
 TABELA 
 

ePUAP 
 
UWAGA! Urzędy i instytucje wdrażają usługi e-administracji we własnym tempie 
i zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem, dlatego nie wszystkie podane niżej 
sprawy mogą być obsługiwane przez twój urząd. Możesz w takiej sytuacji zgłosić 
przez internet - z poziomu wybranego wniosku - zapotrzebowanie do 
wskazanego urzędu aby załatwić tę sprawę online. Jeśli już ktoś zgłosił takie 
zapotrzebowanie, to nad przyciskiem „Zgłoś zapotrzebowanie” zobaczysz ile 
osób to zrobiło. Im więcej osób zgłosi zapotrzebowanie, tym większe 
prawdopodobieństwo wdrożenia danej sprawy we wskazanym urzędzie. 
 

SPRAWY OGÓLNE OPIS 
SPOSÓB PODPISU 

PRZED WYSŁANIEM 

Pismo ogólne do podmiotu 
publicznego 

tworzenie pism w 
postaci elektronicznej 
wnoszonych za pomocą 
elektronicznej skrzynki 
podawczej 

Podpis nie jest 
wymagany 

Udostępnianie informacji 
publicznej 

złożenie wniosku o 
udostępnienie informacji 
publicznej 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

PRACA I ZATRUDNIENIE OPIS 
SPOSÓB PODPISU 

PRZED WYSŁANIEM 

Informacja o Radzie 
Pracowników 

Przekazanie przez 
pracodawcę 
zatrudniającego co 
najmniej 50 
pracowników informacji 
dotyczących rady 
pracowników 

Podpis kwalifikowany 
Profil Zaufany 
 

Wydawanie i przedłużanie 
zezwoleń na pracę 
cudzoziemców na terytorium 
RP 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Odstępstwo od oświetlenia 
pomieszczeń 

złożenie wniosku o 
wyrażenie zgody na 
zastosowanie 
oświetlenia światłem 
wyłącznie elektrycznym 
pomieszczeń 
przeznaczonych do stałej 
pracy. 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/udostepnianie-informacji-publicznej-na-wniosek-5
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/udostepnianie-informacji-publicznej-na-wniosek-5
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/poszukiwanie-pracy/informacja-o-radzie-pracownikow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/poszukiwanie-pracy/informacja-o-radzie-pracownikow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/poszukiwanie-pracy/wydawanie-i-przedluzanie-zezwolen-na-prace-cudzoziemcow-na-terytorium-rp
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/poszukiwanie-pracy/wydawanie-i-przedluzanie-zezwolen-na-prace-cudzoziemcow-na-terytorium-rp
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/poszukiwanie-pracy/wydawanie-i-przedluzanie-zezwolen-na-prace-cudzoziemcow-na-terytorium-rp
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/poszukiwanie-pracy/wydawanie-i-przedluzanie-zezwolen-na-prace-cudzoziemcow-na-terytorium-rp
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-z-posrednictwem-pracy-i-aktywizacja-zawodowa/odstepstwo-od-oswietlenia-pomieszczen
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-z-posrednictwem-pracy-i-aktywizacja-zawodowa/odstepstwo-od-oswietlenia-pomieszczen


 
Organizacja prac 
interwencyjnych 

złożenie do wybranej 
Instytucji Publicznej 
wniosku o organizację 
prac interwencyjnych dla 
pracodawcy nie 
będącego przedsiębiorcą. 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Przyznanie Statusu Zakładu 
Pracy Chronionej 

złożenie wniosku Podpis nie jest 
wymagany 
 

Zawiadomienie o zawarciu 
umowy z młodocianym 
pracownikiem w celu 
przygotowania zawodowego 

złożenie zawiadomienia 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Zawarcie umowy o 
zorganizowanie stażu 

złożenie wniosku Podpis nie jest 
wymagany 
 

Zgłoszenie przez 
bezrobotnego podjęcia 
działalności gospodarczej 

złożenie wniosku Podpis nie jest 
wymagany 

 

Badania czynników 
chemicznych i pyłów w 
środowisku pracy 

złożenie wniosku Podpis nie jest 
wymagany 
 

Badanie warunków 
termicznych 

złożenie wniosku w 
sprawie 
przeprowadzenia 
pomiarów mikroklimatu 
zimnego, 
umiarkowanego, 
gorącego w środowisku 
pracy 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Kontrola jakości aparatów 
rentgenowskich 

złożenie wniosku w 
sprawie 
przeprowadzenia testów 
specjalistycznych 
aparatów 
rentgenowskich - 
obowiązkowo 
wykonywane raz do 
roku. 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Pomiary drgań na 
stanowiskach pracy 

złożenie wniosku w 
sprawie 
przeprowadzenia 
pomiaru drgań na 
stanowiskach pracy. 
Pomiary drgań o 
ogólnym działaniu na 
organizm człowieka i 

Podpis nie jest 
wymagany 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-z-posrednictwem-pracy-i-aktywizacja-zawodowa/organizacja-prac-interwencyjnych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-z-posrednictwem-pracy-i-aktywizacja-zawodowa/organizacja-prac-interwencyjnych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-z-posrednictwem-pracy-i-aktywizacja-zawodowa/przyznanie-statusu-zakladu-pracy-chronionej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-z-posrednictwem-pracy-i-aktywizacja-zawodowa/przyznanie-statusu-zakladu-pracy-chronionej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-z-posrednictwem-pracy-i-aktywizacja-zawodowa/zawiadomienie-o-zawarciu-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem-w-celu-przygotowania-zawodowego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-z-posrednictwem-pracy-i-aktywizacja-zawodowa/zawiadomienie-o-zawarciu-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem-w-celu-przygotowania-zawodowego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-z-posrednictwem-pracy-i-aktywizacja-zawodowa/zawiadomienie-o-zawarciu-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem-w-celu-przygotowania-zawodowego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-z-posrednictwem-pracy-i-aktywizacja-zawodowa/zawiadomienie-o-zawarciu-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem-w-celu-przygotowania-zawodowego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/uslugi-elektroniczne-swiadczone-przez-urzedy-pracy/zawarcie-umowy-o-zorganizowanie-stazu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/uslugi-elektroniczne-swiadczone-przez-urzedy-pracy/zawarcie-umowy-o-zorganizowanie-stazu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/uslugi-elektroniczne-swiadczone-przez-urzedy-pracy/zgloszenie-przez-bezrobotnego-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/uslugi-elektroniczne-swiadczone-przez-urzedy-pracy/zgloszenie-przez-bezrobotnego-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/uslugi-elektroniczne-swiadczone-przez-urzedy-pracy/zgloszenie-przez-bezrobotnego-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/medycyna-pracy/badania-czynnikow-chemicznych-i-pylow-w-srodowisku-pracy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/medycyna-pracy/badania-czynnikow-chemicznych-i-pylow-w-srodowisku-pracy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/medycyna-pracy/badania-czynnikow-chemicznych-i-pylow-w-srodowisku-pracy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/medycyna-pracy/badanie-warunkow-termicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/medycyna-pracy/badanie-warunkow-termicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/medycyna-pracy/kontrola-jakosci-aparatow-rentgenowskich
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/medycyna-pracy/kontrola-jakosci-aparatow-rentgenowskich
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/medycyna-pracy/pomiary-drgan-na-stanowiskach-pracy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/medycyna-pracy/pomiary-drgan-na-stanowiskach-pracy


działających przez 
kończyny górne. 

