_rejestrowego char(5)   
13. id_rrej char(3)   
14. nr_w_rejestrze char(15)   
15. data_wpisu_do_rejestru datetime   
16. data_zmiany_rg datetime   
17. id_pfp char(1)   
18. id_sfp char(2)   
19. id_fw char(3)   
20. id_fin char(1)   
21. data_rozpoczecia_dzial datetime   
22. data_wznowienia_dzial datetime   
23. data_zawieszenia_dzial datetime   
24. data_systemowa datetime   
25. dzial_uboczna char(1)   
26. data_wpisu_do_regon datetime   
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J. Tabela jednostka_nierolnicza 
 
Lp. Nazwa pola Typ Null Opis cechy 

1.  id   int    N Identyfikator systemowy 
podmiotu 

2.  id_prawna int N Identyfikator systemowy 
jednostki prawnej 

3.  data_zmiany_rg datetime  data_zmiany_rg 
4.  id_got char(3)    
5.  data_got datetime   
6.  l_pracujacych int   
7.  zatrudnienie int   
8.  id_podstawy char(1)   
9.  id_klasy_organu_rejestrowego char(2)   
10. kod_organu_rejestrowego char(5)   
11. id_rrej char(3)   
12. nr_w_rejestrze char(15)   
13. data_wpisu_do_rejestru datetime   
14. id_fin char(1)   
15. data_rozpoczecia_dzial datetime   
16. data_wznowienia_dzial datetime   
17. siedziba_zarzadu char(1) N Siedziba zarządu 
18. id_kryterium char(1)   
19. data_zawieszenia_dzial datetime   
20. data_systemowa datetime   
21. data_wpisu_do_regon datetime   
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K. Tabela gospodarstwo_rolne 
 
Lp. Nazwa pola Typ Null Opis cechy 

1.  id   int    N Identyfikator systemowy 
podmiotu 

2.  id_prawna int N Identyfikator systemowy 
jednostki prawnej 

3.  data_zmiany_rg datetime   
4.  id_got char(3)    
5.  data_got datetime   
6.  l_pracujacych int   
7.  zatrudnienie int   
8.  id_podstawy char(1)   
9.  id_klasy_organu_rejestrowego char(2)   
10. kod_organu_rejestrowego char(5)   
11. id_rrej char(3)   
12. nr_w_rejestrze char(15)   
13. data_wpisu_do_rejestru datetime   
14. id_fin char(1)   
15. data_rozpoczecia_dzial datetime   
16. data_wznowienia_dzial datetime   
17. siedziba_zarzadu char(1) N Siedziba zarządu 
18. id_kryterium char(1)   
19. powierzchnia_ogolna float(8)   
20. powierzchnia_uzytkow float(8)   
21. data_zawieszenia_dzial datetime   
22. data_systemowa datetime   
23. id_gospodarstwa char(4)   
24. nr_obwodu_rolnego char(4)   
25. data_wpisu_do_regon datetime   
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L. Tabela dzialalnosci 
 
Lp. Nazwa pola Typ Null Opis cechy 

1.  id_prawna int   N Identyfikator systemowy jednostki 
prawnej 

2.  id_lokalna int N Identyfikator systemowy jednostki 
lokalnej 

3.  id_pkd int N Identyfikator systemowy rodzaju 
działalności wg PKD2007 

4.  id_pkd4 int     
5.  przewazajaca_jp char(1) N Dział.przeważająca jedn.prawnej 
6.  przewazajaca_jl char(1) N Dział.przeważająca jedn.lokalnej 
7.  id_bgn char(3)   
8.  data_od datetime   
 
 
M. Tabela pkd 
 
Lp. Nazwa pola Typ Null Opis cechy 

1.  id_pkd int  N Identyfikator systemowy rodzaju 
działalności wg PKD2007 

2.  id_klasy char(11)    

3.  kod_pkd char(5) N Kod rodzaju działalności wg 
PKD2007 

4.  nazwa_pkd varchar(180)     
5.  data_od datetime    
6.  data_do datetime N Data obowiązywania kodu 
 
 
N. Tabela ulice_nazwy 
 
Lp. Nazwa pola Typ Null Opis cechy 

1.  id_ul int  N Identyfikator systemowy nazwy 
ulicy 

2.  cecha char(5) N  cecha 
3.  nazwa1 char(30) T 1. człon nazwy 
4.  nazwa2 char(30) N 2. człon nazwy 
5.  symbol char(6) N Kod ulicy wg TERYT 
6.  data_od datetime   
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O. Tabela miejscowosci 
 
Lp. Nazwa pola Typ Null Opis cechy 

1.  id_miejscowosci Int (identity) N Identyfikator systemowy 
miejscowości 

2.  id_gminy int  Identyfikator systemowy gminy 
3.  miejscowosc varchar(56) N Nazwa miejscowości 
4.  kod_statystyczny char(7) N Kod miejscowości 
5.  data_od datetime    
6.  data_do datetime  Data obowiązywania kodu 

7.  nazwa_gminy varchar(36) N Nazwa gminy, w której znajduje się 
miejscowośc 

 
 
P. Tabela bledy 
 
Lp. Nazwa pola Typ Null Opis cechy 
1.  id_bledu char(4) N Kod błędu 
2.  id_cechy char(3)    
3.  opis varchar(200) N  Opis błędu 
 
  
Q. Tabela regon_pesel 
 

Lp Nazwa cechy Typ pola Null Opis cechy 

9.  regon char(9) N Numer Regon 
10.  nr_pesel char(11) N Numer Pesel 
11.  max_nr_lokalnej int N     
12.  nowy char(1) N  
 
 
R. Tabela ulice 
 

Lp Nazwa cechy Typ pola Null Opis cechy 

 1. id_ulicy int identity N Identyfikator systemowy ulicy w 
miejscowości 

 2. id_miejscowosci int N Identyfikator systemowy 
miejscowości 

 3. id_ul int N Identyfikator systemowy nazwy ulicy 
 4. data_od datetime  Data początku ważności 
 5. data_do datetime T Data końca ważności 
 6. id_gminy int  Identyfikator systemowy gminy 
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S. Tabela posesje 
 

Lp Nazwa cechy Typ pola Null Opis cechy 

 1. id_posesji int identity N Identyfikator systemowy posesji 
 2. id_gminy int N Identyfikator systemowy gminy 

 3. id_miejscowosci int N Identyfikator systemowy 
miejscowości 

 4. id_ulicy int N Identyfikator systemowy ulicy w 
miejscowości 

 5. nr_posesji varchar(10) N Numer posesji 
 
 
T. Tabela adres_siedziby_dzialalnosci 
 

Lp Nazwa cechy Typ pola Null Opis cechy 

 1. id  int  N Identyfikator systemowy podmiotu 
 2. id_posesji int N Identyfikator systemowy posesji 
 3. nr_lokalu varchar(10) T Numer lokalu 
 4. lokalizacja varchar(160) T Opis nietypowego miejsca  
 5. kod_pocztowy char(5) N   

 6. id_miejscowosci int N Identyfikator systemowy 
miejscowości poczty 

 7. telefon_kier varchar(6)   
 8. telefon_bezp varchar(12)   
 9. telefon_wew varchar(6)   
10. fax_kier varchar(6)   
11. fax_bezp varchar(12)   
12. data_od datetime   
13. email varchar(50)   
14. internet varchar(60)   
 
 



 55

U. Tabela adres_zamieszkania 
 

Lp Nazwa cechy Typ pola Null Opis cechy 

 1. id  int   N Identyfikator systemowy podmiotu 
 2. id_posesji int N Identyfikator systemowy posesji 
 3. nr_lokalu varchar(10)  Numer lokalu 
 4. kod_pocztowy char(5) N   

 5. id_miejscowosci int N Identyfikator systemowy 
miejscowości poczty 

 6. telefon_kier varchar(6)   
 7. telefon_bezp varchar(12)   
 8. telefon_wew varchar(6)   
9. fax_kier varchar(6)   
10. fax_bezp varchar(12)   
11. data_od datetime   
 
 

V. Tabela adres_korespondencji 
 

Lp Nazwa cechy Typ pola Null Opis cechy 

 1. Id  int   N Identyfikator systemowy 
podmiotu 

 2. id_posesji int N Identyfikator systemowy posesji 
 3. nr_lokalu varchar(10) T  Numer lokalu 
 4. kod_pocztowy char(5) N   

 5. id_miejscowosci int N Identyfikator systemowy 
miejscowości poczty 

 6. skr_pocztowa varchar(6) T  
 7. data_od datetime   

 8. nazwa_korespond varchar(120)  Nazwa korespondencyjna 
podmiotu 
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Załącznik 6A 
Formularz CEIDG-1 - Opis rejestracji danych dla wpisu/zmiany osoby fizycznej 
Oznaczenia (dotyczy rubryki Tabela): 

A - tabela RG1 
B - tabela w_dzialalnosci 
 

Wejście Wyjście 
Numer 

grupy pola Nazwa pola Tabe
la  Cecha Wartość  

01  Rodzaj wniosku A id_zmiany 
W1,W5 lub W7 
(zgodnie z podanymi 
wyżej założeniami) 

Dane osobowe 

03 3 PESEL A nr_pesel dla wniosków W2, W7 
null dla wniosków W5 

03 4 NIP A nip 
dla wniosków W2, W7 
null dla wniosków W5 

03 5 REGON A  regon  

03 6 Nazwisko A nazwisko  

03 7 Imię pierwsze A imie1  

03 9 Imię drugie A imie2  

03 14 
Posiadane obywatelstwa – informacja wykorzystywana przy oznaczaniu 
udziałów kapitałowych 

Adres zamieszkania  

04 1 Kraj A id_kraju  
04 2 Województwo    

04 3 Powiat    

04 4 Gmina    

id_az_miejscowosc
i  

miejscowosci.id_miejsc
owosci, gdzie 
miejscowosci. 
miejscowość = 04.5 i 
miejscowosci.nazwa_ 
gminy = 04.4 

04 5 Miejscowość A 

az_miejscowosc (z 
ew.kodem 
pocztowym) 

gdy id_kraju /= ’PL’ 

04 6 Ulica A 

Gdy id_kraju=PL: 
id_az_ulicy 
az_cecha 
az_ulica 
gdy id_kraju/=PL; 
az_ulica 

gdy id_kraju = ‘PL’: 
ulice_nazwy.id_ul 
ulice_nazwy.cecha 
ulice_nazwy.nazwa1 + 
’ ‘ + nazwa2 
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Wejście Wyjście 
Numer 

grupy pola Nazwa pola Tabe
la  Cecha Wartość  

04 7 Nr nieruchomości A az_nr_posesji  

04 8 Nr lok. A az_nr_lokalu  
04 9 Kod pocztowy A az_kod_pocztowy  

04 10 Poczta A id_az_miejscowosc
i_poczty 

miejscowosci. 
id_miejscowosci, gdzie 
miejscowosci. 
miejscowość = 04.10 i 
miejscowosci. 
nazwa_gminy = 04.4; 
jeśli miejscowość 
poczty jest z innej 
gminy, to 
miejscowosci. 
id_miejscowosci, gdzie 
miejscowosci. 
miejscowość = 04.10 

06  

Firma 
przedsiębiorcy, 
którego wniosek 
dotyczy… 

A nazwa  

07  Nazwa skrócona A nazwa_skrocona  

08  Data rozpoczęcia 
działalności A data_rozpoczecia_d

zial  

09 1 Nr telefonu A 
asd_telefon_kier 
asd_telefon_bezp 
asd_telefon_wew 

 

09 2 Adres poczty 
elektronicznej A email  

09 3 Numer faksu A asd_fax_kier 
asd_fax_bezp  

09 4 Strona www A strona_www  

Adres głównego miejsca wykonywania działalności  

10.1 1 Województwo    
10.1 2 Powiat    
10.1 3 Gmina    

10.1 4 Miejscowość A id_asd_miejscowos
ci 

miejscowości. 
id_miejscowosci, gdzie 
miejscowosci. 
miejscowość = 10.1.4 i 
miejscowosci. 
nazwa_gminy = 10.1.3 
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Wejście Wyjście 
Numer 

grupy pola Nazwa pola Tabe
la  Cecha Wartość  

10.1 5 Ulica A 
id_asd_ulicy 
asd_cecha 
asd_ulica 

ulice_nazwy.id_ul 
ulice_nazwy.cecha 
ulice_nazwy.nazwa1 + 
’ ‘ + nazwa2 

10.1 6 Nr nieruchomości A asd_nr_posesji  
10.1 7 Nr lok. A asd_nr_lokalu  
10.1 8 Kod pocztowy A asd_kod_pocztowy  

10.1 9 Poczta A id_asd_miejscowos
ci_poczty 

miejscowosci. 
id_miejscowosci, gdzie 
miejscowosci. 
miejscowość = 10.1.9 i 
miejscowosci. 
nazwa_gminy = 10.1.3; 
jeśli miejscowość 
poczty jest z innej 
gminy, to 
miejscowosci. 
id_miejscowosci, gdzie 
miejscowosci. 
miejscowość = 04.9 

10.1 10 Opis nietypowego 
miejsca lokalizacji A asd_lokalizacja  

Adres do korespondencji  

10.2 1 Adresat A nazwa_korespond  
10.2 2 Województwo    
10.2 3 Powiat    
10.2 4 Gmina    

10.2 5 Miejscowość A id_ak_miejscowosc
i 

miejscowosci. 
id_miejscowosci, gdzie 
miejscowosci. 
miejscowość = 10.2.5 i 
miejscowosci. 
nazwa_gminy = 10.2.4 

