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Aplikacja.ceidg.gov.pl (nowa aplikacja urzędnika) jest dedykowaną aplikacją dla 
urzędników, którzy wykonują zadania związane z dostępem do rejestru CEIDG. 

UWAGA!  

Przedsiębiorcy nie mają dostępu do nowej aplikacji urzędnika. Wszystkie sprawy związane z zakładaną lub 
prowadzoną przez nich działalnością realizują na Biznes.gov.pl.  

Urzędnicy, aby obsługiwać sprawy przedsiębiorców i pracować w aplikacji CEIDG korzystają więc ze strony 
aplikacja.ceidg.gov.pl.  

Przedsiębiorca – korzysta ze strony Biznes.gov.pl. 

Jak poruszać się po przewodniku? 

Elementy o których piszemy w przewodniku oznaczyliśmy na zrzutach 
ekranu czerwoną ramką z symbolem strzałki. 

 

  

W dymkach oznaczyliśmy przydatne linki, dzięki 
którym poszerzysz swoją wiedzę. 

 

W ramkach znajdziesz praktyczne informacje związane z pracą w aplikacji CEIDG. Często są to 
odpowiedzi na najczęstsze pytania zadawane przez urzędników. 

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/
https://www.biznes.gov.pl/
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Rejestracja - załóż konto urzędnika w aplikacji CEIDG i zaktualizuj 
uprawnienia 
Żeby założyć konto w aplikacji CEIDG musisz wykorzystać węzeł krajowy (inaczej 
Login.gov.pl). Najczęściej wykorzystywaną przez urzędników metodą identyfikacji  
w ramach węzła krajowego jest Profil zaufany (PZ).  

 

Co musisz zrobić żeby założyć konto? 

Zaloguj się przez login.gov.pl (np. Profilem zaufanym) i postępuj zgodnie z opisanymi krokami. To 
logowanie pozwoli na Twoją identyfikację. Gdy system wykryje, że nie masz założonego konta przekieruje 
Cię automatycznie do kolejnego kroku. 

Zakładanie konta urzędnika 

 

 

Jeśli nie masz konta urzędnika, po zalogowaniu pojawi się ekran z opcją wyboru, jakie konto chcesz 
założyć. Kliknij w przycisk „jestem urzędnikiem”. 

Wybór rejestracji konta 

 

W następnym kroku otrzymasz do wypełnienia wniosek. W formularzu będzie już wpisane Twoje imię  
i nazwisko (pobrane automatycznie po logowaniu PZ). Będziesz musiał uzupełnić pole: organizacja, rola,  

Informacje o węźle 
krajowym znajdziesz na 
dedykowanej stronie. 

Jeśli masz już założone konto urzędnika i pracujesz w CEIDG Twoje dane do logowania pozostają bez 
zmian. Po zalogowaniu będziesz widział swoje wnioski i będziesz miał nadane te same role  
z których korzystałeś w dotychczasowej aplikacji. 

https://www.gov.pl/web/login/jak-korzystac
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a także dane kontaktowe (minimum adres e-mail na który prześlemy Ci potwierdzenie założenia konta). 
Możesz wskazać więcej niż jedną rolę. Po wypełnieniu wniosku musisz go wysłać z poziomu aplikacji.  

Dodatkowo musisz pobrać elektroniczny wydruk tego wniosku, podpisać i przesłać skan do Ministerstwa 
Finansów.  Osoba, która ma uprawnienia administratora w Ministerstwie Finansów akceptuje wnioski 
pracowników urzędów skarbowych. Po akceptacji wniosku przez Ministerstwo Finansów otrzymasz maila, 
który pozwoli Ci na aktywację konta. Kliknij w niego. 

W tym momencie cały proces rejestracji został zakończony. Możesz pracować z systemem CEIDG. 

Logowanie – wykorzystaj login.gov.pl do potwierdzenia swojej tożsamości 
Praca z CEIDG rozpoczyna się zawsze od logowania. Loguj się z wykorzystaniem węzła krajowego na 
jeden z możliwych sposobów uwierzytelnienia tożsamości. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada  
i dla którego spełniasz warunki techniczne.  

Do logowania z wykorzystaniem węzła krajowego możesz wybrać np. Profil zaufany lub E-dowód.  

To, który sposób wybierzesz zależy od Ciebie. Do aplikacji zalogujesz się każdym z nich. Możesz 
wykorzystywać je także zamiennie np. raz logować się Profilem zaufanym, a raz E-dowodem. 

 

 

Przed wykorzystaniem Profilu zaufanego być może będziesz się zastanawiać: czy jest jakoś 
rozdzielony Profil zaufany obywatela od profilu urzędnika? Czy mogę do Profilu zaufanego podać 
numer służbowego telefonu?  