Pomiary hałasu na stanowisku 
pracy 

złożenie wniosku w 
sprawie 
przeprowadzenia 
badania natężenia hałasu 
słyszalnego, 
ultradźwiękowego i 
infradźwiękowego na 
stanowisku pracy. 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OPIS 
SPOSÓB PODPISU 

PRZED WYSŁANIEM 
Dodanie podmiotu 
gospodarczego do bazy firm 
na terenie właściwego 
powiatu 

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany 

Pozwolenie na nabywanie, 
przechowywanie lub 
używanie materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych do użytku 
cywilnego 
 

złożenie wniosku  Podpis nie jest 
wymagany 
 

Przetworzenie wniosku o wpis 
do CEIDG 

Przetworzenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany 
 

Wpis do CEIDG złożenie wniosku Podpis nie jest 
wymagany 
 

Wpis do rejestru 
przedsiębiorców 
 

złożenie do 
Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 
właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę podmiotu, 
wniosku o wpis do 
Rejestru 
przedsiębiorców. 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Wpis / wykreślenie / zmiana 
danych w rejestrze 
przedsiębiorców 
produkujących tablice 
rejestracyjne 
 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Wpis / wykreślenie / zmiana 
danych w rejestrze 
przedsiębiorców 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/medycyna-pracy/pomiary-halasu-na-stanowisku-pracy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/medycyna-pracy/pomiary-halasu-na-stanowisku-pracy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/dodanie-podmiotu-gospodarczego-do-bazy-firm-powiatu-zninskiego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/dodanie-podmiotu-gospodarczego-do-bazy-firm-powiatu-zninskiego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/dodanie-podmiotu-gospodarczego-do-bazy-firm-powiatu-zninskiego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/dodanie-podmiotu-gospodarczego-do-bazy-firm-powiatu-zninskiego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/pozwolenie-na-nabywanie-przechowywanie-lub-uzywanie-materialow-wybuchowych-przeznaczonych-do-uzytku-cywilnego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/pozwolenie-na-nabywanie-przechowywanie-lub-uzywanie-materialow-wybuchowych-przeznaczonych-do-uzytku-cywilnego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/pozwolenie-na-nabywanie-przechowywanie-lub-uzywanie-materialow-wybuchowych-przeznaczonych-do-uzytku-cywilnego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/pozwolenie-na-nabywanie-przechowywanie-lub-uzywanie-materialow-wybuchowych-przeznaczonych-do-uzytku-cywilnego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/pozwolenie-na-nabywanie-przechowywanie-lub-uzywanie-materialow-wybuchowych-przeznaczonych-do-uzytku-cywilnego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/pozwolenie-na-nabywanie-przechowywanie-lub-uzywanie-materialow-wybuchowych-przeznaczonych-do-uzytku-cywilnego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/przetworzenie-wniosku-o-wpis-do-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-gospodarczej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/przetworzenie-wniosku-o-wpis-do-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-gospodarczej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-gospodarczej-ceidg
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-produkujacych-tablice-rejestracyjne
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wykreslenie-wpisu-z-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-produkcji-tablic-rejestracyjnych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-danych-w-rejestrze-przedsiebiorcow-produkujacych-tablice-rejestracyjne
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-danych-w-rejestrze-przedsiebiorcow-produkujacych-tablice-rejestracyjne
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-doskonalenia-techniki-jazdy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wykreslenie-z-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-doskonalenia-techniki-jazdy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-danych-w-rejestrze-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-doskonalenia-techniki-jazdy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-danych-w-rejestrze-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-doskonalenia-techniki-jazdy


prowadzących ośrodek 
doskonalenia techniki jazdy 
 
Wpis do rejestru 
przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek 
szkolenia kierowców 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Wpis do rejestru 
przedsiębiorców 
prowadzących pracownię 
psychologiczną 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wpis do rejestru 
przedsiębiorców 
wykonujących działalność 
gospodarczą w zakresie 
potwierdzania sprawności 
technicznej sprzętu 
przeznaczonego do 
stosowania środków ochrony 
roślin 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wpis do rejestru 
przedsiębiorców 
wykonujących działalność 
gospodarczą w zakresie 
prowadzenia szkoleń w 
zakresie środków ochrony 
roślin 
 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wpis / wykreślenie / zmiana 
wpisu przedstawicielstwa 
przedsiębiorcy zagranicznego 
w rejestrze przedstawicielstw 
przedsiębiorców 
zagranicznych 
 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wykreślenie / zmiana danych 
w rejestrze żłobków i klubów 
dziecięcych 
 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie 
zbierania odpadów 

złożenie wniosku przez 
przedsiębiorcę 
prowadzącego punkt 
zbierania pojazdów 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-pracownie-psychologiczna
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-pracownie-psychologiczna
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-pracownie-psychologiczna
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-pracownie-psychologiczna
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-potwierdzania-sprawnosci-technicznej-sprzetu-przeznaczonego-do-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-potwierdzania-sprawnosci-technicznej-sprzetu-przeznaczonego-do-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-potwierdzania-sprawnosci-technicznej-sprzetu-przeznaczonego-do-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-potwierdzania-sprawnosci-technicznej-sprzetu-przeznaczonego-do-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-potwierdzania-sprawnosci-technicznej-sprzetu-przeznaczonego-do-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-potwierdzania-sprawnosci-technicznej-sprzetu-przeznaczonego-do-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-potwierdzania-sprawnosci-technicznej-sprzetu-przeznaczonego-do-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-potwierdzania-sprawnosci-technicznej-sprzetu-przeznaczonego-do-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-potwierdzania-sprawnosci-technicznej-sprzetu-przeznaczonego-do-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-prowadzenia-szkolen-w-zakresie-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-prowadzenia-szkolen-w-zakresie-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-prowadzenia-szkolen-w-zakresie-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-prowadzenia-szkolen-w-zakresie-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-prowadzenia-szkolen-w-zakresie-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-prowadzenia-szkolen-w-zakresie-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-prowadzenia-szkolen-w-zakresie-srodkow-ochrony-roslin-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-przedstawicielstwa-przedsiebiorcy-zagranicznego-do-rejestru-przedstawicielstw-przedsiebiorcow-zagranicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wykreslenie-przedstawicielstwa-przedsiebiorcy-zagranicznego-z-rejestru-przedstawicielstw-przedsiebiorcow-zagranicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-wpisu-w-rejestrze-przedstawicielstw-przedsiebiorcow-zagranicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-wpisu-w-rejestrze-przedstawicielstw-przedsiebiorcow-zagranicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/wykreslenie-z-rejestru-zlobkow-i-klubow-dzieciecych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-danych-w-rejestrze-zlobkow-i-klubow-dzieciecych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-zbierania-odpadow-dla-przedsiebiorcy-prowadzacego-punkt-zbierania-pojazdow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-zbierania-odpadow-dla-przedsiebiorcy-prowadzacego-punkt-zbierania-pojazdow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-zbierania-odpadow-dla-przedsiebiorcy-prowadzacego-punkt-zbierania-pojazdow


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

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany 
 

Zgłoszenie do ewidencji 
przedsiębiorców, rolników i 
dostawców 
 

dokonanie zgłoszenia 
wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony 
roślin i nasiennictwa 
zamiaru prowadzenia 
obrotu materiałem 
siewnym roślin 
rolniczych i warzywnych, 
oraz obrotu materiałem 
szkółkarskim, 
materiałem 
rozmnożeniowym lub 
materiałem 
nasadzeniowym roślin 
warzywnych i ozdobnych 
oraz sadzonkami 
winorośli, celem 
dokonania wpisu do 
ewidencji 
przedsiębiorców, 
rolników i dostawców.  

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Tworzenie bazy ofert 
inwestycyjnych z regionu 
kujawsko-pomorskiego 

Złożenie wniosku o 
umieszczenie oferty 
inwestycyjnej w bazie 
ofert inwestycyjnych z 
regionu. 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Uzgadnianie planów 
ograniczeń dostaw ciepła 

Przekazanie przez 
operatora lub 
przedsiębiorstwo 
energetyczne 
zatwierdzonego planu 
ograniczeń ciepła do 
uzgodnienia 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany 
 

