
Jak sprawdzić status mojego wniosku o konto 
firmowe i rejestrację firmy w CEIDG? 
Status swojego wniosku możesz sprawdzać na 
bieżąco w iPKO/IKO w sekcji „Oferta” -> 
„Wnioski złożone”. Potwierdzenie złożenia 
wniosku oraz informację  z CEIDG dotyczącą 
rejestracji firmy otrzymasz również SMS-em i 
emailem. 
 
Gdzie znajdę umowę swojego konta 
firmowego? 
Umowa o konto firmowe będzie dostępna w 
serwisie internetowym iPKO/aplikacji mobilnej 
IKO w sekcji „Oferta” > „ Umowy i 
potwierdzenia”. 
 
Czy bank przekazuje do CEIDG moje dane? 
Tak. Bank przekazuje do CEIDG tylko dane 
zawarte we wniosku, niezbędne do jego złożenia. 
Są to 
zarówno dane wstępnie wypełnione przez bank 
na podstawie znanych mu Twoich danych 
osobowych, takich jak np. imię, nazwisko, PESEL, 
jak i inne dane podane przez Ciebie podczas 
wypełniania wniosku. Kopię wypełnionego 
wniosku o rejestrację firmy w CEIDG 
(zawierającą wszystkie dane przekazywane do 
CEIDG) możesz pobrać na ekranie z 
podziękowaniem po wypełnieniu wniosku. 
 
Na jakiej podstawie bank umożliwia składanie 
wniosków o konto firmowe i rejestrację firmy 
w CEIDG? 
PKO Bank Polski zawarł z Ministerstwem 
Przedsiębiorczości i Technologii porozumienie 
dotyczące składania wniosków o rejestrację 
firmy w CEIDG w serwisach bankowości 
elektronicznej Banku. Przekazywanie danych do 
CEIDG może się odbywać środkami komunikacji 
elektronicznej na podstawie przepisów Ustawy 
Prawo przedsiębiorców.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakie podmioty biorą udział w obsłudze mojego 
wniosku o konto firmowe i rejestrację firmy w 
CEIDG za pośrednictwem PKO Banku 
Polskiego? 
W obsłudze Twojego wniosku biorą udział: 

 PKO Bank Polski, który weryfikuje Twoją 
tożsamość i umożliwia Tobie złożenie wniosku 
o konto firmowe i rejestrację firmy w CEIDG 
w serwisie internetowym iPKO. Bank 
umożliwia pobranie wypełnionego wniosku o 
rejestrację firmy w CEIDG TYLKO RAZ 
bezpośrednio po złożeniu wniosku. 

 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 
prowadzące pojedynczy punkt kontaktowy 
przy użyciu systemu teleinformatycznego, 
otrzymuje wniosek przesłany przez Bank za 
pomocą systemów teleinformatycznych i 
dokonuje wpisu do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG). 

 
Czy złożenie wniosku o konto firmowe i 
rejestrację firmy w CEIDG jest płatne? 
Złożenie wniosku o konto firmowe i rejestrację 
firmy w CEIDG za pośrednictwem banku jest 
BEZPŁATNE. 
 
Czy  konieczne jest posiadanie pieczęci 

firmowej? 
Nie, nie musisz posiadać pieczęci firmowej. 
 

 

 

 