W tej chwili Profil zaufany jest jeden. Możesz z niego korzystać w różnych kontekstach (prywatnie, 
zawodowo). Podobnie jak z podpisem analogowym – wykorzystujesz go załatwiając sprawy prywatne 
ale możesz się nim posługiwać także w sprawach zawodowych. Nie zmieniasz go  
w zależności od kontekstu. Ten jeden podpis pozwala potwierdzić Twoją wolę. 

Profil zaufany jest Twoim prywatnym profilem. Nie powinien być łączony z narzędziami, które do 
Ciebie nie należą, a tak jest w przypadku służbowego telefonu komórkowego. 

Profil zaufany – najczęściej wybierany, dostępny dla 
każdego obywatela. Do jego obsługi wymagany jest 
telefon komórkowy. Logowanie do swojego Profilu 
zaufanego możliwe jest na wiele różnych sposobów. 
Każdy z nich zadziała także w przypadku aplikacji CEIDG. 
Informacje dotyczące Profilu zaufanego znajdziesz na 
stronie https://pz.gov.pl. 

 

E-dowód – dostępny dla osób, które mają wyrobiony 
dowód z warstwą elektroniczną. Taki dowód 
umożliwia w połączeniu z zewnętrznym urządzeniem 
logowanie do aplikacji CEIDG (może to być telefon 
komórkowy z zainstalowaną odpowiednią aplikacją). 
Więcej informacji dotyczących e-dowodu znajdziesz 
na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod.  

 

Jeśli posiadasz już konto, ale ze względu na obowiązki potrzebujesz dodatkowych ról możesz 
skorzystać z dedykowanej strony do wnioskowania o nowe uprawnienia.  

Wybierasz pole: aktualizacja uprawnień. Cała dalsza ścieżka wygląda podobnie jak przy rejestracji 
nowego konta. 

 

https://pz.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/e-dowod
https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/newinternalaccount.aspx
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Nawigacja w aplikacji 
Po zalogowaniu do aplikacji zobaczysz ekran startowy. Na ekranie startowym, bez względu na posiadaną 
rolę, zobaczysz swoje wnioski. 

Po lewej stronie zawsze znajduje się menu strony. W zależności od Twoich uprawnień menu może mieć 
więcej lub mniej pozycji niż przykładowe menu, które znajdziesz poniżej. 

Z aplikacji możesz korzystać na różnych urządzeniach. Jej wielkość dostosuje się do wielkości ekranu  
z którego będziesz korzystać. 

Menu aplikacji 
Czerwony pasek po lewej stronie przy elemencie menu oznacza miejsce, w którym się znajdujesz. 

Oznaczenie miejsca w menu, które jest aktualnie wyświetlane 

 

W przypadku urządzeń z mniejszym wyświetlaczem (na przykład laptop, telefon) menu może przysłaniać 
część strony startowej. Jeśli menu przysłania Ci widok ekranu, możesz je zwinąć klikając w lewy, górny róg, 
w ikonę z poziomymi paskami.  
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Zwijanie i rozwijanie menu 

 

Po zwinięciu menu zobaczysz tylko ikony głównych poziomów. 

Zwinięte menu – w przypadku małych ekranów 

 

 

Żeby przejść do wybranego miejsca w menu nie musisz ponownie go rozwijać. Po najechaniu na dowolne 
miejsce na szarym pasku zobaczysz podgląd tego, co kryje się za ikoną. 
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Podgląd zawartości menu i licznik sesji 

 

 

W prawym górnym rogu przez cały czas masz podgląd na licznik sesji. Sesja (czas w którym jesteś 
zalogowany w aplikacji) trwa dwadzieścia i pół minuty. Jeśli w tym czasie nie wykonujesz żadnych 
czynności w aplikacji, system Cię automatycznie wyloguje. W każdej chwili w trakcie trwania sesji możesz 
skorzystać z przycisku „odśwież” – system na nowo zacznie odliczać czas. Jeśli jesteś aktywny w aplikacji 
– sesja po każdej Twojej akcji będzie automatycznie odświeżana. 

Elementy w menu zależą od roli lub ról, które masz nadane w CEIDG. Poniższa kolejność jest przykładowa. 

Wyszukiwanie 
Masz 3 możliwości, żeby wyszukać w rejestrze CEIDG informacje, których poszukujesz na temat 
konkretnego przedsiębiorcy.  

Menu - sekcja wyszukiwanie 

 

 

Przeglądanie wpisów 

To najszybszy i najprostszy sposób, żeby odnaleźć konkretny wpis w CEIDG, zobaczyć jego historię,  
a nawet sprostować, czy wykreślić wpis. Jeśli dysponujesz podstawowymi danymi przedsiębiorcy tutaj  
z pewnością znajdziesz jego wpis do CEIDG. 