10.2 6 Ulica A 
id_ak_ulicy 
ak_cecha 
ak_ulica 

 

10.2 7 Nr nieruchomości A ak_nr_posesji  
10.2 8 Nr lok. A ak_nr_lokalu  
10.2 9 Kod pocztowy A ak_kod_pocztowy  
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Wejście Wyjście 
Numer 

grupy pola Nazwa pola Tabe
la  Cecha Wartość  

10.2 10 Poczta A id_ak_miejscowosc
i_poczty 

miejscowosci. 
id_miejscowosci, gdzie 
miejscowosci. 
miejscowość = 10.2.10  
i miejscowosci. 
nazwa_gminy = 10.2.4; 
jeśli  
skrytka_pocztowa = 
null i  miejscowość 
poczty jest z innej 
gminy, to 
miejscowosci. 
id_miejscowosci, gdzie 
miejscowosci. 
miejscowosc = 10.2.10 

10.2 11 Skrytka pocztowa A ak_skrytka_poczto
wa  

Dane do szybkiego kontaktu 

10.3  Przewidywana 
liczba pracujących A l_pracujacych  

10.4  Przewidywana licz-
ba zatrudnionych A zatrudnienie  

10.5 

1…9
i 

CEI
DG-
RD 

Rodzaje działal-
ności gospodarczej  B 

Dla W2 i W7:Jeden 
wiersz dla każdego 
rodzaju 
prowadzonej 
działalności z 
p.10.5 . 
Dla W5:Jeden 
wiersz tylko dla 
przeważającego 
rodzaju działalności 

pkd.id_pkd ,gdzie 
pkd.kod_pkd = symbol 
PKD;  
Dla W2 i W7: 
Przewazajaca = ’T’ dla 
pierwszego rodzaju 
działalności, ‘N’ dla 
pozostałych 
Dla W5 przewazajaca = 
’T’ 

Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności 

14 1 Data rozpoczęcia 
zawieszenia A data_zawieszenia 

  

14 2 Inf. o wznowieniu 
wykonywania dział. A 

data_wznowienia_d
zial 
 

 

15  Data wznowienia 
działalnosci   

Informacja 
wykorzystywana przy 
wyznaczaniu id_got dla 
rodzaju wniosku = 4  
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Wejście Wyjście 
Numer 

grupy pola Nazwa pola Tabe
la  Cecha Wartość  

- - Data wpisu zmiany 
do CEIDG 

A 
B 

 
data_zmiany_rg 

data_od 
 
 
 

 

A id_klasy_organu_re
jestrowego 32 

A kod_organu_rejestr
owego 00000 

A id_rrej 151 

A nr_w_rejestrze Numer wewnętrzny 
wpisu w CEIDG 

- - Rejestracja prawna 

A data_wpisu_do_reje
stru 

Data wpisu zmiany do 
CEIDG (jeśli 
nr_w_rejestrze się 
zmienił,) 

 

 

Załącznik 6B 

Formularz CEIDG-1 - Opis rejestracji danych dla likwidacji osoby fizycznej 

Dane wyjściowe zapisywane są w tabeli RG2. 

Wejście Wyjście 
Numer 

grupy pola Nazwa pola Cecha Wartość  

01  Rodzaj wniosku  5 id_zmiany = L3 lub L4 

07 5 REGON regon  

-  Data wpisu zmiany do 
CEIDG data_skreślenia  

-  14-znakowy numer 
wniosku w CEIDG dane_osoby_skladajacej  
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Załącznik 7A  

Formularz CEIDG-1 - Opis rejestracji danych dla wpisu/zmiany jednostki lokalnej 
Oznaczenia (dotyczy rubryki Tabela): 

A - tabela RG1 
B - tabela w_działalności 

Wejście Wyjście 
Numer 

grupy pola Nazwa pola Tabe
la  Cecha Wartość  

01 
 Rodzaj wniosku A id_zmiany 

W3 lub W6 (zgodnie z 
podanymi wyżej 
założeniami) 

Adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności 
11.1 

  REGON A  regon  

11.2 
 1 Nazwa jednostki 

lokalnej A nazwa  

11.2 
 3 Województwo    

11.2 
 4 Powiat    

11.2 
 5 Gmina    

11.2 
 6 Miejscowość A id_asd_miejscowos

ci 

miejscowosci. 
id_miejscowosci, gdzie 
miejscowosci. 
miejscowość = 11.2.6 i 
miejscowosci. 
nazwa_gminy = 11.2.5    

11.2 
  7 Ulica A 

id_asd_ulicy 
asd_cecha 
asd_ulica 

ulice_nazwy.id_ul 
ulice_nazwy.cecha 
ulice_nazwy.nazwa1 + 
’ ‘ + nazwa2 

11.2 
  8 Nr nieruchomości A asd_nr_posesji  

11.2 
  9 Nr lok. A asd_nr_lokalu  

11.2 
  10 Kod pocztowy A asd_kod_pocztowy  
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Wejście Wyjście 
Numer 

grupy pola Nazwa pola Tabe
la  Cecha Wartość  

11.2 
  11 Poczta A id_asd_miejscowos

ci_poczty 

miejscowosci. 
id_miejscowosci, gdzie 
miejscowosci. 
miejscowość = 11.2.11  
i miejscowosci. 
nazwa_gminy = 11.2.5;  
jeśli miejscowość 
poczty jest z innej 
gminy, to 
miejscowosci. 
id_miejscowosci, gdzie 
miejscowosci. 
miejscowość = 11.2.11  

11.2 
  12 Opis nietypowego 

miejsca lokalizacji A asd_lokalizacja  

11.3 
   Przewidywana 

liczba pracujących A l_pracujacych  

11.4 
   Przewidywana licz-

ba zatrudnionych A zatrudnienie  

11.5 
   Data rozpoczęcia 

działalności A data_rozpoczecia_d
zial  

11.6 
   Jednostka samo-

dzielnie bilansująca A sam_bilansujaca  

11.7 
  

1…9
i 

CEI
DG-
RD 

Rodzaje działal-
ności gospodarczej  B 

Jeden wiersz dla 
każdego rodzaju 
prowadzonej 
działalności z 
p.11.7 
(CEIDG_MW 3.7) i 
formularza CEIDG-
RD 
 

pkd.id_pkd ,gdzie 
pkd.kod_pkd = symbol 
PKD;  
Przewazajaca = ’T’ dla 
pierwszego rodzaju 
działalności, ‘N’ dla 
pozostałych 
 

- - Data wpisu zmiany 
do CEIDG A data_zmiany_rg  

- - Data wpisu zmiany 
do CEIDG B data_od  

A id_klasy_organu_re
jestrowego 32 

A kod_organu_rejestr
owego 00000 

A id_rrej 151 

- - Rejestracja prawna 

A nr_w_rejestrze Numer wewnętrzny 
wpisu w CEIDG 
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Wejście Wyjście 
Numer 

grupy pola Nazwa pola Tabe
la  Cecha Wartość  

A data_wpisu_do_reje
stru 

Data wpisu zmiany do 
CEIDG (jeśli 
nr_w_rejestrze się 
zmienił,) 

 

Załącznik 7B 

Formularz CEIDG-1 - Opis rejestracji danych dla likwidacji jednostki lokalnej 

Dane wyjściowe zapisywane są w tabeli RG2. 

Wejście Wyjście 
Numer 

grupy pola Nazwa pola Cecha Wartość  

01  Zgodnie z powyższymi 
założeniami id_zmiany              L5 

07 5 REGON regon  

-  Data wpisu zmiany do 
CEIDG data_skreślenia  

-  14-znakowy numer 
wniosku w CEIDG dane_osoby_skladajacej  
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Załącznik 8A 

Wniosek RG-1 - Zapis danych dla osoby fizycznej, tablica RG1 

Lp. Nazwa cechy Źródło 
1.  id_rg1 Aplikacja 

2.  id_urzedu Kod przekazany przez CEIDG = kod US, w 
którym działa aplikacja 

3.  id_statusu = ‘P’ – dla wniosków poprawnych 
= ‘W’ – dla wniosków błędnych  

4.  id_zmiany W2, W5 lub W7 zgodnie z powyższymi 
założeniami  

5.  data_zmiany_rg Data wpisu zmiany do CEIDG 
6.  regon CEIDG-1.grupa 03.pole 5 
7.  id_powst = 1 
8.  nazwa CEIDG-1.pole 06 
9.  nazwa_skrocona  CEIDG-1.pole 07 
10.  id_asd_miejscowosci_poczty CEIDG-1.grupa 10.1 pole 9 
11.  asd_kod_pocztowy CEIDG-1.grupa 10.1pole 8 
12.  id_asd_miejscowosci CEIDG-1.grupa 10.1pole 4 
13.  id_asd_ulicy CEIDG-1.grupa 10.1pole 5 
14.  asd_cecha CEIDG-1.grupa 10.1pole 5 
15.  asd_ulica CEIDG-1.grupa 10.1pole 5 
16.  asd_nr_posesji CEIDG-1.grupa 10.1pole 6 
17.  asd_nr_lokalu    CEIDG-1.grupa 10.1pole 7 
18.  asd_lokalizacja CEIDG-1.grupa 10.1pole 10 
19.  asd_telefon_kier CEIDG-1.grupa 09.1pole 1 
20.  asd_telefon_bezp CEIDG-1.grupa 09.1pole 1 
21.  asd_telefon_wew CEIDG-1.grupa 09.1pole 1 
22.  asd_fax_kier CEIDG-1.grupa 09.3pole 3 
23.  asd_fax_bezp CEIDG-1.grupa 09.3pole 3 
24.  nazwisko  CEIDG-1.grupa 03.pole 6 
25.  imie1  CEIDG-1.grupa 03.pole 7 
26.  imie2  CEIDG-1.grupa 03.pole 9 
27.  nr_pesel  CEIDG-1.grupa 03.pole 3 
28.  id_az_miejscowosci_poczty CEIDG-1.grupa 04.pole 10 
29.  az_kod_pocztowy CEIDG-1.grupa 04.pole 9 
30.  id_az_miejscowosci CEIDG-1.grupa 04.pole 5 
31.  id_az_ulicy CEIDG-1.grupa 04.pole 6 
32.  az_cecha CEIDG-1.grupa 04.pole 6 
33.  az_ulica CEIDG-1.grupa 04.pole 6 
34.  az_nr_posesji CEIDG-1.grupa 04.pole 7 



 65

Lp. Nazwa cechy Źródło 
35.  az_nr_lokalu CEIDG-1.grupa 04.pole 8 
36.  id_korespondencji = 3 
37.  id_ak_miejscowosci_poczty CEIDG-1.grupa 10.2pole 10 
38.  ak_kod_pocztowy CEIDG-1.grupa 10.2pole 9 
39.  id_ak_miejscowosci CEIDG-1.grupa 10.2pole 5 
40.  ak_skrytka_pocztowa  CEIDG-1.grupa 10.2pole 11 
41.  id_ak_ulicy CEIDG-1.grupa 10.2pole 6 
42.  ak_cecha CEIDG-1.grupa 10.2pole 6 
43.  ak_ulica CEIDG-1.grupa 10.2pole 6 
44.  ak_nr_posesji CEIDG-1.grupa 10.2pole 7 
45.  ak_nr_lokalu CEIDG-1.grupa 10.2pole 8 
46.  id_podstawy  = 1 
47.  id_klasy_organu_rejestrowego = 32 
48.  kod_organu_rejestrowego = 00000 
49.  id_rrej = 151 
50.  nr_w_rejestrze Numer wewnętrzny wpisu w CEIDG 

51.  data_powstania Data wpisu zmiany do CEIDG,gdy  
id_zmiany = W2, W7 

52.  data_wpisu_do_rejestru 
Data wpisu zmiany do CEIDG, gdy 
id_zmiany=W2, W7 oraz gdy id_zmiany=W5 i 
OSOBA_FIZYCZNA.id_rrej /= 151 

53.  id_pfp  = 9 
54.  id_sfp  = 99 

55.  id_fw  = 214, gdy CEIDG-1 grupa 03.1 = ‘N’ 
= 216, gdy CEIDG-1 grupa 03.1 = ‘T’ 

56.  procent_osoby_fizycznej  = 100, gdy CEIDG-1 grupa 03.1 = ‘N’ 
57.  procent_zagranicznego_podmiotu = 100, gdy CEIDG-1 grupa 03.1 = ‘T’ 
58.  id_fin = 1 
59.  data_rozpoczecia_dzial CEIDG-1.pole 08 
60.  l_pracujacych CEIDG-1.pole 10.3 
61.  zatrudnienie CEIDG-1.pole 10.4 

62.  id_got 

= 11, gdy CEIDG-1.pole 08 <= data_systemowa 
         v CEIDG-1.pole 15 <= data_systemowa 
= 21, gdy CEIDG-1.pole 08 > data_systemowa 
= 25, gdy CEIDG-1.grupa 14.1 <=  
         data_systemowa 