Wydawanie zaświadczeń 
stwierdzających charakter, 
okres i rodzaj działalności 
wykonywanej w 
Rzeczypospolitej Polskiej na 
rzecz podmiotu 
zamierzającego wykonywać 
działalność na terytorium 
innego niż Rzeczpospolita 

złożenie podania 
 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany 
 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-placowki-zapewniajacej-calodobowa-opieke-osobom-chorym-niepelnosprawnym-oraz-osobom-w-podeszlym-wieku
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-placowki-zapewniajacej-calodobowa-opieke-osobom-chorym-niepelnosprawnym-oraz-osobom-w-podeszlym-wieku
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-placowki-zapewniajacej-calodobowa-opieke-osobom-chorym-niepelnosprawnym-oraz-osobom-w-podeszlym-wieku
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-placowki-zapewniajacej-calodobowa-opieke-osobom-chorym-niepelnosprawnym-oraz-osobom-w-podeszlym-wieku
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-placowki-zapewniajacej-calodobowa-opieke-osobom-chorym-niepelnosprawnym-oraz-osobom-w-podeszlym-wieku
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-placowki-zapewniajacej-calodobowa-opieke-osobom-chorym-niepelnosprawnym-oraz-osobom-w-podeszlym-wieku
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-do-ewidencji-przedsiebiorcow-rolnikow-i-dostawcow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-do-ewidencji-przedsiebiorcow-rolnikow-i-dostawcow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/centralna-ewidencja-i-informacja-o-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-do-ewidencji-przedsiebiorcow-rolnikow-i-dostawcow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/tworzenie-bazy-ofert-inwestycyjnych-z-regionu-kujawsko-pomorskiego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/tworzenie-bazy-ofert-inwestycyjnych-z-regionu-kujawsko-pomorskiego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/tworzenie-bazy-ofert-inwestycyjnych-z-regionu-kujawsko-pomorskiego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/uzgadnianie-planow-ograniczen-dostaw-ciepla
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/uzgadnianie-planow-ograniczen-dostaw-ciepla
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/wydawanie-zaswiadczen-stwierdzajacych-charakter-okres-i-rodzaj-dzialalnosci-wykonywanej-w
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/wydawanie-zaswiadczen-stwierdzajacych-charakter-okres-i-rodzaj-dzialalnosci-wykonywanej-w
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/wydawanie-zaswiadczen-stwierdzajacych-charakter-okres-i-rodzaj-dzialalnosci-wykonywanej-w
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/wydawanie-zaswiadczen-stwierdzajacych-charakter-okres-i-rodzaj-dzialalnosci-wykonywanej-w
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/wydawanie-zaswiadczen-stwierdzajacych-charakter-okres-i-rodzaj-dzialalnosci-wykonywanej-w
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/wydawanie-zaswiadczen-stwierdzajacych-charakter-okres-i-rodzaj-dzialalnosci-wykonywanej-w
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/wydawanie-zaswiadczen-stwierdzajacych-charakter-okres-i-rodzaj-dzialalnosci-wykonywanej-w
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/wydawanie-zaswiadczen-stwierdzajacych-charakter-okres-i-rodzaj-dzialalnosci-wykonywanej-w
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/wydawanie-zaswiadczen-stwierdzajacych-charakter-okres-i-rodzaj-dzialalnosci-wykonywanej-w


Polska państwa 
członkowskiego 

Dopuszczenie do eksploatacji 
statków 
 

złożenie wniosku pod 
względem wymagań 
sanitarnych. 
 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wydanie uprawnienia do 
wytwarzania/wytwarzania w 
zakresie 
montażu/modernizacji/napra
wy/naprawy urządzeń 
technicznych 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wydanie zaświadczeń 
kwalifikacyjnych wymaganych 
przy obsłudze i konserwacji 
urządzeń technicznych 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Ponowna legalizacja 
taksonometru 

 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Przeprowadzenie legalizacji 
przyrządów pomiarowych 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Dostęp rozszerzony do 
systemu Zwrot VAT dla 
Podróżnych 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Fundusz Pożyczkowy dla 
Kobiet 

formalne potwierdzenie 
złożenia Wniosku o 
udzielenie pożyczki 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 
 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/wydawanie-zaswiadczen-stwierdzajacych-charakter-okres-i-rodzaj-dzialalnosci-wykonywanej-w
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/dzialalnosc-gospodarcza/wydawanie-zaswiadczen-stwierdzajacych-charakter-okres-i-rodzaj-dzialalnosci-wykonywanej-w
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/zezwolenia-i-koncesje/dopuszczenie-do-eksploatacji-statkow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/zezwolenia-i-koncesje/dopuszczenie-do-eksploatacji-statkow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/zezwolenia-i-koncesje/wniosek-o-wydanie-uprawnienia-do-wytwarzania-wytwarzania-w-zakresie-montazu-modernizacji-naprawy-naprawy-urzadzen-technicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/zezwolenia-i-koncesje/wniosek-o-wydanie-uprawnienia-do-wytwarzania-wytwarzania-w-zakresie-montazu-modernizacji-naprawy-naprawy-urzadzen-technicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/zezwolenia-i-koncesje/wniosek-o-wydanie-uprawnienia-do-wytwarzania-wytwarzania-w-zakresie-montazu-modernizacji-naprawy-naprawy-urzadzen-technicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/zezwolenia-i-koncesje/wniosek-o-wydanie-uprawnienia-do-wytwarzania-wytwarzania-w-zakresie-montazu-modernizacji-naprawy-naprawy-urzadzen-technicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/zezwolenia-i-koncesje/wniosek-o-wydanie-uprawnienia-do-wytwarzania-wytwarzania-w-zakresie-montazu-modernizacji-naprawy-naprawy-urzadzen-technicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/zezwolenia-i-koncesje/wniosek-o-wydanie-uprawnienia-do-wytwarzania-wytwarzania-w-zakresie-montazu-modernizacji-naprawy-naprawy-urzadzen-technicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/zezwolenia-i-koncesje/zaswiadczenia-kwalifikacyjne-wymagane-przy-obsludze-i-konserwacji-urzadzen-technicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/zezwolenia-i-koncesje/zaswiadczenia-kwalifikacyjne-wymagane-przy-obsludze-i-konserwacji-urzadzen-technicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/zezwolenia-i-koncesje/zaswiadczenia-kwalifikacyjne-wymagane-przy-obsludze-i-konserwacji-urzadzen-technicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/zezwolenia-i-koncesje/zaswiadczenia-kwalifikacyjne-wymagane-przy-obsludze-i-konserwacji-urzadzen-technicznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/przyrzady-pomiarowe/ponowna-legalizacja-taksonometru
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/przyrzady-pomiarowe/ponowna-legalizacja-taksonometru
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/przyrzady-pomiarowe/przeprowadzenie-legalizacji-przyrzadow-pomiarowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/przyrzady-pomiarowe/przeprowadzenie-legalizacji-przyrzadow-pomiarowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/dostep-rozszerzony-do-systemu-zwrot-vat-dla-podroznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/dostep-rozszerzony-do-systemu-zwrot-vat-dla-podroznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/dostep-rozszerzony-do-systemu-zwrot-vat-dla-podroznych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/fundusz-pozyczkowy-dla-kobiet
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/fundusz-pozyczkowy-dla-kobiet


Odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległości podatkowych 
podatnikom 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Rejestr wydanych 
zaświadczeń 

Zgłoszenie rejestru 
wydanych zaświadczeń z 
kursu specjalistycznego, 
szkolenia lub 
seminarium mającego na 
celu doskonalenie 
kwalifikacji zawodowych 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Udzielenie informacji o 
przedsiębiorcy 

złożenie do wybranej 
Instytucji Publicznej 
wniosku o udzielenie 
informacji o 
przedsiębiorcy 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej 