Na samym dole wyszukiwarki znajdziesz przycisk „przejdź do wyszukiwarki”. Skorzystaj z niego jeśli 
potrzebujesz z tego miejsca w szybki sposób dostać się do wyszukiwarki KRS, REGON, czy US. 
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Przeglądanie wpisów – wyszukiwanie podstawowe 

 

 

Wyszukiwanie zaawansowane 

Rozbudowana wyszukiwarka pozwoli Ci przeszukać rejestr przy pomocy parametrów, które nie były 
dostępne w przeglądaniu wpisów. 
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Zaawansowane wyszukiwanie wpisów – pełny widok 
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Szybki kontakt 

Jeśli chcesz szybko odnaleźć dane kontaktowe do przedsiębiorcy i znasz jego NIP – skorzystaj z tej 
funkcji. Po wpisaniu NIPu otrzymasz informację pod jakim adresem e-mail i jakim numerem telefonu 
możesz skontaktować się z przedsiębiorcą.  

 

Szybki kontakt 

 

Lista zakazów i lista upadłości 

Jako urzędnik urzędu skarbowego masz możliwość skorzystania z dodatkowych wyszukiwarek (innych niż 
tylko wyszukiwarki wpisów do CEIDG). 

Do Twojej dyspozycji jest możliwość wyszukiwania w ramach listy zakazów i listy upadłości. 

W każdej z nich możesz przeszukiwać listę pod kątem zakresu dat, NIPu, nazwy przedsiębiorstwa  
i naczelnika US. Ponadto każda z nich ma specyficzne dla siebie kryteria. 

Lista zakazów pozwala dodatkowo na przeszukiwanie po nazwie zakazu, PESELu i typie. Lista upadłości 
dodatkowo pozwala przeszukiwać po rodzaju informacji. 

  

UWAGA: Dane kontaktowe przedsiębiorcy będą widoczne tylko wtedy, kiedy przedsiębiorca je podał. 
Nawet, jeśli zastrzegł upublicznienie danych kontaktowych na etapie wypełniania formularza Ty – jako 
urzędnik – będziesz mieć do nich wgląd. Nie zobaczysz tych informacji, jeśli przedsiębiorca nie 
uzupełnił pól do kontaktu w formularzu. 
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Lista zakazów – kryteria wyszukiwania 

 

Lista upadłości 
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MF-US Informowanie i MF-US Weryfikacja 
Oba moduły znajdziesz w zakładce „usługi”. 

Menu – sekcja usługi - informowanie i weryfikacja 

 

W MF-US Informowanie znajdziesz informacje dotyczące zmian w istniejących w CEIDG wpisach. 

W MF-US Weryfikacja pojawiają się tylko zupełnie nowe wpisy do CEIDG. 

W każdym z tych modułów możesz przejrzeć całą listę zadań oczekujących na realizację i wybrać na 
którym zadaniu będziesz pracować lub od razu przejść do obsługi zadania. 

MF-US Informowanie – lista zadań oczekujących na realizację 
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MF-US Weryfikacja – lista zadań oczekujących na realizację, zapisywanie filtra naczelnika US 

 

Obie listy zadań pozwalają ustawić filtr „naczelnik US” i zapisać go. Dzięki temu, za każdym razem gdy 
otworzysz listę zadań, będzie wyświetlała ona tylko listę zadań przypisaną dla danego urzędu skarbowego. 

Filtr ten możesz w każdej chwili usunąć lub zmienić. 

Poza wyszukiwaniem zadań dotyczących naczelnika US możesz skorzystać z wyszukiwania po dacie, 
numerze wniosku, czy NIPie. 

Dla każdego wniosku, który znajduje się w weryfikacji lub informowaniu masz do dyspozycji takie same 
akcje. Możesz: 

1. Akceptować wniosek 
2. Wykreślić lub sprostować wniosek 
3. Zwolnić zadanie 
4. Przesłać dalej, do innego naczelnika US 

W obsłudze zadania znajdziesz dane podstawowe wniosku, jego podgląd, a także możliwość wydruku, 
eksportu i otwarcia pełnego wniosku w nowym oknie. 

Moje akcje 
Menu – sekcja moje akcje 
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Ta część menu zawiera dodatkowe informacje i opcje, które związane są bezpośrednio z Twoją 
działalnością w ramach aplikacji. 

Edycja konta 

Z tego poziomu możesz zaktualizować swoje dane kontaktowe (e-mail i telefon), możesz sprawdzić jakie 
uprawnienia w ramach CEIDG masz przypisane, w jaki sposób potwierdzana jest Twoja tożsamość  
w CEIDG. 