63.  data_got  Data wpisu zmiany do CEIDG, gdy id_got  
64.  data_zawieszenia CEIDG-1.grupa 14 punkt 1 
65.  data_wznowienia_dzial  CEIDG-1.grupa 14 punkt 2 
66.  dane_osoby_skladajacej 14-znakowy numer wniosku w CEIDG 
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Lp. Nazwa cechy Źródło 
67.  data_zlozenia Data wpisu zmiany do CEIDG 
68.  data_systemowa Bieżąca data systemowa 
69.  pochodzenie_wniosku = ‘C’ 
70.  oddzial Kod głównego oddziału w województwie 
71.  id_kraju  CEIDG-1.grupa 04.pole 1 
72.  az_miejscowosc  CEIDG-1.grupa 04.pole 5 
73.  email  CEIDG-1.grupa 09.pole 2 
74.  strona_www  CEIDG-1.grupa 09.pole 4 
75.  nazwa_korespond CEIDG-1.grupa 10.2pole 1 
76.  nip CEIDG-1.grupa 03.pole 4 
 

 

Wniosek RG-1 – Zapis danych dotyczących rodzaju prowadzonej działalności – wniosek 
wypełniany dla rodzaju aktualizacji W2,W5,W7, tabela w_dzialalnosci 
 

Lp. Nazwa cechy Źródło 

1.  id_rg1 id_rg1 z tablicy RG1 
2.  id_urzedu id_urzedu z tablicy RG1 

3.  id_pkd pkd.id_pkd, gdzie pkd.kod_pkd = symbol PKD 
z CEIDG grupa10.5  

4.  id_pkd4 = 0  

5.  przewazajaca 

= ‘T ‘dla działalności przeważającej (wpisanej 
    na pozycji CEIDG 10.5 p.1) 
= ‘N’ dla pozostałych CEIDG 10.5 (wiersze dla  
   działalności nieprzeważającej wypełnia się  
   tylko  dla W2 i W7) 

6.  id_bgn  = null 
7.  data_od  Data wpisu zmiany do CEIDG 
8.  oddzial Kod głównego oddziału w województwie 



 67

Załącznik 8B 

Wniosek RG-1 - Zapis danych dla jednostki lokalnej, tablica RG1 

Lp. Nazwa cechy Źródło 

1.  id_rg1 Aplikacja 

2.  id_urzedu Kod przekazany przez CEIDG = kod US, w 
którym działa aplikacja 

3.  id_statusu = ‘P’ – dla wniosków poprawnych 
= ‘W’ – dla wniosków błędnych 

4.  id_zmiany W3 lub W6 zgodnie z powyższymi założeniami 
5.  data_zmiany_rg Data wpisu zmiany do CEIDG 
6.  regon CEIDG grupa 11.1 
7.  nazwa CEIDG grupa 11.2 p1 
8.  id_asd_miejscowosci_poczty CEIDG grupa 11.2 p11 
9.  asd_kod_pocztowy CEIDG grupa 11.2 p10 
10.  id_asd_miejscowosci CEIDG grupa 11.2 p6 
11.  id_asd_ulicy CEIDG grupa 11.2 p7 
12.  asd_cecha CEIDG grupa 11.2 p7 
13.  asd_ulica CEIDG grupa 11.2 p7 
14.  asd_nr_posesji CEIDG grupa 11.2 p8 
15.  asd_nr_lokalu    CEIDG grupa 11.2 p9 
16.  asd_lokalizacja CEIDG grupa 11.2 p12 
17.  id_podstawy  = 1 
18.  id_klasy_organu_rejestrowego null 
19.  kod_organu_rejestrowego null 
20.  id_rrej = 099 
21.  nr_w_rejestrze null 
22.  data_powstania data_wpisu_do_rejestru, gdy id_zmiany = W3 
23.  data_wpisu_do_rejestru null 

24.  id_fin = 0, gdy CEIDG grupa 11.6 = N 
= 5, gdy CEIDG grupa 11.6 = T 

25.  sam_bilansujaca CEIDG.grupa 11.6 (= 1, 2) 
26.  data_rozpoczecia_dzial CEIDG.grupa 11.5 
27.  l_pracujacych CEIDG grupa 11.3 
28.  zatrudnienie CEIDG.grupa 11.4 

29.  id_got 

= 11, gdy CEIDG grupa 11.6  <=  
         data_systemowa v 
= 21, gdy CEIDG grupa 11.6 >  
         data_systemowa 

30.  data_got Data wpisu zmiany do CEIDG, gdy id_got /= 
NULL 
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Lp. Nazwa cechy Źródło 

31.  siedziba_zarzadu  = ‘N’ dla W3,  
= null dla W6 

32.  dane_osoby_skladajacej 14-znakowy numer wniosku w CEIDG 
33.  data_zlozenia Data wpisu zmiany do CEIDG 
34.  data_systemowa Bieżąca data systemowa 
35.  pochodzenie_wniosku = ‘C’ 
36.  oddzial Kod głównego oddziału w województwie 
 
 

Wniosek RG-1 – Zapis danych dotyczących rodzaju prowadzonej działalności – wniosek 
wypełniany dla rodzaju aktualizacji W3, W6 tabela w_dzialalnosci 

 

Lp. Nazwa cechy Źródło 

1.  id_rg1 id_rg1 z tablicy RG1 
2.  id_urzedu id_urzedu z tablicy RG1 

3.  id_pkd pkd.id_pkd, gdzie pkd.kod_pkd = symbol PKD z 
CEIDG grupa10.5 i CEIDG_RD 

4.  id_pkd4 = 0  

5.  przewazajaca 

= ‘T ‘dla działalności przeważającej (wpisanej  
    na pozycji CEIDG 11.7 p.1 lub CEIDG_MW 
    3.7 p.1) 
= ‘N’ dla pozostałych pozycji CEIDG 11.7 i  
   CEIDG_RD (CEIDG_MW 3.7 i CEIDG_RD) 

6.  id_bgn  = null 
7.  data_od  Data wpisu zmiany do CEIDG 
8.  oddzial Kod głównego oddziału w województwie 
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Załącznik 9A 

Wniosek RG-2 - Zapis danych dla osoby fizycznej 

Lp. Nazwa cechy Źródło 

9.  id_rg2 Aplikacja 

10.  id_urzedu 

Kod pobrany z wyszukiwarki dla CEIDG lub 
ustalony na podstawie adresu zamieszkania (lub 
adresu siedziby podmiotu dla osób 
zamieszkałych za granicą) + kod US, w którym 
działa aplikacja 

11.  id_statusu = ‘P’ – dla wniosków poprawnych 
= ‘W’ – dla wniosków błędnych 

12.  id_zmiany = L3 lub L4  
13.  id_likw =1 
14.  regon CEIDG-1.grupa 03.pole 5 
15.  data_skreślenia  Data wpisu zmiany do CEIDG 
16.  dane_osoby_skladajacej 14-znakowy numer wniosku w CEIDG 
17.  data_zlozenia Data wpisu zmiany do CEIDG 
18.  data_systemowa Bieżąca data systemowa 
19.  oddzial Kod głównego oddziału w województwie 
 
 
Załącznik 9B 

Tabela RG-2 - Zapis danych dla jednostki lokalnej 

Lp. Nazwa cechy Źródło 

1.  id_rg2 Aplikacja 

2.  id_urzedu 

Kod pobrany z wyszukiwarki dla CEIDG lub 
ustalony na podstawie adresu zamieszkania (lub 
adresu siedziby podmiotu dla osób 
zamieszkałych za granicą) + kod US, w którym 
działa aplikacja 

3.  id_statusu = ‘P’ – dla wniosków poprawnych 
= ‘W’ – dla wniosków błędnych 

4.  id_zmiany = L5 
5.  regon CEIDGgrupa 11.1 
6.  data_skreślenia  Data wpisu zmiany do CEIDG 
7.  dane_osoby_skladajacej 14-znakowy numer wniosku w CEIDG 
8.  data_zlozenia Data wpisu zmiany do CEIDG 
9.  data_systemowa data_systemowa 
10.  oddzial Kod głównego oddziału w województwie 
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Załącznik 10 

Symbole błędów 
 

Symbol 
błędu Opis błędu 

G005 Próba nadania drugiego numeru identyfikacyjnego osobie fizycznej 

G006 Próba wpisania jednostki lokalnej do nieistniejącej jednostki prawnej 

G007 Próba wpisania jednostki lokalnej już istniejącej w bazie 

G009 Data zmiany jest mniejsza od daty poprzedniej zmiany 

G015 Podstawa prawna działania taka sama jak w jednostce prawnej 

G017 Próba zmiany adresu siedziby na nieodpowiednim wniosku rg 

G018 Podana dla jednostki prawnej działalność przeważająca nie jest prowadzona w 
żadnej jednostce lokalnej 

G029 Dublowanie wniosku o zmianĘ 

G034 Próba ożywienia jednostki żyjącej 

G040 Data wznowienia działalności <= od bieżącej daty systemowej lub data 
zawieszenia działalności <= od daty rozpoczęcia działalności 

S001 Brak wypełnienia pola "sposób likwidacji" 

S002 Błędny sposób likwidacji podmiotu lub brak przynajmniej jednego 
identyfikatora bazowego 

S003 Brak daty skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji lub błędna data skreślenia z 
rejestru prawnego/ewidencji 

S004 
Brak danych nt. złożenia wniosku lub data złożenia wniosku jest większa od 
bieżącej daty systemowej lub data złożenia wniosku jest mniejsza od daty 
skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji 

S006 Data skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji wcześniejsza niż 01/01/1990 

S008 Podmiot jest siedzibą zarządu – niemożność likwidacji 

S819 Błędna data skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji 

S822 Błędny rodzaj zgłoszenia - podmiot posiada jednostki lokalne 

S823 Błędny rodzaj zgłoszenia - podmiot nie posiada jednostek lokalnych 

S824 Próba likwidacji podmiotu będącego siedzibą zarządu 

S828 Błędna data likwidacji 

S829 Niemożliwa likwidacja – podmiot posiada gospodarstwo rolne 

U024 Niewypełnione pole data zmiany lub data zmiany jst większa od bieżącej daty 
systemowej 

U025 Brak danych nt złożenia wniosku lub data złożenia wniosku jest większa od 
bieżącej daty systemowej 

U026 Data złożenia wniosku jest mniejsza od daty wpisu do rejestru/ewidencji 

U031 Brak nazwy organu rejestrowego/ewidencyjnego lub nazwy rejestru/ewidencji 
lub numeru w rejestrze/ewidencji lub daty wpisu do rejestru/ewidencji 
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Symbol 
błędu Opis błędu 

U034 Niekompletny zapis siedziby podmiotu lub brak nazwy województwa lub 
gminy lub miejscowości lub poczty lub kodu pocztowego 

U035 Zgłoszenie niekompletnej zmiany adresu siedziby/działalności lub brak nazwy 
gminy lub miejscowości lub poczty lub kodu pocztowego 

U036 Niekompletny adres zamieszkania: brak nazwy województwa lub gminy lub 
miejscowości lub poczty lub kodu pocztowego lub numeru nieruchomości 

U037 
Niekompletny adres do korespondencji: brak nazwy województwa lub gminy 
lub poczty lub kodu pocztowego lub: albo skrytki pocztowej albo 
miejscowości i numeru nieruchomości 

U039 Brak wskazania, który adres jest adresem do korespondencji lub brak adresu 
siedziby/działalności, który ma być adresem do korespondencji 

U043 Podaj nazwę pełną 

U044 Brak nazwiska lub pierwszego imienia lub numeru pesel dla osoby fizycznej 

U054 zgłoszono zmianę rodzaju działalności a nie wyłącznie działalność 
przeważającą lub podano miernik działalności przeważającej 

U055 Brak informacji o rodzaju prowadzonej działalności lub o działalności 
przeważającej lub brak daty rozpoczęcia działalności 

U056 Zgłoszono zmianę rodzaju działalności bez wskazania działalności 
przeważającej 

U059 Brak informacji o liczbie pracujących lub/i zatrudnionych lub liczba 
pracujących jest mniejsza od liczby zatrudnionych 

U063 Brak lub błędnie określony stan aktywności podmiotu 

U065 Stan aktywności nie jest odpowiedni do daty rozpoczęcia działalności 

U066 Brak daty zawieszenia i/lub wznowienia działalności lub data wznowienia 
działalności jest mniejsza/równa dacie zawieszenia działalności 

U067 Data wznowienia działalności <= od bieżącej daty systemowej lub data 
zawieszenia działalności <= od daty rozpoczęcia działalności 

U073 Brak numeru pesel lub nieprawidłowy numer pesel 

U079 Podana ulica nie występuje na terenie danej gminy 

U083 Błędne powiązanie regon - pesel 

U084 Próba ożywienia jednostki nieistniejącej 

U089 Błędny symbol TERYT 

U090 Podana ulica nie występuje na terenie danej miejscowości 

U091 Stan aktywności nie jest odpowiedni do daty zawieszenia działalności 

U805 Próba nadania drugiego numeru identyfikacyjnego osobie fizycznej 

U806 Próba wpisania jednostki lokalnej do nieistniejącej jednostki prawnej 

U807 Próba wpisania jednostki lokalnej już istniejącej w bazie 

U809 Data zmiany <= od daty poprzedniej zmiany 

U815 Podstawa prawna działania taka sama jak w jednostce prawnej 

U817 Próba zmiany adresu siedziby na nieodpowiednim wniosku rg 
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Symbol 
błędu Opis błędu 

U818 Podana dla jednostki prawnej działalność przeważająca nie jest prowadzona w 
żadnej jednostce lokalnej 