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany 
 

Udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie punktu 
aptecznego 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zmiana zezwolenia na 
prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej lub punktu 
aptecznego 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zmiana kierownika apteki 
ogólnodostępnej/szpitalnej/ 
działu farmacji 
szpitalnej/punktu 
aptecznego/hurtowni 
farmaceutycznej 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Ustanowienie zastępcy 
kierownika apteki na czas 
nieobecności kierownika 
powyżej 30 dni 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/odroczenie-lub-rozlozenie-na-raty-zaleglosci-podatkowych-podatnikom
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/odroczenie-lub-rozlozenie-na-raty-zaleglosci-podatkowych-podatnikom
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/odroczenie-lub-rozlozenie-na-raty-zaleglosci-podatkowych-podatnikom
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/rejestr-wydanych-zaswiadczen-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/rejestr-wydanych-zaswiadczen-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/udzielenie-informacji-o-przedsiebiorcy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/udzielenie-informacji-o-przedsiebiorcy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-apteki-ogolnodostepnej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-apteki-ogolnodostepnej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-apteki-ogolnodostepnej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-punktu-aptecznego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-punktu-aptecznego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-punktu-aptecznego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-zezwolenia-na-prowadzenie-apteki-ogolnodostepnej-lub-punktu-aptecznego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-zezwolenia-na-prowadzenie-apteki-ogolnodostepnej-lub-punktu-aptecznego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-zezwolenia-na-prowadzenie-apteki-ogolnodostepnej-lub-punktu-aptecznego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-zezwolenia-na-prowadzenie-apteki-ogolnodostepnej-lub-punktu-aptecznego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-kierownika-apteki-ogolnodostepnej-szpitalnej-dzialu-farmacji-szpitalnej-punktu-aptecznego-hurtowni-farmaceutycznej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-kierownika-apteki-ogolnodostepnej-szpitalnej-dzialu-farmacji-szpitalnej-punktu-aptecznego-hurtowni-farmaceutycznej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-kierownika-apteki-ogolnodostepnej-szpitalnej-dzialu-farmacji-szpitalnej-punktu-aptecznego-hurtowni-farmaceutycznej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-kierownika-apteki-ogolnodostepnej-szpitalnej-dzialu-farmacji-szpitalnej-punktu-aptecznego-hurtowni-farmaceutycznej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-kierownika-apteki-ogolnodostepnej-szpitalnej-dzialu-farmacji-szpitalnej-punktu-aptecznego-hurtowni-farmaceutycznej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-kierownika-apteki-ogolnodostepnej-szpitalnej-dzialu-farmacji-szpitalnej-punktu-aptecznego-hurtowni-farmaceutycznej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/ustanowienie-zastepcy-kierownika-apteki-na-czas-nieobecnosci-kierownika-powyzej-30-dni
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/ustanowienie-zastepcy-kierownika-apteki-na-czas-nieobecnosci-kierownika-powyzej-30-dni
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/ustanowienie-zastepcy-kierownika-apteki-na-czas-nieobecnosci-kierownika-powyzej-30-dni
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/ustanowienie-zastepcy-kierownika-apteki-na-czas-nieobecnosci-kierownika-powyzej-30-dni


Wpis do rejestru biegłych 
rewidentów z państw trzecich 
 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wpis do rejestru 
organizatorów turystyki i 
pośredników turystycznych 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wpis do Rejestru Rolników złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wpis do rejestru 
przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek 
szkolenia 

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 
 

Wpis / wykreślenie / zmiana 
danych w rejestrze 
przedsiębiorców 
prowadzących stacje kontroli 
pojazdów 
 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wpis / wykreślenie / zmiana 
danych w rejestrze 
przedsiębiorstw 
energetycznych zajmujących 
się wytwarzaniem biogazu 
rolniczego 
 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wpis na listę podmiotów 
uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych z 
państw trzecich 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wpis na listę podmiotów 
uprawnionych do 
przeprowadzania badań oraz 
orzekania w celu sprawdzenia 
spełnienia wymagań 
zdrowotnych, fizycznych i 
psychicznych, niezbędnych do 
uzyskania licencji maszynisty 

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany 
 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-bieglych-rewidentow-z-panstw-trzecich
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-bieglych-rewidentow-z-panstw-trzecich
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-organizatorow-turystyki-i-posrednikow-turystycznych-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-organizatorow-turystyki-i-posrednikow-turystycznych-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-organizatorow-turystyki-i-posrednikow-turystycznych-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/rolnictwo/prowadzenie-produkcji-rolnej-i-hodowlanej/zgloszenie-do-ewidencji-przedsiebiorcow-rolnikow-i-dostawcow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/wykreslenie-wpisu-z-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-danych-wpisanych-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-danych-wpisanych-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow
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oraz świadectwa maszynisty, a 
także zachowania ich 
ważności 
 

Wydanie duplikatu decyzji o 
wykreśleniu wpisu z ewidencji 
działalności gospodarczej 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wydanie licencji na 
wykonywanie krajowego 
transportu drogowego w 
zakresie przewozu osób 
samochodem osobowym lub 
pojazdem samochodowym 
przeznaczonym 
konstrukcyjnie do przewozu 
powyżej 7 i nie więcej niż 9 
osób łącznie z kierowcą 

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany 
 

Wydanie zezwolenia na 
wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, na 
przewóz osób lub przewóz 
rzeczy 

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany 
 

Wydanie zgody na posiadanie 
w celach medycznych 
preparatów zawierających 
środki odurzające i substancje 
psychotropowe 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wydanie zgody na 
prowadzenie apteki szpitalnej 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wydawanie pozwoleń 
dotyczących obrotu 
prekursorami narkotyków - 
zezwolenie na wywóz 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zaświadczenie o figurowaniu 
w ewidencji podatników z 
tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
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Zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności 
gospodarczej 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zatwierdzenie zakładu i wpis 
do rejestru zakładów 
podlegających urzędowej 
kontroli organów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zawiadomienie o zakończeniu 
działalności w zakresie 
demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji lub 
o rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
umowy z przedsiębiorcą 
prowadzącym punkt zbierania 
pojazdów 

złożenie zawiadomienia 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zezwolenie na lokalizację 
stoiska handlu okrężnego 
poza targowiskiem lub 
ogródka gastronomicznego 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zezwolenie na obrót hurtowy 
w kraju napojami 
alkoholowymi do 18% 
zawartości alkoholu 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zezwolenie na prowadzenie 
działalności gospodarczej w 
zakresie drobnej 
wytwórczości przez 
zagraniczne osoby prawne i 
fizyczne 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zezwolenie na prowadzenie 
grzebowisk zwłok 
zwierzęcych i ich części 
 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zezwolenie na prowadzenie 
schroniska dla bezdomnych 
zwierząt 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
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Zezwolenie na prowadzenie 
spalarni zwłok zwierzęcych i 
ich części 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zezwolenie na prowadzenie 
warsztatu w zakresie 
tachografów cyfrowych 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zezwolenie na skup / uprawę 
maku/konopi 
 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zgłoszenie do Ministra 
Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej 
programu kształcenia 
mającego na celu 
doskonalenie kwalifikacji 
zawodowych przez 
rzeczoznawców majątkowych, 
pośredników w obrocie 
nieruchomościami lub 
zarządców nieruchomości 
 

Zgłoszenie programu 
kształcenia 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zgłoszenie informacji o 
miejscu, rodzaju i zakresie 
prowadzonej działalności 
powodującej zagrożenie dla 
zdrowia lub życia 
pracowników 