Także w edycji konta możesz usunąć swoje konto. 

Moje komunikaty 

Znajdziesz tu powiadomienia od administratora systemu. Powiadomienia mogą dotyczyć kwestii 
technicznych (np. planowane przerwy lub utrudnienia w działaniu systemu, zmiany funkcjonalne), kwestii 
prawnych, innych informacji, które są bezpośrednio związane z Twoją pracą w systemie. 

Moje sprostowania, wykreślenia, wnioski 

Jeśli jako urzędnik robiłeś sprostowania, wykreślenia lub składałeś wnioski – wszystkie te elementy 
znajdziesz w tym miejscu. Masz możliwość podejrzenia także  sprostowań, wykreśleń i wniosków, które 
były przygotowane przez innych pracowników z Twojego urzędu. 

 

Wpis do CEIDG 
Wpis do CEIDG zawiera tylko informacje wpisowe (przewidziane w ustawie o CEIDG).  

  

Wpis do CEIDG możesz podejrzeć  bezpośrednio w aplikacji lub możesz pobrać plik PDF. Przy pobieraniu 
pliku zwróć uwagę, czy chcesz, żeby w zaświadczeniu widoczne były dane niejawne takie jak PESEL i data 
urodzenia, czy chcesz pobrać zaświadczenie bez tych danych. 

Z poziomu wpisu możesz także pobrać dane o pełnomocnikach lub podejrzeć całą historię wpisu. Dla 
każdego wpisu historycznego możesz zrobić podgląd wpisu po zmianie lub podgląd tylko zmian we wpisie. 

Zaświadczenie o wpisie zostało zmienione zarówno z poziomu 
aplikacji jak i z poziomu pliku PDF, który jest generowany z aplikacji. 

Sprostowanie, wykreślenie, zmiana NIP 
Do sprostowania i wykreślenia możesz przejść bezpośrednio z obsługi zadania w usłudze informowanie/ 
weryfikacja lub z poziomu wyszukanego przez Ciebie, dowolnego wpisu. 

Na samym dole wpisu znajdziesz dostępne opcje: sprostowanie, wykreślenie, zmiana NIP. 

Nie możesz przeszukiwać sprostowań, wykreśleń i wniosków, które zostały złożone w innym urzędzie. 

We wpisie do CEIDG nie znajdziesz części danych, które podawane są we wniosku (na przykład numer 
konta bankowego). Wynika to z tego, że część informacji we wniosku jest podawana na potrzeby innych 
urzędów. 

 

Zobacz, jak wygląda nowe zaświadczenie 
o wpisie w pliku PDF. 

https://akademia.biznes.gov.pl/images/Zaswiadczenie_v1.0_2.11.2021.pdf
https://akademia.biznes.gov.pl/images/Zaswiadczenie_v1.0_2.11.2021.pdf
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Wpis do CEIDG z opcjami: sprostowanie, wykreślenie, zmiana NIP 
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W sprostowaniu będziesz musiał podać powód sprostowania, kategorię przedmiotu sprostowania. Możesz 
także dodać załącznik lub skorzystać z formularza CEIDG-1. 

Sprostowanie wpisu w CEIDG 

 

Wykreślenie będzie od Ciebie wymagało również podania powodu, a także zaznaczenia podstawy prawnej.  
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Wykreślenie wpisu w CEIDG 

 

Z poziomu wpisu masz także możliwość modyfikacji NIPu. Możesz go zmienić, uchylić lub unieważnić. 
Wystarczy, że wpiszesz nowy numer NIP i wskażesz naczelnika US. 
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Modyfikacja NIP 

 

Podpisywanie wniosków w aplikacji 
Jeśli robisz modyfikację NIPu, tak naprawdę składasz do CEIDG wniosek o zmianę. Zgodnie z zasadami 
każdy wniosek musi być podpisany przez Ciebie. 

Masz 2 możliwości podpisania wniosku: 

1. Z wykorzystaniem węzła krajowego (np. Profil zaufany) 
2. Certyfikatem Kwalifikowanym 

Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomógł Ci w pracy z nową aplikacją urzędnika. 

 

  
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub 
pomocy skorzystaj z Centrum Pomocy 
Przedsiębiorcy. Informacje o pomocy znajdziesz 
tutaj. 

Jeśli masz uwagi do przewodnika, uważasz, że 
powinniśmy go uzupełnić – wyślij do nas e-mail  
z uwagami: gov@ilim.lukasiewicz.gov.pl 

https://www.biznes.gov.pl/pl/centrum-pomoc
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