U829 Dublowanie wniosku o zmiane 

U834 Próba ożywienia jednostki żyjącej 

U836  Rodzaj działalności poza przedziałem czasowym ważności 

U837 Rodzaj działalności w bazie użytkowej poza przedziałem czasowym ważności 

U838 Brak numeru pesel dla osoby fizycznej zamieszkałej w polsce 

U839 Brak numeru pesel dla ożywianej osoby fizycznej 

U845 Błędny adres siedziby/działalności w bazie wbu 

U847 Błędny adres zamieszkania w bazie wbu 

U850 Błędny adres do korespondencji w bazie wbu 

U851 Podaj poprawne udziały kapitałowe 

U852 Niedopuszczalna zmiana numeru pesel 

U853 Niepoprawna relacja: organ rejestrowy - rodzaj rejestru 

U855 Podaj dane dotyczące prowadzonej działalności 

U856 Brak informacji o rodzajach działalności wg pkd 2007 

U857 Niepoprawna podstawa prawna działania w bazie wbu 

Z019 Błędna data skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji 

Z022 Błędny rodzaj zgłoszenia - podmiot posiada jednostki lokalne 

Z023 Błędny rodzaj zgłoszenia - podmiot nie posiada jednostek lokalnych 

Z024 Próba likwidacji podmiotu będącego siedzibą zarządu 

Z028 Błędna data likwidacji 

Z029 Niemożliwa likwidacja – podmiot posiada gospodarstwo rolne 
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Załącznik 11 
 
Procedury weryfikacyjne wniosku CEIDG-1 
 

Umiejscowienie  
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku CEIDG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – zmiana wpisu w CEIDG 

3 – wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej 

4 – wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej 

5 – wykreślenie wpisu w CEIDG 
 

Nazwa operacji 

 

 

IDENTYFIKATOR REGON- wymagalność wpisu 

 

Cel kontroli Ustalenie podmiotu, którego wniosek dotyczy, a dla nowej jednostki 
lokalnej - jej jednostki prawnej 

 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (REGON = NULL) 
THEN   false 
ELSE    true 

 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODAJ IDENTYFIKATOR REGON 
 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku CEIDG-1  

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – zmiana wpisu w CEIDG 

3 – wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej 

4 – wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej 

5 – wykreślenie wpisu w CEIDG 
 

Nazwa operacji 

 

 

STATUS PODMIOTU w bazie WBU 

 

Cel kontroli 

 

 

Ustalenie podmiotu, którego wniosek dotyczy 

Warunek 
wejściowy 

 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (w bazie WBU w tabeli byt_rejestru: 
      byt_rejestru.id_statusu = ’B’, gdzie byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
PODMIOT ZNAJDUJE SIĘ W INNEJ BAZIE WOJEWÓDZKIEJ 
 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku CEIDG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – zmiana wpisu w CEIDG z likwidacją jednostki lokalnej 
 
 

Nazwa operacji 

 

 

IDENTYFIKATOR REGON- wymagalność wpisu 

 

Cel kontroli 

 

 

Ustalenie podmiotu, którego wniosek dotyczy 

 

 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  
 

 

IF (REGON jednostki lokalnej = NULL) 
THEN   false 
ELSE    true 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

Komunikat: 
PODAJ IDENTYFIKATOR REGON LIKWIDOWANEJ JEDNOSTKI 
LOKALNEJ 
  
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 
 

Uwagi 
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Załącznik 12 

A. Aplikacja WnioskiRG1 
 

Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

7 – ożywianie osoby fizycznej  

Nazwa operacji 

 

 

ISTNIENIE PODMIOTU 

Cel kontroli 

 

 

Odniesienie wniosku do właściwego podmiotu w bazie CBO 

Warunek 
wejściowy 
 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’  

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (w bazie CBO w tabeli regon_pesel NOT EXIST wiersz, w którym:  
     regon_pesel.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
PRÓBA OŻYWIENIA JEDNOSTKI NIEISTNIEJĄCEJ 
  
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

RG1_U084 – próba ożywienia jednostki nieistniejącej 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

7 – ożywienie osoby fizycznej 

Nazwa operacji 

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE- wymagalność i kompletność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie jednoznaczności identyfikacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (PESEL = NULL) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 
 

Komunikat: 
PRÓBA OŻYWIENIA OSOBY FIZYCZNEJ NIEMAJĄCEJ NUMERU 
PESEL  
  
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

identyfikacja osoby fizycznej .RG1_U839 – brak numeru PESEL dla 
ożywianej osoby fizycznej  
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

7 – ożywianie osoby fizycznej  

Nazwa operacji 

 

ISTNIENIE PODMIOTU 

Cel kontroli 

 

 

Jednoznaczność identyfikacji podmiotu w bazie CBO 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’  

Warunek 
wyjściowy  
 

IF (w bazie CBO w tabeli regon_pesel NOT EXIST wiersz, w którym: 
     regon_pesel.regon = REGON & regon_pesel.nr_pesel = PESEL) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNE POWIĄZANIE REGON-PESEL 
  
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

RG1_U083 – błędne powiązanie regon-pesel 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

RODZAJ ZGŁOSZENIA a STATUS PODMIOTU 

Cel kontroli 

 

 

Odniesienie wniosku do właściwego podmiotu w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 
 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (w bazie WBU w tabeli byt_rejestru: 
     byt_rejestru.id_statusu /= ‘F’,’Z’, gdzie byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
     
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNY RODZAJ ZGŁOSZENIA 
 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 
 
 

rodzaj zgłoszenia.RG1_U088– rodzaj zgłoszenia nieadekwatny do statusu 
podmiotu 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
 

Nazwa operacji 

 

 

RODZAJ ZGŁOSZENIA a STATUS PODMIOTU 

Cel kontroli 

 

 

Odniesienie wniosku do właściwego podmiotu w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 
 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (w bazie WBU w tabeli byt_rejestru: 
     byt_rejestru.id_statusu /= ‘N’, gdzie byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
     
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNY RODZAJ ZGŁOSZENIA 
 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 
 
 

rodzaj zgłoszenia.RG1_U088 – rodzaj zgłoszenia nieadekwatny do statusu 
podmiotu 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

7 – ożywianie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

RODZAJ ZGŁOSZENIA a STATUS PODMIOTU 

Cel kontroli 

 

 

Odniesienie wniosku do właściwego podmiotu 

Warunek 
wejściowy 
 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (w bazie WBU w tabeli byt_rejestru: 
     byt_rejestru.id_statusu /= ‘I’,’T’, gdzie byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true     
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNY RODZAJ ZGŁOSZENIA 
 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 
 
 
 

rodzaj zgłoszenia.RG1_U088 – rodzaj zgłoszenia nieadekwatny do statusu 
podmiotu 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
 
 

Nazwa operacji 

 

 

DATA WPROWADZENIA ZMIANY W REJESTRZE/EWIDENCJI - 
wymagalność i poprawność wpisu 
 

Cel kontroli 

 

 

Ustalenie daty zmiany 

  

Warunek 
wejściowy 
 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF(data zmiany = NULL v  
     data wprowadzenia zmiany w rejestrze/ewidencji >  
     bieżąca data systemowa) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
PODAJ DATĘ ZAISTNIENIA ZMIANY 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

data zmiany. RG1_U024– data zmiany jest większa od bieżącej daty 
systemowej 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
3 – wpis jednostki lokalnej  
7 – ożywianie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

NAZWA PEŁNA - wymagalność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie jednoznaczności identyfikacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 
 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (nazwa pełna = NULL) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
PODAJ NAZWĘ PEŁNĄ 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 
 
 
 

nazwa pełna.RG1_U043 – brak nazwy pełnej  
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 2 – wpis osoby fizycznej 
7 – ożywianie osoby fizycznej 

 

Nazwa operacji 

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE- wymagalność i kompletność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie jednoznaczności identyfikacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  
 

IF (nazwisko = NULL v imię1 = NULL v  
     (id_kraju = ’PL’ & PESEL = NULL)) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
PODAJ DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

identyfikacja osoby fizycznej.RG1_U044 – brak nazwiska lub pierwszego 
imienia lub numeru PESEL dla osoby fizycznej 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
7 – ożywianie osoby fizycznej 

 

Nazwa operacji 

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE- poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie jednoznaczności identyfikacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & PESEL IS NOT NULL 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (PESEL nie spełnia algorytmu poprawności) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNY NUMER PESEL 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

identyfikacja osoby fizycznej.RG1_U073 – brak numeru PESEL lub 
nieprawidłowy numer PESEL 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

5 – zmiana osoby fizycznej 

Nazwa operacji 

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE- wymagalność i kompletność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Weryfikacja poprawności numeru PESEL w bazie CBO 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & kraj =’PL’ 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (w bazie CBO w tabeli regon_pesel NOT EXIST wiersz, w którym: 
     regon = regon_pesel.regon & regon_pesel.nr_pesel IS NOT NULL) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
PODAJ PESEL OSOBY FIZYCZNEJ 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

identyfikacja osoby fizycznej.RG1_U838 – brak numeru PESEL dla 
osoby fizycznej zamieszkałej w Polsce 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej  

 

Nazwa operacji 

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE- poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

Weryfikacja poprawności numeru PESEL w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & PESEL IS NULL 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (w bazie WBU w tabeli pesel: 
     pesel.nr_pesel nie spełnia algorytmu poprawności, gdzie: 
     pesel.id_pesel = osoba_fizyczna.id_pesel &  
     osoba_fizyczna.id = byt_rejestru.id & 
     byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNY NUMER PESEL 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

identyfikacja osoby fizycznej. RG1_U073 – brak numeru PESEL lub 
nieprawidłowy numer PESEL 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej  

 

Nazwa operacji 

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE- poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie jednoznaczności identyfikacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & PESEL IS NOT NULL 

 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (w bazie WBU w tabeli pesel EXIST wiersz, w którym: 
      pesel.id_pesel = osoba_fizyczna.id_pesel &  
      osoba_fizyczna.id = byt_rejestru.id & 
      byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN  false  
ELSE   true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 

Komunikat: 
NIEDOPUSZCZALNA ZMIANA NUMERU PESEL 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

identyfikacja osoby fizycznej.RG1_U852 – niedopuszczalna zmiana 
numeru PESEL 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej  

 

 

Nazwa operacji 

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE- poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie jednoznaczności identyfikacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ &  
PESEL IS NOT NULL & 
W bazie WBU w tabeli pesel NOT EXIST wiersz, w którym: 
pesel.id_pesel = osoba_fizyczna.id_pesel &  
osoba_fizyczna.id = byt_rejestru.id & 
byt_rejestru.regon = REGON) 
 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (PESEL nie spełnia algorytmu poprawności) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNY NUMER PESEL 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

identyfikacja osoby fizycznej. RG1_U073 – brak numeru PESEL lub 
nieprawidłowy numer PESEL 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

2 – wpis osoby fizycznej  
7 – ożywianie osoby fizycznej 

 

Nazwa operacji ADRES SIEDZIBY/DZIAŁALNOŚCI - wymagalność i kompletność 
wpisu 

 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie jednoznaczności identyfikacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’  

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (województwo = NULL v powiat = NULL v gmina = NULL v  
     kod pocztowy = NULL v miejscowość poczty = NULL v  
     miejscowość = NULL v 
 ((nietypowe miejsce lokalizacji /= NULL v nr nieruch. = ‘NN’, NULL) &
   (nietypowe miejsce lokalizacji = NULL v nr nieruch. /= ‘NN’, NULL)) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
PODAJ ADRES SIEDZIBY/DZIAŁALNOŚCI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

 

adres siedziby/działalności.RG1_U034 – niekompletny zapis siedziby 
podmiotu lub brak nazwy województwa lub powiatu lub gminy lub 
miejscowości lub poczty lub kodu pocztowego lub niepoprawny/niepełny 
zapis dla ulicy, numeru nieruchomości, nietypowego miejsca lokalizacji 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
 
 

Nazwa operacji 

 

ADRES SIEDZIBY/DZIAŁALNOŚCI - kompletność wpisu 
 
 

Cel kontroli 

 

Zapewnienie kompletności adresu siedziby/działalności 

Warunek 
wejściowy 
 
 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
(województwo IS NOT NULL v gmina IS NOT NULL v  
 kod pocztowy IS  NOT  NULL v miejscowość poczty IS NOT NULL v 
 miejscowość IS NOT NULL v cecha IS NOT NULL v  
 ulica IS NOT NULL v nr nieruch. IS NOT NULL v  
 nr lokalu IS NOT NULL v  
 nietypowe miejsce lokalizacji IS NOT NULL) 
 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (województwo = NULL v powiat = NULL v gmina = NULL v  
     kod pocztowy = NULL v miejscowość poczty = NULL v 
     miejscowość = NULL v 
 ((nietypowe miejsce lokalizacji /= NULL v nr nieruch. = ‘NN’,NULL) & 
   (nietypowe miejsce lokalizacji = NULL v nr nieruch. /= ‘NN’,NULL)) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
PODAJ KOMPLETNY ADRES SIEDZIBY/DZIAŁALNOŚCI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

 

adres siedziby/działalności.RG1_U035 – zgłoszenie niekompletnej 
zmiany adresu siedziby/działalności lub brak nazwy powiatu lub gminy 
lub miejscowości lub poczty lub kodu pocztowego lub 
niepoprawny/niepełny zapis dla ulicy, numeru nieruchomości, 
nietypowego miejsca lokalizacji 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
3 – wpis jednostki lokalnej 
5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
7 – ożywienie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES SIEDZIBY/DZIAŁALNOŚCI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Ograniczenie możliwości wpisania błędnego adresu 

Warunek 
wejściowy 
 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & miejscowość IS NOT NULL 