Przesłanie 
zawiadomienia 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zgłoszenie przez 
przedsiębiorcę lub rolnika 
obiektu do ewidencji innych 
obiektów, w których 
świadczone są usługi 
hotelarskie 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zmiana świadectwa kierowcy 
na wykonywanie 
międzynarodowego przewozu 
drogowego rzeczy 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-spalarni-zwlok-zwierzecych-i-ich-czesci
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-spalarni-zwlok-zwierzecych-i-ich-czesci
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-spalarni-zwlok-zwierzecych-i-ich-czesci
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-warsztatu-w-zakresie-tachografow-cyfrowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-warsztatu-w-zakresie-tachografow-cyfrowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-prowadzenie-warsztatu-w-zakresie-tachografow-cyfrowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-skup-maku-konopi
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zezwolenie-na-uprawe-maku-konopi
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-do-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-programu-ksztalcenia-majacego-na-celu-doskonalenie-kwalifikacji-zawodowych-przez-rzeczoznawcow-majatkowych-posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-lub-zarzadcow-nie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-do-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-programu-ksztalcenia-majacego-na-celu-doskonalenie-kwalifikacji-zawodowych-przez-rzeczoznawcow-majatkowych-posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-lub-zarzadcow-nie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-do-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-programu-ksztalcenia-majacego-na-celu-doskonalenie-kwalifikacji-zawodowych-przez-rzeczoznawcow-majatkowych-posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-lub-zarzadcow-nie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-do-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-programu-ksztalcenia-majacego-na-celu-doskonalenie-kwalifikacji-zawodowych-przez-rzeczoznawcow-majatkowych-posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-lub-zarzadcow-nie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-do-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-programu-ksztalcenia-majacego-na-celu-doskonalenie-kwalifikacji-zawodowych-przez-rzeczoznawcow-majatkowych-posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-lub-zarzadcow-nie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-do-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-programu-ksztalcenia-majacego-na-celu-doskonalenie-kwalifikacji-zawodowych-przez-rzeczoznawcow-majatkowych-posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-lub-zarzadcow-nie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-do-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-programu-ksztalcenia-majacego-na-celu-doskonalenie-kwalifikacji-zawodowych-przez-rzeczoznawcow-majatkowych-posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-lub-zarzadcow-nie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-do-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-programu-ksztalcenia-majacego-na-celu-doskonalenie-kwalifikacji-zawodowych-przez-rzeczoznawcow-majatkowych-posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-lub-zarzadcow-nie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-do-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-programu-ksztalcenia-majacego-na-celu-doskonalenie-kwalifikacji-zawodowych-przez-rzeczoznawcow-majatkowych-posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-lub-zarzadcow-nie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-do-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-programu-ksztalcenia-majacego-na-celu-doskonalenie-kwalifikacji-zawodowych-przez-rzeczoznawcow-majatkowych-posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-lub-zarzadcow-nie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-do-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-programu-ksztalcenia-majacego-na-celu-doskonalenie-kwalifikacji-zawodowych-przez-rzeczoznawcow-majatkowych-posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-lub-zarzadcow-nie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-informacji-o-miejscu-rodzaju-i-zakresie-prowadzonej-dzialalnosci-powodujacej-zagrozenie-dla-zdrowia-lub-zycia-pracownikow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-informacji-o-miejscu-rodzaju-i-zakresie-prowadzonej-dzialalnosci-powodujacej-zagrozenie-dla-zdrowia-lub-zycia-pracownikow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-informacji-o-miejscu-rodzaju-i-zakresie-prowadzonej-dzialalnosci-powodujacej-zagrozenie-dla-zdrowia-lub-zycia-pracownikow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-informacji-o-miejscu-rodzaju-i-zakresie-prowadzonej-dzialalnosci-powodujacej-zagrozenie-dla-zdrowia-lub-zycia-pracownikow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-informacji-o-miejscu-rodzaju-i-zakresie-prowadzonej-dzialalnosci-powodujacej-zagrozenie-dla-zdrowia-lub-zycia-pracownikow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-informacji-o-miejscu-rodzaju-i-zakresie-prowadzonej-dzialalnosci-powodujacej-zagrozenie-dla-zdrowia-lub-zycia-pracownikow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-przez-przedsiebiarce-lub-rolnika-obiektu-do-ewidencji-innych-obiektow-w-ktorych-swiadczone-sa-uslugi-hotelarskie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-przez-przedsiebiarce-lub-rolnika-obiektu-do-ewidencji-innych-obiektow-w-ktorych-swiadczone-sa-uslugi-hotelarskie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-przez-przedsiebiarce-lub-rolnika-obiektu-do-ewidencji-innych-obiektow-w-ktorych-swiadczone-sa-uslugi-hotelarskie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-przez-przedsiebiarce-lub-rolnika-obiektu-do-ewidencji-innych-obiektow-w-ktorych-swiadczone-sa-uslugi-hotelarskie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-przez-przedsiebiarce-lub-rolnika-obiektu-do-ewidencji-innych-obiektow-w-ktorych-swiadczone-sa-uslugi-hotelarskie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-przez-przedsiebiarce-lub-rolnika-obiektu-do-ewidencji-innych-obiektow-w-ktorych-swiadczone-sa-uslugi-hotelarskie
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-swiadectwa-kierowcy-na-wykonywanie-miedzynarodowego-przewozu-drogowego-rzeczy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-swiadectwa-kierowcy-na-wykonywanie-miedzynarodowego-przewozu-drogowego-rzeczy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-swiadectwa-kierowcy-na-wykonywanie-miedzynarodowego-przewozu-drogowego-rzeczy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/zmiana-swiadectwa-kierowcy-na-wykonywanie-miedzynarodowego-przewozu-drogowego-rzeczy


Dodanie podmiotu 
gospodarczego do bazy firm 
na terenie właściwego 
powiatu 

złożenie wniosku o 
dodanie do bazy danych 
firm działających na 
terenie danego Powiatu 
prowadzonych przez 
Wydziały Promocji i 
Rozwoju Lokalnego 
 
 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany 
 

Nadanie uprawnień zakładom 
w zakresie wytwarzania, 
montażu, napraw i 
modernizacji urządzeń 
technicznych oraz materiałów 
i elementów 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Oświadczenie o zamiarze 
świadczenia usług 
transgranicznych na 
terytorium RP 

Złożenie oświadczenia Podpis nie jest 
wymagany 

 

Potwierdzenie do wydawania 
kart pojazdów 

złożenie, przez 
producenta lub 

importera nowych 
pojazdów 

samochodowych 
wprowadzającego te 

pojazdy do obrotu 
handlowego na 

terytorium RP, wniosku 
w celu uzyskania 

potwierdzenia ministra 
właściwego do spraw 

transportu do 
wydawania kart 

pojazdów, wymaganego 
przed pierwszym 

zamówieniem karty 
pojazdu u producenta 

tych kart. 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Program Bon na innowacje formalne potwierdzenie 
złożenia wniosku  

Podpis nie jest 
wymagany 

 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/dodanie-podmiotu-gospodarczego-do-bazy-firm-powiatu-zninskiego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/dodanie-podmiotu-gospodarczego-do-bazy-firm-powiatu-zninskiego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/dodanie-podmiotu-gospodarczego-do-bazy-firm-powiatu-zninskiego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/dodanie-podmiotu-gospodarczego-do-bazy-firm-powiatu-zninskiego
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/nadanie-uprawnien-zakladom-w-zakresie-wytwarzania-montazu-napraw-i-modernizacji-urzadzen-technicznych-oraz-materialow-i-elementow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/nadanie-uprawnien-zakladom-w-zakresie-wytwarzania-montazu-napraw-i-modernizacji-urzadzen-technicznych-oraz-materialow-i-elementow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/nadanie-uprawnien-zakladom-w-zakresie-wytwarzania-montazu-napraw-i-modernizacji-urzadzen-technicznych-oraz-materialow-i-elementow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/nadanie-uprawnien-zakladom-w-zakresie-wytwarzania-montazu-napraw-i-modernizacji-urzadzen-technicznych-oraz-materialow-i-elementow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/nadanie-uprawnien-zakladom-w-zakresie-wytwarzania-montazu-napraw-i-modernizacji-urzadzen-technicznych-oraz-materialow-i-elementow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/nadanie-uprawnien-zakladom-w-zakresie-wytwarzania-montazu-napraw-i-modernizacji-urzadzen-technicznych-oraz-materialow-i-elementow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/oswiadczenie-o-zamiarze-swiadczenia-uslug-transgranicznych-na-terytorium-rp
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/oswiadczenie-o-zamiarze-swiadczenia-uslug-transgranicznych-na-terytorium-rp
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/oswiadczenie-o-zamiarze-swiadczenia-uslug-transgranicznych-na-terytorium-rp
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/oswiadczenie-o-zamiarze-swiadczenia-uslug-transgranicznych-na-terytorium-rp
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/potwierdzenie-do-wydawania-kart-pojazdow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/potwierdzenie-do-wydawania-kart-pojazdow
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/program-bon-na-innowacje


Program Wsparcie w ramach 
dużego bonu 

formalne potwierdzenie 
złożenia wniosku  

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Projekt „Polski Most 
Krzemowy” 

formalne potwierdzenie 
złożenia wniosku  

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wsparcie na uzyskanie grantu formalne potwierdzenie 
złożenia wniosku o 
udzielenie wsparcia w 
ramach Programu 
Wsparcie na uzyskanie 
grantu w odpowiedzi na 
ogłoszenie na konkurs. 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wydanie/zmiana zezwolenia 
na wykonywanie przewozów 
regularnych i przewozów 
regularnych specjalnych w 
międzynarodowym 
transporcie drogowym do 
krajów spoza UE 