 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (nie jest zachowana relacja:  
      miejscowość ‘należy do’ gmina ‘należy do’ powiat ‘należy do’  
      województwo) 
THEN   false 
ELSE    true 
  

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES SIEDZIBY/DZIAŁALNOŚCI 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 
 

Uwagi 

 

 

adres siedziby/działalności.RG1_U089 – błędny symbol TERYT 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 
 

2 – wpis osoby fizycznej 
3 – wpis jednostki lokalnej 
5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
7 – ożywienie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES SIEDZIBY/DZIAŁALNOŚCI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Ograniczenie możliwości wpisania błędnego adresu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & ulica IS NOT NULL 

 

Warunek 
wyjściowy  

IF (ulica dla danej miejscowości NOT EXIST w tablicy ulice) 
THEN    false 
ELSE    true 
   
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES SIEDZIBY/DZIAŁALNOŚCI 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres siedziby/działalności.RG1_U090 – podana ulica nie występuje na 
terenie danej miejscowości 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

5 - zmiana informacji o osobie fizycznej 

 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES SIEDZIBY/DZIAŁALNOŚCI - dopuszczalność zmiany 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie odpowiedniości adresu siedziby jednostki prawnej z 
informacją o siedzibie zarządu dla jednostki lokalnej w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & województwo IS NOT NULL  

 

 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (w bazie WBU w tabeli osoba_fizyczna: 
     osoba fizyczna.l_lokalnych > 1, gdzie 
     osoba_fizyczna.id = byt_rejestru.id & byt_rejestru.regon = REGON 
                                                    &  
     w bazie WBU w tabeli gospodarstwo_rolne EXIST wiersz, w którym: 
     gospodarstwo_rolne.siedziba_zarzadu = ’T’, gdzie 
     gospodarstwo_rolne.id_prawna = byt_rejestru.id & 
     byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 

Komunikat: 
NIEDOPUSZCZALNA PRÓBA ZMIANY ADRESU SIEDZIBY – 
podmiot ma więcej niż 1 jednostkę lokalną i siedziba zarządu jest w 
gospodarstwie rolnym 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 
 
 
 

adres siedziby/działalności. RG1_U091 – niedopuszczalna próba zmiany 
adresu siedziby/działalności 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 
 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES SIEDZIBY/DZIAŁALNOŚCI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Weryfikacja poprawności adresu w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & miejscowość IS NULL 

 

 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (dla adresu siedziby/działalności w WBU nie jest zachowana relacja: 
    (miejscowosci.miejscowość ‘należy do’ gmina ‘należy do’ powiat  
    ‘należy do’ województwo & miejscowosci.data_do = NULL), gdzie 
     miejscowosci.id_miejscowosci = posesje.id_miejscowosci &  
     posesje.id_posesji = adres_siedziby_dzialalnosci.id_posesji &  
     adres_siedziby_dzialalnosci.id = byt_rejestru.id &  
     byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
  

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES SIEDZIBY/DZIAŁALNOŚCI 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 
 

Uwagi 
 
 
 

adres siedziby/działalności.RG1_U845 – błędny adres 
siedziby/działalności w bazie WBU 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 
 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES SIEDZIBY/DZIAŁALNOŚCI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Weryfikacja poprawności adresu w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
ulica IS NULL & miejscowość IS NULL 

 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (dla adresu siedziby/działalności w WBU nie jest zachowana relacja: 
      ulice.ulica dla danej miejscowości NOT EXIST w tablicy ulice, gdzie 
     (ulice.id_ulicy = posesje.id_ulicy &  
      posesje.id_ulicy IS NOT NULL & 
      posesje.id_posesji = adres_siedziby_dzialalnosci.id_posesji & 
      adres_siedziby_dzialalnosci.id = byt_rejestru.id &  
      byt_rejestru.regon = REGON)) 
THEN   false 
ELSE    true 
   
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES SIEDZIBY/DZIAŁALNOŚCI 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres siedziby/działalności.RG1_U816 – błędny adres 
siedziby/działalności w bazie WBU 



 97

 

Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

2 - wpis osoby fizycznej 
7 – ożywianie osoby fizycznej 

 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA - wymagalność i kompletność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie jednoznaczności identyfikacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (kraj = NULL v  
     miejscowość = NULL v numer nieruchomości = NULL v  
     kraj = ’PL’ & (województwo = NULL v powiat = NULL v  
     gmina = NULL v kod pocztowy = NULL v  
     miejscowość poczty = NULL)) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
PODAJ ADRES ZAMIESZKANIA 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 
 
 
 
 

adres zamieszkania.RG1_U036 – niekompletny adres zamieszkania: brak 
nazwy województwa lub gminy lub miejscowości lub poczty lub kodu 
pocztowego lub numeru nieruchomości 



 98

 

Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 

5 - zmiana informacji o osobie fizycznej 
 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA - kompletność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie jednoznaczności identyfikacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 
 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
(kraj IS NOT NULL v województwo IS NOT NULL v  
 powiat IS NOT NULL v gmina IS  NOT  NULL v  
 kod pocztowy IS  NOT  NULL v miejscowość poczty IS  NOT  NULL v 
 miejscowość IS  NOT  NULL v cecha IS NOT NULL v  
 ulica IS NOT NULL v nr nieruch. IS NOT NULL v  
 nr lokalu IS NOT NULL) 

Warunek 
wyjściowy  
 

IF (kraj = NULL v  
     miejscowość = NULL v numer nieruchomości = NULL v 
     kraj = ’PL’ & (województwo = NULL v powiat = NULL v  
     gmina = NULL v kod pocztowy = NULL v  
     miejscowość poczty = NULL)) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 

Komunikat: 
PODAJ ADRES ZAMIESZKANIA 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres zamieszkania.RG1_U036 – niekompletny adres zamieszkania: brak 
nazwy gminy lub miejscowości lub poczty lub kodu pocztowego lub 
numeru nieruchomości 

 
 
 
 
 

Umiejscowienie  URZĄD STATYSTYCZNY 
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kontroli 
 

Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 

2 – wpis osoby fizycznej 
5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
7 – ożywianie osoby fizycznej 
 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Ograniczenie możliwości wpisania błędnego adresu 

Warunek 
wejściowy 
 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
kraj IS NOT NULL & kraj /= ‘PL’ 
 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (nie jest zachowana relacja:  
      istnieje jedna gmina, dla której (kod_gminy_n = ’99’ i która  
      ‘należy do’ powiat, dla którego kod_powiatu = ‘99’ i który 
      ‘należy do’ województwo, dla którego id_wojewodztwa  = id_kraju  
      i które ‘należy do’ kraj)) 
THEN   false 
ELSE    true   
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES ZAMIESZKANIA 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 
 
 
 

adres zamieszkania.RG-1_U089 – błędny symbol TERYT 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 

2 – wpis osoby fizycznej 
5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
7 – ożywianie osoby fizycznej 
 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Ograniczenie możliwości wpisania błędnego adresu 

Warunek 
wejściowy 
 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ &  
kraj = ’PL’ & miejscowość IS NOT NULL 
 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (nie jest zachowana relacja:  
      miejscowość ‘należy do’ gmina ‘należy do’ powiat ‘należy do’  
      województwo ‘należy do’ kraj ) 
THEN   false 
ELSE    true   
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES ZAMIESZKANIA 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres zamieszkania.RG-1_U089 – błędny symbol TERYT 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 

2 – wpis osoby fizycznej 
5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
7 – ożywianie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Ograniczenie możliwości wpisania błędnego adresu 

Warunek 
wejściowy 
 
 

Pochodzenie wniosku= ’C’ & 
kraj = ‘PL’ & ulica IS NOT NULL 
 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (dla adresu zamieszkania w WBU nie jest zachowana relacja: 
      ulica dla danej miejscowości NOT EXIST w tablicy ulice, gdzie 
     (ulice.id_ulicy = posesje.id_ulicy &  
      posesje.id_ulicy IS NOT NULL & 
      posesje.id_posesji = adres_zamieszkania.id_posesji & 
      zamieszkania.id = byt_rejestru.id &  
      byt_rejestru.regon = REGON)) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES ZAMIESZKANIA 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres zamieszkania.RG1_U079 – podana ulica nie występuje na terenie 
danej gminy 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
 
 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Weryfikacja poprawności adresu w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 

 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & miejscowość IS NULL 
 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

 IF (dla adresu zamieszkania w WBU nie jest zachowana relacja:  
      (miejscowosci. miejscowość ‘należy do’ gmina ‘należy do’ powiat  
       ‘należy do’ województwo & miejscowosci.data_do = NULL), gdzie 
       miejscowosci.id_miejscowosci = posesje.id_miejscowosci &  
       posesje.id_posesji = adres_zamieszkania.id_posesji &  
       adres_zamieszkania.id = byt_rejestru.id &  
       byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true   
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES ZAMIESZKANIA 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres zamieszkania.RG1_U847 – niepoprawny adres zamieszkania w 
bazie WBU 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 

5 –- zmiana informacji o osobie fizycznej 
 
 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Weryfikacja poprawności adresu w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 
 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ &  
ulica IS NULL & miejscowość IS NULL 
 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (dla adresu zamieszkania w WBU nie jest zachowana relacja: 
     ulice.ulica dla danej miejscowości NOT EXIST w tablicy ulice, gdzie 
     (ulice.id_ulicy = posesje.id_ulicy & posesje.id_ulicy IS NOT NULL &
     posesje.id_posesji = adres_zamieszkania.id_posesji & 
     adres_zamieszkania.id = byt_rejestru.id &  
     byt_rejestru.regon = REGON)) 
THEN   false 
ELSE    true  
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES ZAMIESZKANIA 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres zamieszkania.RG1_U847 – niepoprawny adres zamieszkania w 
bazie WBU 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
7 – ożywianie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI - wymagalność wskazania 

Cel kontroli 

 

 

Uniemożliwienie nieokreślenia adresu do korespondencji 

Warunek 
wejściowy 
 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (adres do korespondencji /=3)  
THEN  false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 
 

Komunikat: 
BRAK ADRESU DO KORESPONDENCJI 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres do korespondencji.RG1_U039 – brak wskazania, który adres jest 
adresem do korespondencji lub brak adresu siedziby/działalności, który 
ma być adresem do korespondencji 
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miejscowienie  

kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
7 – ożywienie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI - kompletność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie kompletności adresu do korespondencji 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & adres do korespondencji = 3 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (województwo = NULL v powiat = NULL v gmina = NULL v 
      kod pocztowy = NULL v miejscowość poczty = NULL v  
     (skrytka pocztowa = NULL &  
     (miejscowość = NULL v nr nieruch. = NULL))) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

Komunikat: 
PODAJ KOMPLETNY ADRES DO KORESPONDENCJI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

 

adres do korespondencji.RG1_U037 – niekompletny adres do 
korespondencji: brak nazwy województwa lub powiatu lub gminy lub 
poczty lub kodu pocztowego lub: albo skrytki pocztowej albo 
miejscowości i numeru nieruchomości 
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Umiejscowienie  

kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej  
5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
7 – ożywienie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Ograniczenie możliwości wpisania błędnego adresu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & miejscowość IS NOT NULL 

 

Warunek 
wyjściowy  
 
 

IF (nie jest zachowana relacja:  
     (miejscowość ‘należy do’ powiat ‘należy do’ gmina ‘należy do’  
      województwo)) 
THEN   false 
ELSE    true   
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES DO KORESPONDENCJI 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres do korespondencji.RG-1_U089 – błędny symbol TERYT 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej  
5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
7 – ożywienie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Ograniczenie możliwości wpisania błędnego adresu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & skrytka pocztowa IS NOT NULL 

 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (nie jest zachowana relacja:  
    (miejscowość poczty ‘należy do’ powiat ‘należy do’ gmina  
     ‘należy do’ województwo)) 
THEN   false 
ELSE    true 
   

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES DO KORESPONDENCJI 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres do korespondencji.RG-1_U089 – błędny symbol TERYT 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej  
5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
7 – ożywienie osoby fizycznej 
 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Ograniczenie możliwości wpisania błędnego adresu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & ulica IS NOT NULL 

 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (dla adresu do korespondencji w WBU nie jest zachowana relacja: 
      ulica dla danej miejscowości NOT EXIST w tablicy ulice, gdzie 
     (ulice.id_ulicy = posesje.id_ulicy &  
      posesje.id_ulicy IS NOT NULL & 
      posesje.id_posesji = adres_korespondencji.id_posesji & 
      korespondencji.id = byt_rejestru.id &  
      byt_rejestru.regon = REGON)) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES DO KORESPONDENCJI 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres do korespondencji.RG1_U079 – podana ulica nie występuje na 
terenie danej gminy 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Weryfikacja poprawności adresu w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 

 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
miejscowość poczty IS NULL & 
w bazie WBU AK.skrytka pocztowa IS NULL 
 
AK – adres do korespondencji 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (dla adresu korespondencji w bazie WBU nie jest zachowana relacja:  
    (miejscowosci. miejscowość ‘należy do’ gmina ‘należy do’ powiat  
     ‘należy do’ województwo & miejscowosci.data_do = NULL), gdzie  
     miejscowosci.id_miejscowosci = posesje.id_miejscowosci & 
     posesje.id_posesji = adres_korespondencji.id_posesji &  
     adres_korespondencji.id = byt_rejestru.id &  
     byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true   
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES DO KORESPONDENCJI 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres korespondencji.RG1_U850 – niepoprawny adres do korespondencji 
w bazie WBU 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Weryfikacja poprawności adresu w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 
 
 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ &  
miejscowość poczty IS NULL &  
w bazie WBU AK.skrytka pocztowa IS NOT NULL 
 
AK – adres do korespondencji 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (dla adresu korespondencji nie jest zachowana relacja:  
    (miejscowosci.miejscowość ‘należy do’ gmina ‘należy do’ powiat  
     ‘należy do’ województwo & miejscowosci.data_do = NULL), gdzie 
      miejscowosci.id_miejscowosci =  
      adres_korespondencji.id_miejscowosci_poczty &  
      adres_korespondencji.id = byt_rejestru.id &  
      byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
   

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES DO KORESPONDENCJI 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres korespondencji.RG1_U850 – niepoprawny adres do korespondencji 
w bazie WBU 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Weryfikacja poprawności adresu w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 

 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
ulica IS NULL & miejscowość IS NULL 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (dla adresu korespondencji w bazie WBU nie jest zachowana relacja: 
     ulice.ulica dla danej miejscowości NOT EXIST w tablicy ulice, gdzie 
     (ulice.id_ulicy = posesje.id_ulicy & posesje.id_ulicy IS NOT NULL &
      posesje.id_posesj i= adres_korespondencji.id_posesji &  
      adres_korespondencji.id = byt_rejestru.id & 
      byt_rejestru.regon = RG1.regon) 
THEN   false 
ELSE    true 
   
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
BŁĘDNY ADRES DO KORESPONDENCJI 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres korespondencji.RG1_U850 – niepoprawny adres do korespondencji 
w bazie WBU 
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Umiejscowienie  

kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
3 – wpis jednostki lokalnej 
7 – ożywienie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA - wymagalność i kompletność 
wpisu 

 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie jednoznaczności kwalifikacji podstawy prawnej działania 
podmiotu 

 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’  

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF ((klasa org rej = NULL v nazwa org rej = NULL v  
      nazwa rej = NULL v nr w rejestrze = NULL v  
      data wpisu do rejestru = NULL) v 
      (brak odpowiednich cech w katalogach)) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODAJ PODSTAWĘ PRAWNĄ DZIAŁANIA 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

 

podstawa prawna działania.RG1_U031 – brak nazwy organu 
rejestrowego/ewidencyjnego lub nazwy rejestru/ewidencji lub numeru w 
rejestrze/ewidencji lub daty wpisu do rejestru/ewidencji 
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Umiejscowienie  

kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA - wymagalność i kompletność 
wpisu 

 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie poprawności kwalifikacji podstawy prawnej działania 
podmiotu 

 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ &  
W bazie WBU w tabeli osoba_fizyczna: 
osoba_fizyczna id_rrej /= ‘151’, gdzie 
osoba_fizyczna id = byt_rejestru.id & byt_rejestru.regon = REGON 
 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF ((klasa org rej = NULL v nazwa org rej = NULL v  
      nazwa rej = NULL v nr w rejestrze = NULL v  
      data wpisu do rejestru = NULL) v 
      (brak odpowiednich cech w katalogach)) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODAJ PODSTAWĘ PRAWNĄ DZIAŁANIA 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

podstawa prawna działania.RG1_U857 – niepoprawna podstawa prawna 
działania w bazie WBU 
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Umiejscowienie  

kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
3 – wpis jednostki lokalnej 
5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
7 – ożywienie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA - poprawność wpisu 

 

Cel kontroli Zapewnienie jednoznaczności kwalifikacji podstawy prawnej działania 
podmiotu 

 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & nazwa rejestru/ewidencji IS NOT NULL 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (nie jest spełniona relacja: 
     (rodzaj rejestru ‘należy do’ organ rejestrowy)) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

 

Komunikat: 
NIEPOPRAWNA RELACJA: ORGAN REJESTROWY-RODZAJ 
REJESTRU 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

podstawa prawna działania.RG1_U853 – błędna zależność między 
rodzajem rejestru a organem rejestrowym 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
3 – wpis jednostki lokalnej 
7 – ożywienie osoby fizycznej 

Nazwa operacji 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ - wymagalność i kompletność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie ustalenia rodzaju prowadzonej działalności 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF ((PKDn = NULL dla n=1,2,3…) v  
      działalność przeważająca = NULL v 
      data rozpoczęcia działalności = NULL) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODAJ DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

działalność.RG1_U055 – brak informacji o prowadzonej działalności lub 
o działalności przeważającej lub brak daty rozpoczęcia działalności 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
 

Nazwa operacji 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ - kompletność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie ustalenia przeważającej działalności 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
(istnieje n (n = 1,2,3…), dla którego PKDn IS NOT NULL) 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (działalność przeważająca = NULL) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

Komunikat: 
PODAJ DZIAŁALNOŚĆ PRZEWAŻAJĄCĄ 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

działalność.RG1_U056 – zgłoszono zmianę rodzaju działalności bez 
wskazania działalności przeważającej 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 

 

Nazwa operacji 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ - dopuszczalność wpisu jedynie działalności 
przeważającej 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie poprawności kwalifikacji działalności 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
(istnieje n (n=1,2,3…), dla którego PKDn IS NOT NULL)  
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (istnieje więcej niż jedna wartość n, dla których PKDn IS NOT NULL)
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
NADMIAROWA INFORMACJA NT. DZIAŁALNOŚCI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

działalność.RG1_U054 – zgłoszono zmianę rodzaju działalności, a nie 
wyłącznie działalność przeważającą 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
3 – wpis jednostki lokalnej 
5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
7 – ożywienie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie aktualności rodzaju prowadzonej działalności 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ &  

PKDn IS NOT NULL dla n = 1,2,3… 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (istnieje w słowniku pkd wiersz, w którym: 
      PKDn = pkd.kod_pkd & pkd.data_do IS NOT NULL dla n= 1,2,3…)) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI POZA PRZEDZIAŁEM CZASOWYM 
WAŻNOŚCI  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

działalność.RG1_U836 – rodzaj działalności poza przedziałem czasowym 
ważności 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 

 

5 – zmiana osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ - wymagalność i kompletność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Weryfikacja poprawności działalności w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
PKDn IS NULL dla n=1,2,3… 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie WBU w tabeli dzialalnosci NOT EXISTS wiersz, w którym: 
     dzialalnosci.przeważająca_jp = ‘T’, gdzie 
     dzialalnosci.id_prawna = byt_rejestru.id &  
     byt_rejestru.regon = REGON ) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODAJ DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

działalność.RG1_U855 – podaj dane dotyczące prowadzonej działalności 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 

 

6 – zmiana jednostki lokalnej 

 

Nazwa operacji 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ - wymagalność i kompletność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Weryfikacja poprawności działalności w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
PKDn  IS NULL dla n=1,2,3… 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie WBU w tabeli dzialalnosci NOT EXISTS wiersz, w którym: 
     dzialalnosci.przeważająca_jl = ‘T’, gdzie 
     dzialalnosci.id_lokalna = byt_rejestru.id &  
     byt_rejestru.regon = REGON ) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODAJ DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

działalność.RG1_U855 – podaj dane dotyczące prowadzonej działalności 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 

 

Nazwa operacji 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ – poprawność 

Cel kontroli 

 

 

Weryfikacja poprawności działalności w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ &  
PKDn IS NULL dla n = 1,2,3… 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (istnieje w słowniku pkd wiersz, w którym: 
      pkd.data_do IS NOT NULL, gdzie 
      pkd.id_pkd = dzialalnosci.id_pkd &  
      dzialalnosci.przewazajaca_jp = ’T’ & 
      dzialalnosci.id_prawna  = byt_rejestru.id &  
      byt_rejestru.regon.= REGON)  
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PRZEWAŻAJĄCEJ W BAZIE 
UŻYTKOWEJ POZA PRZEDZIAŁEM CZASOWYM WAŻNOŚCI 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

działalność.RG1_U837 – rodzaj działalności w bazie użytkowej poza 
przedziałem czasowym ważności 
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Umiejscowienie  
kontroli 
 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 

 

Nazwa operacji 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ – poprawność 

Cel kontroli 

 

 

Weryfikacja poprawności działalności w bazie WBU 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
PKDn IS NULL dla n = 1,2,3… 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (istnieje w słowniku pkd wiersz, w którym: 
      pkd.data_do IS NOT NULL, gdzie 
      pkd.id_pkd = dzialalnosci.id_pkd &  
      dzialalnosci.id_lokalna  = byt_rejestru.id &  
      byt_rejestru.regon.= REGON)  
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI W BAZIE UŻYTKOWEJ POZA 
PRZEDZIAŁEM CZASOWYM WAŻNOŚCI 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

działalność.RG1_U837 – rodzaj działalności w bazie użytkowej poza 
przedziałem czasowym ważności 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
3 – wpis jednostki lokalnej 
7 – ożywienie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

PRACUJĄCY - wymagalność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie informacji o liczbie pracujących i zatrudnionych 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (liczba pracujących = NULL v liczba pracujących < 0 v 
      liczba zatrudnionych = NULL v liczba zatrudnionych < 0 v 
      liczba pracujących < liczba zatrudnionych) 
THEN   false 
ELSE    true  
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODAJ LICZBY: OSÓB PRACUJĄCYCH i ZATRUDNIONYCH 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

pracujący.RG1_U059 – brak/błędna informacja o liczbie pracujących lub/i 
zatrudnionych lub liczba pracujących jest mniejsza od liczby 
zatrudnionych 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 

Nazwa operacji 

 

 

PRACUJĄCY - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie poprawności informacji o liczbie pracujących i 
zatrudnionych 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
(liczba pracujących IS NOT NULL v liczba zatrudnionych IS NOT NULL)  

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (liczba pracujących = NULL v liczba pracujących < 0 v 
     liczba zatrudnionych = NULL v liczba zatrudnionych < 0 v 
     liczba pracujących < liczba zatrudnionych) 
THEN   false 
ELSE    true  
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODAJ LICZBY: OSÓB PRACUJĄCYCH i ZATRUDNIONYCH 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 
 

 

 

pracujący.RG1_U059 – brak/błędna informacja o liczbie pracujących lub 
zatrudnionych lub liczba pracujących jest mniejsza od liczby 
zatrudnionych 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
7 – ożywienie osoby fizycznej 

Nazwa operacji 

 

 

STAN AKTYWNOŚCI - wymagalność i poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie informacji o stanie aktywności podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (((stan aktywności = NULL) v ((stan aktywności /= 11, 21) & 
       (data_zawieszenia IS NULL v stan_aktywności /= 25))) 
THEN    false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODAJ STAN AKTYWNOŚCI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

stan aktywności.RG1_U063 – brak lub błędnie określony stan aktywności 
podmiotu 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 

 

3 - wpis jednostki lokalnej 

 

Nazwa operacji 

 

 

STAN AKTYWNOŚCI - wymagalność i poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie informacji o stanie aktywności podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (((stan aktywności = NULL) v ((stan aktywności /= 11, 21)) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODAJ STAN AKTYWNOŚCI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

stan aktywności.RG1_U063 – brak lub błędnie określony stan aktywności 
podmiotu 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
3 – wpis jednostki lokalnej 
7 – ożywienie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

STAN AKTYWNOŚCI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie poprawności informacji o stanie aktywności podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
(data rozpoczęcia działalności <= bieżąca data systemowa) 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (stan aktywności /= 11 & 
     (data_zawieszenia IS NULL v stan_aktywności /= 25)) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODAJ POPRAWNY STAN AKTYWNOŚCI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

stan aktywności.RG1_U065 – stan aktywności nie jest odpowiedni do 
daty rozpoczęcia/wznowienia działalności 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
3 – wpis jednostki lokalnej 
7 – ożywienie osoby fizycznej 

Nazwa operacji 

 

 

STAN AKTYWNOŚCI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie poprawności informacji o stanie aktywności podmiotu 

Warunek 
wejściowy 
 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
data rozpoczęcia działalności > bieżąca data systemowa 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (stan aktywności /= 21) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 

 

Komunikat: 
PODAJ POPRAWNY STAN AKTYWNOŚCI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 
 

 

stan aktywności.RG1_U065 – stan aktywności nie jest odpowiedni do 
daty rozpoczęcia działalności 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 

 

Nazwa operacji 

 

 

DATA ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie poprawności informacji o stanie aktywności podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
(data zawieszenia działalności IS NOT NULL v 
 data wznowienia działalności IS NOT NULL) 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

IF (data zawieszenia działalności IS NULL v 
      data wznowienia działalności IS NULL v 
      data wznowienia działalności <= data zawieszenia działalności) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 

 

Komunikat: 
PODAJ POPRAWNY STAN AKTYWNOŚCI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 
 

 

stan aktywności.RG1_U066 - brak daty zawieszenia i/lub wznowienia 
działalności lub data wznowienia działalności jest mniejsza/równa dacie 
zawieszenia działalności 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 
 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 

 

Nazwa operacji 

 

 

STAN AKTYWNOŚCI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie poprawności informacji o stanie aktywności podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
data zawieszenia działalności IS NOT NULL & 
data zawieszenia działalności <= bieżąca data systemowa 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

IF (stan aktywności /= 25) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 

 

Komunikat: 
PODAJ POPRAWNY STAN AKTYWNOŚCI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 
 

 

stan aktywności.RG1_U091 - stan aktywności nie jest odpowiedni do daty 
zawieszenia działalności 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

5 - zmiana informacji o osobie fizycznej 

 

 

Nazwa operacji 

 

DATA ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI- poprawność wpisu 

 