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany 
 

Zgłoszenie rozpoczęcia 
prowadzenia obrotu 
detalicznego produktami 
leczniczymi weterynaryjnymi 
dostępnymi bez przepisu 
lekarza weterynarii 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Jednorazowe zezwolenie na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Oświadczenie o wartości 
sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów 
alkoholowych 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wydanie zaświadczenia o 
zgodności lokalizacji 
magazynu z ustaleniami 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego bądź opinii 
odnośnie do możliwości 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/program-wsparcie-w-ramach-duzego-bonu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/program-wsparcie-w-ramach-duzego-bonu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/projekt-polski-most-krzemowy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/projekt-polski-most-krzemowy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/wsparcie-na-uzyskanie-grantu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/zlozenie-wniosku-o-zmiane-zezwolenia-na-wykonywanie-przewozow-regularnych-w-miedzynarodowym
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/zlozenie-wniosku-o-zmiane-zezwolenia-na-wykonywanie-przewozow-regularnych-w-miedzynarodowym
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/zlozenie-wniosku-o-zmiane-zezwolenia-na-wykonywanie-przewozow-regularnych-w-miedzynarodowym
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/zlozenie-wniosku-o-zmiane-zezwolenia-na-wykonywanie-przewozow-regularnych-w-miedzynarodowym
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/zlozenie-wniosku-o-zmiane-zezwolenia-na-wykonywanie-przewozow-regularnych-w-miedzynarodowym
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/zlozenie-wniosku-o-zmiane-zezwolenia-na-wykonywanie-przewozow-regularnych-w-miedzynarodowym
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/zlozenie-wniosku-o-zmiane-zezwolenia-na-wykonywanie-przewozow-regularnych-w-miedzynarodowym
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-rozpoczecia-prowadzenia-obrotu-detalicznego-produktami-leczniczymi-weterynaryjnymi-dostepnymi-bez-przepisu-lekarza-weterynarii
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-rozpoczecia-prowadzenia-obrotu-detalicznego-produktami-leczniczymi-weterynaryjnymi-dostepnymi-bez-przepisu-lekarza-weterynarii
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-rozpoczecia-prowadzenia-obrotu-detalicznego-produktami-leczniczymi-weterynaryjnymi-dostepnymi-bez-przepisu-lekarza-weterynarii
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-rozpoczecia-prowadzenia-obrotu-detalicznego-produktami-leczniczymi-weterynaryjnymi-dostepnymi-bez-przepisu-lekarza-weterynarii
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-rozpoczecia-prowadzenia-obrotu-detalicznego-produktami-leczniczymi-weterynaryjnymi-dostepnymi-bez-przepisu-lekarza-weterynarii
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/zgloszenie-rozpoczecia-prowadzenia-obrotu-detalicznego-produktami-leczniczymi-weterynaryjnymi-dostepnymi-bez-przepisu-lekarza-weterynarii
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/jednorazowe-zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/jednorazowe-zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/jednorazowe-zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/oswiadczenie-o-wartosci-sprzedazy-poszczegolnych-rodzajow-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/oswiadczenie-o-wartosci-sprzedazy-poszczegolnych-rodzajow-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/oswiadczenie-o-wartosci-sprzedazy-poszczegolnych-rodzajow-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/oswiadczenie-o-wartosci-sprzedazy-poszczegolnych-rodzajow-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zaswiadczenia-o-zgodnosci-lokalizacji-magazynu-z-ustaleniami-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-badz-opinii-odnosnie-do-mozliwosci-prowadzenia-obrotu-hurtowego-napojami-alkoholowymi
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zaswiadczenia-o-zgodnosci-lokalizacji-magazynu-z-ustaleniami-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-badz-opinii-odnosnie-do-mozliwosci-prowadzenia-obrotu-hurtowego-napojami-alkoholowymi
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zaswiadczenia-o-zgodnosci-lokalizacji-magazynu-z-ustaleniami-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-badz-opinii-odnosnie-do-mozliwosci-prowadzenia-obrotu-hurtowego-napojami-alkoholowymi
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zaswiadczenia-o-zgodnosci-lokalizacji-magazynu-z-ustaleniami-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-badz-opinii-odnosnie-do-mozliwosci-prowadzenia-obrotu-hurtowego-napojami-alkoholowymi
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zaswiadczenia-o-zgodnosci-lokalizacji-magazynu-z-ustaleniami-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-badz-opinii-odnosnie-do-mozliwosci-prowadzenia-obrotu-hurtowego-napojami-alkoholowymi
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zaswiadczenia-o-zgodnosci-lokalizacji-magazynu-z-ustaleniami-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-badz-opinii-odnosnie-do-mozliwosci-prowadzenia-obrotu-hurtowego-napojami-alkoholowymi
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zaswiadczenia-o-zgodnosci-lokalizacji-magazynu-z-ustaleniami-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-badz-opinii-odnosnie-do-mozliwosci-prowadzenia-obrotu-hurtowego-napojami-alkoholowymi


prowadzenia obrotu 
hurtowego napojami 
alkoholowymi 

Wydanie zezwolenia na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu lub 
poza miejscem sprzedaży 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wydanie zezwolenia na 
wyprzedaż napojów 
alkoholowych 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych dla 
przedsiębiorców, których 
działalność polega na 
organizacji przyjęć (katering) 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zaświadczenie potwierdzające 
dokonanie opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zezwolenie na hurtowy obrót 
napojami alkoholowymi 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

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

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zaswiadczenia-o-zgodnosci-lokalizacji-magazynu-z-ustaleniami-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-badz-opinii-odnosnie-do-mozliwosci-prowadzenia-obrotu-hurtowego-napojami-alkoholowymi
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zaswiadczenia-o-zgodnosci-lokalizacji-magazynu-z-ustaleniami-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-badz-opinii-odnosnie-do-mozliwosci-prowadzenia-obrotu-hurtowego-napojami-alkoholowymi
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zaswiadczenia-o-zgodnosci-lokalizacji-magazynu-z-ustaleniami-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-badz-opinii-odnosnie-do-mozliwosci-prowadzenia-obrotu-hurtowego-napojami-alkoholowymi
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-przeznaczonych-do-spozycia-w-miejscu-lub-poza-miejscem-sprzedazy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-przeznaczonych-do-spozycia-w-miejscu-lub-poza-miejscem-sprzedazy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-przeznaczonych-do-spozycia-w-miejscu-lub-poza-miejscem-sprzedazy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-przeznaczonych-do-spozycia-w-miejscu-lub-poza-miejscem-sprzedazy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-przeznaczonych-do-spozycia-w-miejscu-lub-poza-miejscem-sprzedazy
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zezwolenia-na-wyprzedaz-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zezwolenia-na-wyprzedaz-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydanie-zezwolenia-na-wyprzedaz-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydawanie-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-dla-przedsiebiorcow-ktorych-dzialalnosc-polega-na-organizacji-przyjec-katering
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydawanie-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-dla-przedsiebiorcow-ktorych-dzialalnosc-polega-na-organizacji-przyjec-katering
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydawanie-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-dla-przedsiebiorcow-ktorych-dzialalnosc-polega-na-organizacji-przyjec-katering
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydawanie-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-dla-przedsiebiorcow-ktorych-dzialalnosc-polega-na-organizacji-przyjec-katering
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydawanie-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-dla-przedsiebiorcow-ktorych-dzialalnosc-polega-na-organizacji-przyjec-katering
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/wydawanie-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-dla-przedsiebiorcow-ktorych-dzialalnosc-polega-na-organizacji-przyjec-katering
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/zaswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-oplaty-za-korzystanie-z-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/zaswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-oplaty-za-korzystanie-z-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/zaswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-oplaty-za-korzystanie-z-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/zaswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-oplaty-za-korzystanie-z-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/zaswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-oplaty-za-korzystanie-z-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/zezwolenie-na-hurtowy-obrot-napojami-alkoholowymi
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/zezwolenie-na-hurtowy-obrot-napojami-alkoholowymi
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/zezwolenie-na-wyprzedaz-hurtowa-zapasow-napojow-alkoholowych-powyzej-18-zawartosci-alkoholu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/zezwolenie-na-wyprzedaz-hurtowa-zapasow-napojow-alkoholowych-powyzej-18-zawartosci-alkoholu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/zezwolenie-na-wyprzedaz-hurtowa-zapasow-napojow-alkoholowych-powyzej-18-zawartosci-alkoholu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/uzyskanie-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu/zezwolenie-na-wyprzedaz-hurtowa-zapasow-napojow-alkoholowych-powyzej-18-zawartosci-alkoholu