 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie odpowiedniości dat 

 

 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
stan aktywności = 25 & data rozpoczęcia działalności IS NOT NULL 
 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (data zawieszenia działalności < data rozpoczęcia działalności) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
BRAK ODPOWIEDNIOŚCI DAT: ROZPOCZĘCIA I ZAWIESZENIA 
DZIAŁALNOŚCI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

zawieszenie działalności.RG1_U067 – data zawieszenia działalności jest 
mniejsza od daty rozpoczęcia działalności 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

5 - zmiana informacji o osobie fizycznej 

 

 

Nazwa operacji 

 

DATA ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI - poprawność wpisu 

 

 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie odpowiedniości dat: daty zawieszenia działalności i daty 
rozpoczęcia działalności zapisanej w WBU 

 

 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
stan aktywności = 25 & data rozpoczęcia działalności IS NULL 
 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

IF (w bazie WBU w tabeli osoba_fizyczna: 
      osoba_fizyczna.data_rozpoczecia_dzial >  
      data zawieszenia działalności, gdzie 
      osoba_fizyczna.id = byt_rejestru.id & 
      byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
BRAK ODPOWIEDNIOŚCI DAT: ROZPOCZĘCIA I ZAWIESZENIA 
DZIAŁALNOŚCI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 
 

 

zawieszenie działalności.RG1_U067 – data zawieszenia działalności jest 
mniejsza od daty rozpoczęcia działalności 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
3 – wpis jednostki lokalnej 
5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
7 – ożywianie osoby fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK - wymagalność i kompletność wpisu 

 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie informacji o osobie odpowiedzialnej za złożony wniosek 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF(nazwisko = NULL v imię = NULL v data = NULL v 
     bieżąca data systemowa < data złożenia wniosku) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 

 

Komunikat: 
PODAJ DANE NT. ZŁOŻENIA WNIOSKU 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

zgłoszenie wniosku.RG1_U025 – brak danych nt. złożenia wniosku lub 
data złożenia wniosku jest większa od bieżącej daty systemowej 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-1 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

 

2 – wpis osoby fizycznej 
3 – wpis jednostki lokalnej 
 

Nazwa operacji 

 

 

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie zgodności dat 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
data wpisu do rejestru/ewidencji IS NOT NULL 

Warunek 
wyjściowy  

 

IF (data złożenia wniosku > data wpisu do rejestru/ewidencji) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 
 

 

Komunikat: 
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA OD DATY 
WPISU DO REJESTRU/EWIDENCJI 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

zgłoszenie wniosku.RG1_U026 – data złożenia wniosku jest mniejsza od 
daty wpisu do rejestru/ewidencji 
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B. Aplikacja Wnioski RG2 
 
 

Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-2 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

3 – skreślenie osoby fizycznej nieposiadającej jednostek lokalnych 
4 – skreślenie osoby fizycznej i wszystkich jej jednostek lokalnych 
5 – skreślenie jednostki lokalnej 
 

Nazwa operacji 

 

 

SPOSÓB LIKWIDACJI - wymagalność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie informacji o sposobie likwidacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (sposób likwidacji = NULL v sposób likwidacji /= ’1’) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODAJ SPOSÓB LIKWIDACJI 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

sposób likwidacji.RG2_S001 – brak wypełnienia pola “sposób likwidacji”
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-2 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

3 – skreślenie osoby fizycznej nieposiadającej jednostek lokalnych 
4 – skreślenie osoby fizycznej i wszystkich jej jednostek lokalnych 
5 – skreślenie jednostki lokalnej 
 
 

Nazwa operacji 

 

 

DATA SKREŚLENIA Z REJESTRU PRAWNEGO/EWIDENCJI - 
wymagalność i poprawność wpisu 

 

Cel kontroli 

 

 

Ustalenie daty likwidacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (data skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji = NULL v  
      data skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji >  
      bieżącej daty systemowej) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

Komunikat: 
PODAJ DATĘ SKREŚLENIA Z REJESTRU PRAWNEGO/EWIDENCJI
  
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

data skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji. RG2_S003 – brak daty lub 
błędna data skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-2 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

3 – skreślenie osoby fizycznej nieposiadającej jednostek lokalnych 
4 – skreślenie osoby fizycznej i wszystkich jej jednostek lokalnych 
5 – skreślenie jednostki lokalnej 
 

Nazwa operacji 

 

 

DATA SKREŚLENIA Z REJESTRU PRAWNEGO/EWIDENCJI - 
wymagalność i poprawność wpisu 

 

Cel kontroli 

 

Zapewnienie poprawności daty skreślenia 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  

 

IF (data skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji < 01-01-1990) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
DATA SKREŚLENIA Z REJESTRU PRAWNEGO/EWIDENCJI 
WCZEŚNIEJSZA NIŻ 01-01-1990 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

Data skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji. RG2_S006 – data 
skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji wcześniejsza niż 01/01/1990 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
Weryfikacja poprawności danych na wniosku RG-2 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

3 – skreślenie osoby fizycznej nieposiadającej jednostek lokalnych 
4 – skreślenie osoby fizycznej i wszystkich jej jednostek lokalnych 
5 – skreślenie jednostki lokalnej 
 
 

Nazwa operacji 

 

 

ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK - wymagalność i kompletność wpisu 

 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie informacji o osobie odpowiedzialnej za złożony wniosek 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (nazwisko = NULL v imię = NULL v data = NULL v  
     data złożenia wniosku > bieżąca data systemowa v  
     data złożenia wniosku > data skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji)
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODAJ DANE NT. ZŁOŻENIA WNIOSKU 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

zgłoszenie wniosku. RG2_S004 – brak danych nt. złożenia wniosku lub 
data złożenia wniosku jest większa od bieżącej daty systemowej lub data 
złożenia wniosku jest większa od daty skreślenia z rejestru 
prawnego/ewidencji 
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C. Aplikacja Aktualizator 
 

Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-1 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

2 – wpis osoby fizycznej 

 

Nazwa operacji 

 

DUBLOWANIE - OSOBA FIZYCZNA 

Cel kontroli 

 

 

Uniemożliwienie nadania nowego numeru REGON podmiotowi już 
zarejestrowanemu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli pesel EXIST podmiot, dla którego: 
      pesel.nr_pesel = PESEL &  
      pesel.id_pesel = osoba_fizyczna.id_pesel & 
      osoba_fizyczna.id = byt_rejestru.id & 
      byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODMIOT WYSTĘPUJE JUŻ W KRUPGN 
 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

pesel.RG1_G005/U805 – próba nadania drugiego numeru 
identyfikacyjnego osobie fizycznej 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-1 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

7 – ożywianie osoby fizycznej 

 

Nazwa operacji 

 

 

STATUS JEDNOSTKI OŻYWIANEJ – ożywianie nie może dotyczyć 
jednostki żyjącej 

Cel kontroli 

 

 

Odniesienie wniosku do podmiotu zlikwidowanego 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli byt_rejestru: 
      byt_rejestru.id_statysu = ‘F’, gdzie 
      byt_rejestru.regon = REGON)  
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 

 

Komunikat: 
PRÓBA OŻYWIENIA JEDNOSTKI ŻYJĄCEJ 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

byt_rejestru.RG1_G034/U834 – próba ożywienia jednostki żyjącej 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-1 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

3 – wpis jednostki lokalnej 

 

Nazwa operacji 

 

 

ISTNIENIE JEDNOSTKI PRAWNEJ DLA JEDNOSTKI LOKALNEJ 

Cel kontroli 

 

 

Uniemożliwienie zarejestrowania jednostki lokalnej nieposiadającej w 
bazie CBU jednostki prawnej 

Warunek 
wejściowy 

 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli byt_rejestru NOT EXIST podmiot, dla którego: 
     byt_rejestru.id_statusu = ’F’,’Z’ &  
     byt_rejestru.left (regon,9) = left(REGON,9) & 
     byt_rejestru.right(regon,5) = ‘00000’) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

Komunikat: 
W KRUPGN NIE MA PODANEJ JEDNOSTKI PRAWNEJ 
 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

numer identyfikacyjny regon.RG1_G006/U806 – próba wpisania 
jednostki lokalnej do nieistniejącej jednostki prawnej 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-1 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 
 

3- wpis jednostki lokalnej 

 

 

Nazwa operacji 

 

DUBLOWANIE - JEDNOSTKA LOKALNA 

 

 

Cel kontroli 

 

 

Uniemożliwienie powtórnej rejestracji tej samej jednostki lokalnej 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli byt_rejestru EXIST podmiot, dla którego: 
     byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true                                
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

Komunikat: 
JEDNOSTKA WYSTĘPUJE JUŻ W KRUPGN 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 
 

Uwagi 

 

 

numer identyfikacyjny regon. RG1_G007/U807 – próba wpisania 
jednostki lokalnej już istniejącej w bazie 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-1 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

3 – wpis jednostki lokalnej  

 

Nazwa operacji 

 

 

DUBLOWANIE - JEDNOSTKA LOKALNA 

 

Cel kontroli 

 

 

Uniemożliwienie nadania nowego numeru REGON podmiotowi już 
zarejestrowanemu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim & 
samodzielne bilansowanie = 1 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli byt rejestru EXIST wiersz, dla którego: 
      byt_rejestru.left (regon,9) = left (REGON,9) & 
      byt_rejestru.nazwa = nazwa & 
      (w bazie CBU w adresie siedziby/działalności (symbol ASD): 
      ASD.województwo = województwo & ASD.gmina = gmina & 
      ASD.miejscowość = miejscowość & ASD.ulica = ulica & 
      ASD.nr nieruch.= nr nieruch. & ASD.nr lokalu = nr lokalu &   
      ASD.lokalizacja = ASD.lokalizacja, gdzie ASD.id = byt_rejestru.id))  
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

Komunikat: 
JEDNOSTKA WYSTĘPUJE JUŻ W KRUPGN 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 
 

Uwagi 

 

numer identyfikacyjny regon. RG1_G007/U807 – próba wpisania 
jednostki lokalnej już istniejącej w bazie 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-1 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

3 – wpis jednostki lokalnej  

 

Nazwa operacji 

 

 

DUBLOWANIE - JEDNOSTKA LOKALNA 

 

Cel kontroli 

 

 

Uniemożliwienie nadania nowego numeru REGON podmiotowi już 
zarejestrowanemu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ &  
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim & 
samodzielne bilansowanie = 2 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli byt rejestru EXISTS wiersz, dla którego: 
     byt_rejestru.left (regon,9) = left (REGON,9) & 
    (w bazie CBU w tabeli jednostka_nierolnicza (symbol JN): 
     JN.klasa organu rejestrowego = klasa organu rejestrowego & 
     JN.nazwa organu  rejestrowego = nazwa organu rejestrowego & 
     JN.nazwa rejestru = nazwa rejestru & 
     JN.nr w rejestrze = nr w rejestrze, gdzie jn.id = byt_rejestru.id) & 
    (w bazie CBU w adresie siedziby/działalności (symbol ASD): 
     ASD.województwo = województwo & ASD.gmina = gmina & 
     ASD.miejscowość = miejscowość & ASD.ulica = ulica & 
     ASD.nr nieruch.= nr nieruch. & ASD.nr lokalu = nr lokalu &   
     ASD.lokalizacja = ASD.lokalizacja, gdzie ASD.id = byt_rejestru.id))  
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

Komunikat: 
JEDNOSTKA WYSTĘPUJE JUŻ W KRUPGN 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 
 

Uwagi 

 

numer identyfikacyjny regon. RG1_G007/U807 – próba wpisania 
jednostki lokalnej już istniejącej w bazie 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-1 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

DATA WPROWADZENIA ZMIANY W REJESTRZE/EWIDENCJI - 
poprawność 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie chronologii wprowadzania zmian do rejestru 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim 
 

Warunek 
wyjściowy 

IF (w bazie CBU w tabeli osoba_fizyczna: 
      osoba_fizyczna.data zmiany_rg >=  
      data wprowadzenia zmiany w rejestrze/ewidencji, gdzie 
      osoba_fizyczna.id = byt_rejestru.id & 
      byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

Komunikat: 
BŁĘDNA DATA ZMIANY 
 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 
 

Uwagi 

 

 

data zmiany. RG1_G009/U809 – data zmiany jest mniejsza/równa od daty 
poprzedniej zmiany 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-1 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
 

Nazwa operacji 

 

 

DATA WPROWADZENIA ZMIANY W REJESTRZE/EWIDENCJI - 
poprawność 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie chronologii wprowadzania zmian do rejestru 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim 
 

Warunek 
wyjściowy 

IF (w bazie CBU w tabeli jednostka_nierolnicza: 
      jednostka_nierolnicza.data zmiany_rg >=  
      data wprowadzenia zmiany w rejestrze/ewidencji, gdzie 
      jednostka_nierolnicza.id = byt_rejestru.id & 
      byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

Komunikat: 
BŁĘDNA DATA ZMIANY 
 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 
 

Uwagi 

 

 

data zmiany. RG1_G009/U809 – data zmiany jest mniejsza/równa od daty 
poprzedniej zmiany 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-1 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
 
 

Nazwa operacji 

 

DUBLOWANIE WNIOSKU O ZMIANĘ 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie aktualności i konsystencji danych 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ’C’ 

Warunek 
wyjściowy  

IF (w bazie CBO w tabeli rg1 liczba wierszy > 1, dla których 
      rg1.regon =REGON & rg1.id_statusu = ‘W’,’F’) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
DUBLOWANIE WNIOSKU O ZMIANĘ 
  