PODATKI, OPŁATY OPIS 
SPOSÓB PODPISU 

PRZED WYSŁANIEM 

Wydanie decyzji w sprawie 
umorzenia w części lub w 
całości: zaległości podatkowej, 
odsetek za zwłokę, opłaty 
prolongacyjnej 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Odroczenie terminu płatności: 
podatku, zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami 
za zwłokę 
 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Rozłożenie należności na raty, 
odroczenie terminu, 
umorzenie zaległości, 
umorzenie odsetek 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Ubieganie się osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą o udzielenie ulgi 
w spłacie zobowiązań z tytułu 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w 
postaci umorzenia, odroczenia 
lub rozłożenia na raty 
zobowiązań, które stanowią 
pomoc de minimis. 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Ubieganie się podatników 
prowadzących działalność 
gospodarczą o udzielenie ulgi 
w spłacie zobowiązań 
podatkowych w postaci 
umorzenia, odroczenia lub 
rozłożenia na raty zobowiązań 
podatkowych, które stanowią 
pomoc de minimis 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Ubieganie się przedsiębiorców 
o udzielenie ulgi w 
płatnościach w postaci 
umorzenia, odroczenia lub 
rozłożenia na raty należności 
pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny 
objętych pomocą de minimis 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/wydanie-decyzji-w-sprawie-umorzenia-w-czesci-lub-w-calosci-zaleglosci-podatkowej-odsetek-za-zwloke-oplaty-prolongacyjnej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/wydanie-decyzji-w-sprawie-umorzenia-w-czesci-lub-w-calosci-zaleglosci-podatkowej-odsetek-za-zwloke-oplaty-prolongacyjnej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/wydanie-decyzji-w-sprawie-umorzenia-w-czesci-lub-w-calosci-zaleglosci-podatkowej-odsetek-za-zwloke-oplaty-prolongacyjnej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/wydanie-decyzji-w-sprawie-umorzenia-w-czesci-lub-w-calosci-zaleglosci-podatkowej-odsetek-za-zwloke-oplaty-prolongacyjnej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/wydanie-decyzji-w-sprawie-umorzenia-w-czesci-lub-w-calosci-zaleglosci-podatkowej-odsetek-za-zwloke-oplaty-prolongacyjnej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowej-wraz-z-odsetkami-za-zwloke
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowej-wraz-z-odsetkami-za-zwloke
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowej-wraz-z-odsetkami-za-zwloke
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowej-wraz-z-odsetkami-za-zwloke
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/rozlozenie-naleznosci-na-raty-odroczenie-terminu-umorzenie-zaleglosci-umorzenie-odsetek
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/rozlozenie-naleznosci-na-raty-odroczenie-terminu-umorzenie-zaleglosci-umorzenie-odsetek
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/rozlozenie-naleznosci-na-raty-odroczenie-terminu-umorzenie-zaleglosci-umorzenie-odsetek
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/rozlozenie-naleznosci-na-raty-odroczenie-terminu-umorzenie-zaleglosci-umorzenie-odsetek
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-z-tytulu-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-ktore-sta
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-z-tytulu-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-ktore-sta
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-z-tytulu-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-ktore-sta
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-z-tytulu-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-ktore-sta
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-z-tytulu-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-ktore-sta
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-z-tytulu-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-ktore-sta
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-z-tytulu-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-ktore-sta
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-z-tytulu-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-ktore-sta
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-z-tytulu-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-ktore-sta
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-z-tytulu-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-ktore-sta
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-podatnikow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-podatkowych-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-podatkowych-ktore-stanowia-pomoc-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-podatnikow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-podatkowych-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-podatkowych-ktore-stanowia-pomoc-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-podatnikow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-podatkowych-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-podatkowych-ktore-stanowia-pomoc-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-podatnikow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-podatkowych-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-podatkowych-ktore-stanowia-pomoc-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-podatnikow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-podatkowych-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-podatkowych-ktore-stanowia-pomoc-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-podatnikow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-podatkowych-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-podatkowych-ktore-stanowia-pomoc-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-podatnikow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-podatkowych-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-podatkowych-ktore-stanowia-pomoc-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-podatnikow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-podatkowych-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-podatkowych-ktore-stanowia-pomoc-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-podatnikow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-podatkowych-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-zobowiazan-podatkowych-ktore-stanowia-pomoc-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-przedsiebiorcow-o-udzielenie-ulgi-w-platnosciach-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-naleznosci-pienieznych-majacych-charakter-cywilnoprawny-objetych-pomoca-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-przedsiebiorcow-o-udzielenie-ulgi-w-platnosciach-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-naleznosci-pienieznych-majacych-charakter-cywilnoprawny-objetych-pomoca-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-przedsiebiorcow-o-udzielenie-ulgi-w-platnosciach-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-naleznosci-pienieznych-majacych-charakter-cywilnoprawny-objetych-pomoca-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-przedsiebiorcow-o-udzielenie-ulgi-w-platnosciach-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-naleznosci-pienieznych-majacych-charakter-cywilnoprawny-objetych-pomoca-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-przedsiebiorcow-o-udzielenie-ulgi-w-platnosciach-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-naleznosci-pienieznych-majacych-charakter-cywilnoprawny-objetych-pomoca-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-przedsiebiorcow-o-udzielenie-ulgi-w-platnosciach-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-naleznosci-pienieznych-majacych-charakter-cywilnoprawny-objetych-pomoca-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-przedsiebiorcow-o-udzielenie-ulgi-w-platnosciach-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-naleznosci-pienieznych-majacych-charakter-cywilnoprawny-objetych-pomoca-de-minimis
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ubieganie-sie-przedsiebiorcow-o-udzielenie-ulgi-w-platnosciach-w-postaci-umorzenia-odroczenia-lub-rozlozenia-na-raty-naleznosci-pienieznych-majacych-charakter-cywilnoprawny-objetych-pomoca-de-minimis


Udzielenie ulgi w spłacie 
zaległości z tytułu 
niepodatkowych należności 
budżetowych 
 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Udzielenie ulgi w zapłacie 
należności cywilnoprawnych 
wobec Skarbu Państwa 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Ulgi podatkowe dla 
podatników prowadzących 
działalność gospodarczą 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju 
napędowego 
wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 
 

 

INNE SPRAWY URZĘDOWE OPIS 
SPOSÓB PODPISU 

PRZED WYSŁANIEM 
Przekaz informacji z 
Ośrodków Szkolenia 
Kierowców (OSK) do starosty 

Przekazanie informacji Podpis nie jest 
wymagany 

 
 

 

Wpis do rejestru 
przechowawców akt 
osobowych i płacowych 
 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 
 

 

DOFINANSOWANIE Z 
FUNDUSZY UE 

OPIS 
SPOSÓB PODPISU 

PRZED WYSŁANIEM 

Dofinansowanie w ramach 
Działania 2.1 PO PC 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 
 

 