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

Dublowanie wniosku o zmianę.RG1_G029/U829 – dublowanie wniosku o 
zmianę 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-1 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

3 – wpis jednostki lokalnej 
6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
 
 

Nazwa operacji 

 

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie poprawności kwalifikacji jednostki lokalnej 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ &  
organ rejestrowy/ewidencyjny IS NOT NULL 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli osoba_fizyczna: 
     osoba_fizyczna.organ rejestr./ewid. = organ rejestr./ewid. & 
     osoba_fizyczna. rodzaj rejestru/ewidencji = rodzaj rejestru/ewidencji &
     osoba_fizyczna.numer w rejestrze = numer w rejestrze, gdzie 
     osoba_fizyczna.id = byt_rejestru.id & 
     byt_rejestru.left (regon,9) = left (REGON,9) &  
     byt_rejestru. right(regon,5) = ‘00000’) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA IDENTYCZNA JAK DLA 
JEDNOSTKI PRAWNEJ 
  
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

podstawa prawna działania. RG1_G015/U815 – podstawa prawna 
działania taka sama jak w jednostce prawnej 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-1 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 

 

Nazwa operacji 

 

 

ADRES SIEDZIBY/DZIAŁALNOŚCI - dopuszczalność zmiany 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie odpowiedniości adresu siedziby jednostki prawnej z 
informacją o siedzibie zarządu dla jednostki lokalnej 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & ASD.województwo IS NOT NULL 
 
ASD - adres siedziby/działalności 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli osoba_fizyczna: 
      osoba_fizyczna.liczba_lokalnych > 1, gdzie 
      osoba_fizyczna..id = byt_rejestru.id & 
      byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

Komunikat: 
ZMIANA ADRESU SIEDZIBY WYMAGA INNEJ DROGI 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

adres siedziby/działalności. RG1_G017/U817 – próba zmiany adresu 
siedziby na nieodpowiednim wniosku RG 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-1 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
 
 

Nazwa operacji 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ PRZEWAŻAJĄCA - poprawność określenia 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie określenia działalności przeważającej  

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & PKD IS NOT NULL 

 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli dzialalnosci NOT EXIST wiersz, w którym: 
     PKD = pkd.kod_pkd & pkd.id_pkd = dzialalnosci.id_pkd & 
     działalnosci.id_prawna = byt_rejestru.id & 
      byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 
 

 

Komunikat: 
ŻADNA JEDNOSTKA LOKALNA NIE PROWADZI PODANEJ 
DZIAŁALNOŚCI 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

działalność. RG1_G018/U818 – podana dla jednostki prawnej działalność 
przeważająca nie jest prowadzona w żadnej jednostce lokalnej 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-1 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 
 

 

5 – zmiana informacji o osobie fizycznej 
 

Nazwa operacji 

 

 

DATA ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie odpowiedniości dat 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & stan aktywności = 25 

 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (data wznowienia działalności <= bieżąca data systemowa v 
      w bazie CBU w tabeli osoba_fizyczna: 
      osoba_fizyczna.data_rozpoczecia_dzial >=  
      data zawieszenia działalności , gdzie 
      osoba_fizyczna.id = byt_rejestru.id & byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
BRAK ODPOWIEDNIOŚCI DAT: ROZPOCZĘCIA I ZAWIESZENIA 
DZIAŁALNOŚCI 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

Zawieszenie działalności. RG1_G040/U067 – data wznowienia 
działalności jest mniejsza/równa bieżącej dacie systemowej lub data 
zawieszenia działalności jest mniejsza od daty rozpoczęcia działalności  
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-1 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

6 – zmiana informacji o jednostce lokalnej 
 

Nazwa operacji 

 

 

DATA ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI - poprawność wpisu 

Cel kontroli 

 

 

Zapewnienie odpowiedniości dat 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & stan aktywności = 25 

 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (data wznowienia działalności <= bieżąca data systemowa v 
      w bazie CBU w tabeli jednostka_nierolnicza: 
      jednostka_nierolnicza.data_rozpoczecia dzial >=  
      data zawieszenia działalności , gdzie 
      jednostka_nierolnicza.id = byt_rejestru.id &  
      byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true 
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
BRAK ODPOWIEDNIOŚCI DAT: ROZPOCZĘCIA I ZAWIESZENIA 
DZIAŁALNOŚCI 
 
Status: 
Kontynuacja kontroli, WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

Zawieszenie działalności. RG1_G040/U067 – data wznowienia 
działalności jest mniejsza/równa bieżącej dacie systemowej lub data 
zawieszenia działalności jest mniejsza od daty rozpoczęcia działalności 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-2 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

3 – skreślenie osoby fizycznej nieposiadającej jednostek lokalnych 

 

Nazwa operacji 

 

 

JEDNOSTKI LOKALNE - nieistnienie w KRUPGN 

Cel kontroli 

 

 

Uniemożliwienie skreślenia podmiotu bez skreślenia jego jednostek 
lokalnych 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim 
 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli byt_rejestru EXIST wiersz, w którym: 
      byt_rejestru.id_statusu = ‘N’,’R’, gdzie 
      byt_rejestru.left(regon,9) = left(REGON,9)) 
THEN   false 
ELSE    true 
     
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 

 

Komunikat: 
PODMIOT POSIADA JEDNOSTKI LOKALNE 
 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

rodzaj zgłoszenia.RG2_Z022/S822 – błędny rodzaj zgłoszenia - podmiot 
posiada jednostki lokalne 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-2 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

4 – skreślenie osoby fizycznej i wszystkich jej jednostek lokalnych 

 

Nazwa operacji 

 

 

JEDNOSTKI LOKALNE - istnienie w KRUPGN 

Cel kontroli 

 

 

Uniemożliwienie błędnej kwalifikacji wniosku 

Warunek 
wejściowy 

 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli byt_rejestru NOT EXIST wiersz, w którym: 
      byt_rejestru.id_statusu = ‘N’, gdzie 
      byt_rejestru.left(regon,9) = left(REGON,9)) 
THEN   false 
ELSE    true     
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 

 

Komunikat: 
PODMIOT NIE POSIADA JEDNOSTEK LOKALNYCH 
 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

rodzaj zgłoszenia.RG2_Z023/S823 – błędny rodzaj zgłoszenia podmiot 
nie posiada jednostek lokalnych 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-2 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

4 – skreślenie osoby fizycznej i wszystkich jej jednostek lokalnych 

 

Nazwa operacji 

 

 

JEDNOSTKI LOKALNE - istnienie w KRUPGN 

Cel kontroli 

 

 

Uniemożliwienie błędnej kwalifikacji wniosku 

Warunek 
wejściowy 

 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli byt_rejestru EXIST wiersz, w którym: 
      byt_rejestru.id_statusu = ’R’, gdzie 
      byt_rejestru.left(regon,9) = left(REGON,9)) 
THEN   false 
ELSE    true     
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 
 

 

Komunikat: 
PODMIOT POSIADA GOSPODARSTWO ROLNE 
 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

rodzaj zgłoszenia.RG2_Z029/S829 – niemożliwa likwidacja - podmiot 
posiada gospodarstwo rolne 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-2 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 
 

5 – skreślenie jednostki lokalnej 
 

Nazwa operacji 

 

 

SIEDZIBA ZARZĄDU - niemożność likwidacji 

Cel kontroli 

 

 

Uniemożliwienie likwidacji podmiotu będącego siedzibą zarządu 

Warunek 
wejściowy 

 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ & 
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim  
 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli jednostka_nierolnicza: 
     jednostka_nierolnicza.siedziba zarządu = ‘T’, gdzie 
     jednostka_nierolnicza.id = byt_rejestru.id &  
     byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true     
     
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 
 

 

Komunikat: 
PODMIOT JEST SIEDZIBĄ ZARZĄDU - NIEMOŻNOŚĆ 
LIKWIDACJI 
 
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

siedziba zarządu.RG2_Z024/S824– próba likwidacji podmiotu będącego 
siedzibą zarządu 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-2 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

3 – skreślenie osoby fizycznej nieposiadającej jednostek lokalnych 
4 – skreślenie osoby fizycznej i wszystkich jej jednostek lokalnych 
 

Nazwa operacji 

 

 

DATA SKREŚLENIA Z REJESTRU PRAWNEGO/EWIDENCJI- 
poprawność wpisu 

 

Cel kontroli 

 

Ustalenie poprawnej daty likwidacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ &  
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim & 
W bazie CBU w tabeli osoba_fizyczna: 
osoba_fizyczna.data_wpisu_do_rejestru IS NOT NULL, gdzie 
osoba_fizyczna.id = byt_rejestru.id & byt_rejestru.regon = REGON 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli osoba_fizyczna: 
      osoba_fizyczna.data_wpisu_do_rejestru >  
      data skreślenia z rejestru prawnego/ewid., gdzie 
      osoba_fizyczna.id = byt_rejestru.id & byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true     
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 
 

 

Komunikat: 
PODAJ POPRAWNĄ DATĘ SKREŚLENIA Z REJESTRU 
PRAWNEGO/EWIDENCJI 
  
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

data skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji.RG2_Z019/S819 – błędna 
data skreślenia podmiotu z rejestru prawnego/ewidencji 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-2 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 

 

 

3 – skreślenie osoby fizycznej nieposiadającej jednostek lokalnych 
4 – skreślenie osoby fizycznej i wszystkich jej jednostek lokalnych 
 

Nazwa operacji 

 

 

DATA SKREŚLENIA Z REJESTRU PRAWNEGO/EWIDENCJI- 
poprawność wpisu 

 

Cel kontroli 

 

Ustalenie poprawnej daty likwidacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ &  
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim & 
W bazie CBU w tabeli osoba_fizyczna: 
osoba_fizyczna.data_wpisu_do_rejestru IS NULL, gdzie 
osoba_fizyczna.id = byt_rejestru.id & byt_rejestru.regon = REGON 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli by_rejestru: 
      byt_rejestru.data powstania >  
      data skreślenia z rejestru prawnego/ewid., gdzie 
      byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true     
 
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 
 

 

Komunikat: 
PODAJ POPRAWNĄ DATĘ SKREŚLENIA Z REJESTRU 
PRAWNEGO/EWIDENCJI 
  
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

data skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji.RG2_Z028/S828 – błędna 
data likwidacji 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-2 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 
 

 

5 – skreślenie jednostki lokalnej 
 

Nazwa operacji 

 

 

DATA SKREŚLENIA Z REJESTRU PRAWNEGO/EWIDENCJI- 
poprawność wpisu 

 

Cel kontroli 

 

Ustalenie poprawnej daty likwidacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ &  
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim & 
W bazie CBU w tabeli jednostka_nierolnicza: 
jednostka_nierolnicza.data_wpisu_do_rejestru IS NOT NULL, gdzie 
jednostka_nierolnicza.id_lokalna = byt_rejestru.id &  
byt_rejestru.regon = REGON 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli jednostka_nierolnicza: 
      jednostka_nierolnicza.data_wpisu_do_rejestru >  
      data skreślenia z rejestru prawnego/ewid., gdzie 
      jednostka_nierolnicza.id = byt_rejestru.id &  
      byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true     
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 
 

 

Komunikat: 
PODAJ POPRAWNĄ DATĘ SKREŚLENIA Z REJESTRU 
PRAWNEGO/EWIDENCJI 
  
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

data skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji.RG2_Z028/S828 – błędna 
data likwidacji 
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Umiejscowienie 
kontroli 

 

CIS - weryfikacja danych na wniosku RG-2 
-----------------------------------------------------------------------------------------
US - weryfikacja warunkowa (dostęp do KRUPGN) 
 

Rodzaj zgłoszenia 
 

 

5 – skreślenie jednostki lokalnej 
 

Nazwa operacji 

 

 

DATA SKREŚLENIA Z REJESTRU PRAWNEGO/EWIDENCJI- 
poprawność wpisu 

 

Cel kontroli 

 

Ustalenie poprawnej daty likwidacji podmiotu 

Warunek 
wejściowy 

 

Pochodzenie wniosku = ‘C’ &  
Poprawny wynik weryfikacji na poziomie wojewódzkim & 
W bazie CBU w tabeli jednostka_nierolnicza: 
jednostka_nierolnicza.data_wpisu_do_rejestru IS NULL, gdzie 
jednostka_nierolnicza.id_lokalna = byt_rejestru.id &  
byt_rejestru.regon = REGON 
 

Warunek 
wyjściowy  

 

 

IF (w bazie CBU w tabeli byt_rejestru: 
      byt_rejestru.data powstania >  
      data skreślenia z rejestru prawnego/ewid., gdzie 
      byt_rejestru.regon = REGON) 
THEN   false 
ELSE    true     
 

Komunikat o 
błędzie oraz status 
wniosku lub 
podmiotu 

 
 

 

Komunikat: 
PODAJ POPRAWNĄ DATĘ SKREŚLENIA Z REJESTRU 
PRAWNEGO/EWIDENCJI 
  
Status: 
WNIOSEK DO WYJAŚNIENIA 

Uwagi 

 

 

data skreślenia z rejestru prawnego/ewidencji.RG2_Z028/S828 – błędna 
data likwidacji 
 

 

 


	Rubryka 25  
	- należy podać numery NIP i Regon wszystkich spółek cywilnych, w których wnioskodawca jest wspólnikiem 
	- niezależnie należy dokonać zgłoszenia spółki cywilnej do naczelnika urzędu skarbowego (formularz NIP 2) 