Dofinansowanie w ramach 
Działania II.1 PO RPW 

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany  

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/udzielenie-ulgi-w-splacie-zaleglosci-z-tytulu-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/udzielenie-ulgi-w-splacie-zaleglosci-z-tytulu-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/udzielenie-ulgi-w-splacie-zaleglosci-z-tytulu-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/udzielenie-ulgi-w-splacie-zaleglosci-z-tytulu-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/udzielenie-ulgi-w-zaplacie-naleznosci-cywilnoprawnych-wobec-skarbu-panstwa
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/udzielenie-ulgi-w-zaplacie-naleznosci-cywilnoprawnych-wobec-skarbu-panstwa
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/udzielenie-ulgi-w-zaplacie-naleznosci-cywilnoprawnych-wobec-skarbu-panstwa
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ulgi-podatkowe-dla-podatnikow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ulgi-podatkowe-dla-podatnikow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/uzyskanie-ulgi-podatkowej/ulgi-podatkowe-dla-podatnikow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatek-akcyzowy/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatek-akcyzowy/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatek-akcyzowy/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatek-akcyzowy/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatek-akcyzowy/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/najczesciej-zalatwiane-sprawy/przekaz-informacji-z-osrodkow-szkolenia-kierowcow-osk-do-starosty
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/najczesciej-zalatwiane-sprawy/przekaz-informacji-z-osrodkow-szkolenia-kierowcow-osk-do-starosty
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/najczesciej-zalatwiane-sprawy/przekaz-informacji-z-osrodkow-szkolenia-kierowcow-osk-do-starosty
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/przetwarzanie-danych-osobowych/wpis-do-rejestru-przechowawcow-akt-osobowych-i-placowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/przetwarzanie-danych-osobowych/wpis-do-rejestru-przechowawcow-akt-osobowych-i-placowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/przetwarzanie-danych-osobowych/wpis-do-rejestru-przechowawcow-akt-osobowych-i-placowych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-2-1-po-pc
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-2-1-po-pc
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-ii-1-po-rpw
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-ii-1-po-rpw


Dofinansowanie w ramach II 
osi priorytetowej POPC: 
Działanie 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 

Dofinansowanie w ramach I 
osi priorytetowej POPC, 
Działanie 1.1 
„Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu 
o wysokich 
przepustowościach” 

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany 
 

Wsparcie w ramach 
Działania PO KL 2.2.1 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 
 

 

Dofinansowanie w ramach 
Działania 1.4 PO IG 

formalne potwierdzenie 
złożenia wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Dofinansowanie w ramach 
działania 3.1 PO IG 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Dofinansowanie w ramach 
Działania 3.3.2 PO IG 

formalne potwierdzenie 
złożenia wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Dofinansowanie w ramach 
działania 5.1 PO IG 

formalne potwierdzenie 
złożenia wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Dofinansowanie w ramach 
Działania 5.4.1 PO IG 

formalne potwierdzenie 
złożenia wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-ii-osi-priorytetowej-popc-dzialanie-21-22-23-24
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-ii-osi-priorytetowej-popc-dzialanie-21-22-23-24
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-ii-osi-priorytetowej-popc-dzialanie-21-22-23-24
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-i-osi-priorytetowej-popc-dzialanie-11-wyeliminowanie-terytorialnych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-i-osi-priorytetowej-popc-dzialanie-11-wyeliminowanie-terytorialnych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-i-osi-priorytetowej-popc-dzialanie-11-wyeliminowanie-terytorialnych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-i-osi-priorytetowej-popc-dzialanie-11-wyeliminowanie-terytorialnych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-i-osi-priorytetowej-popc-dzialanie-11-wyeliminowanie-terytorialnych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-i-osi-priorytetowej-popc-dzialanie-11-wyeliminowanie-terytorialnych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-i-osi-priorytetowej-popc-dzialanie-11-wyeliminowanie-terytorialnych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-i-osi-priorytetowej-popc-dzialanie-11-wyeliminowanie-terytorialnych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/dofinansowanie-w-ramach-i-osi-priorytetowej-popc-dzialanie-11-wyeliminowanie-terytorialnych
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wsparcie-w-ramach-dzialania-po-kl-2-2-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wsparcie-w-ramach-dzialania-po-kl-2-2-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-1-4-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-1-4-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-3-1-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-3-1-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-3-3-2-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-3-3-2-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-5-1-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-5-1-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-5-4-1-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-5-4-1-po-ig


Dofinansowanie w ramach 
Działania 6.1 PO IG 

formalne potwierdzenie 
złożenia wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Dofinansowanie w ramach 
działania 7.1. "Rozwój 
inteligentnych systemów 
magazynowania, przesyłu i 
dystrybucji energii" Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 
 

Dofinansowanie w ramach 
Działania 8.1 PO IG 

formalne potwierdzenie 
złożenia wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Dofinansowanie w ramach 
Działania 8.2 PO IG 

formalne potwierdzenie 
złożenia wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Dofinansowanie w ramach 
Działania 8.4 PO IG 

formalne potwierdzenie 
złożenia wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Dofinansowanie w ramach 
Działania I.3 PO RPW 

złożenie wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 

 

Dofinansowanie w ramach 
Działania II.1 PO RPW 

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany  

Dofinansowanie w ramach 
Działania PO IG 6.1 (I etap) 

formalne potwierdzenie 
złożenia wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-6-1-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-6-1-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-71-rozwoj-inteligentnych-systemow-magazynowania-przesylu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-71-rozwoj-inteligentnych-systemow-magazynowania-przesylu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-71-rozwoj-inteligentnych-systemow-magazynowania-przesylu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-71-rozwoj-inteligentnych-systemow-magazynowania-przesylu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-71-rozwoj-inteligentnych-systemow-magazynowania-przesylu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-71-rozwoj-inteligentnych-systemow-magazynowania-przesylu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-71-rozwoj-inteligentnych-systemow-magazynowania-przesylu
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-8-1-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-8-1-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-8-2-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-8-2-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-8-4-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-8-4-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-i-3-po-rpw
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-i-3-po-rpw
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/rozwoj-polski-wschodniej/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-ii-1-po-rpw
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/rozwoj-polski-wschodniej/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-ii-1-po-rpw
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-6-1-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-6-1-po-ig


Działanie 4.4 PO IG formalne potwierdzenie 
złożenia wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 
 

Fundusz Pożyczkowego 
Wspierania Innowacji 

potwierdzenie złożenia 
wniosku o udzielenie 
pożyczki w ramach 
Funduszu 
Pożyczkowego 
Wspierania Innowacji 

Podpis kwalifikowany 
Profil zaufany 
 

Konkurs "Zielone Światło” w 
ramach dz. 2.1.1 PO KL 

formalne złożenie 
wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Wsparcie w ramach 
Działania 5.2 POIG 
 

formalne złożenie 
wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Wsparcie w ramach 
Działania PO KL 2.1.2 

formalne złożenie 
wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Wsparcie w ramach 
Działania PO KL 2.2.1 

formalne złożenie 
wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Wsparcie w ramach 
Działania PO KL 2.2.2 

formalne złożenie 
wniosku 
 

Podpis nie jest 
wymagany 
 

Dofinansowanie w ramach 
Działania Pilotaż "Wsparcie 
na pierwsze wdrożenie 
wynalazku" PO IG 

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dzialanie-4-4-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/fundusz-pozyczkowego-wspierania-innowacji
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/fundusz-pozyczkowego-wspierania-innowacji
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/kapital-ludzki/konkurs-zielone-swiatlo-w-ramach-dz-2-1-1-po-kl
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/kapital-ludzki/konkurs-zielone-swiatlo-w-ramach-dz-2-1-1-po-kl
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/wsparcie-w-ramach-dzialania-5-2-poig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/wsparcie-w-ramach-dzialania-5-2-poig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/kapital-ludzki/wsparcie-w-ramach-dzialania-po-kl-2-1-2
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/kapital-ludzki/wsparcie-w-ramach-dzialania-po-kl-2-1-2
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/kapital-ludzki/wsparcie-w-ramach-dzialania-po-kl-2-2-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/kapital-ludzki/wsparcie-w-ramach-dzialania-po-kl-2-2-1
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/kapital-ludzki/wsparcie-w-ramach-dzialania-po-kl-2-2-2
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/kapital-ludzki/wsparcie-w-ramach-dzialania-po-kl-2-2-2
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-pilotaz-wsparcie-na-pierwsze-wdrozenie-wynalazku-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-pilotaz-wsparcie-na-pierwsze-wdrozenie-wynalazku-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-pilotaz-wsparcie-na-pierwsze-wdrozenie-wynalazku-po-ig
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/dofinansowanie-w-ramach-dzialania-pilotaz-wsparcie-na-pierwsze-wdrozenie-wynalazku-po-ig


Udzielanie informacji o 
programach Unii Europejskiej 

złożenie wniosku 
 

Podpis kwalifikowany 

 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/udzielanie-informacji-o-programach-unii-europejskiej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/dofinansowanie-z-funduszy-unii-europejskiej/innowacyjna-gospodarka/udzielanie-informacji-o-programach-unii-europejskiej

