Szanowni Państwo!
Dnia 10.12.2011 dokonano zmian w oprogramowaniu systemu CEIDG.
Aktualizacja ta usuwa niektóre błędy w systemie oraz wnosi dwie zmiany w sposobie
operowania. Pragniemy zwrócić uwagę Państwa na te zmiany.
1. Zmiana w sposobie obsługi zmian w zakresie spółek cywilnych
Dotychczasowa obsługa przez system rubryki dotyczącej zmian w zakresie
spółek cywilnych nieco odbiegała od sposobu obsługi innych rubryk. Prowadziło to do
szeregu nieporozumień. W związku z tym, zmieniono sposób obsługi pól związanych
z obsługą spółek na następujące:

wszystkie pola dotyczące spółek początkowo są nieedytowalne. Zaznaczenie
kwadratu w odpowiedniej rubryce odpowiedniej spółki będzie czyniło
edytowalnym pole daty jedynie dla tej rubryki i będzie oznaczało żądanie
zmiany tej danej.

podanie we wniosku daty zawieszenia przy danej spółce będzie powodowało
ujawnienie na wpisie tekstu "działalność w spółce zawieszona od rrrr-mm-dd"

podanie we wniosku daty wznowienia przy danej spółce będzie powodowało
usunięcie tekstu o zawieszeniu przy danej spółce

podanie we wniosku daty wystąpienia przy danej spółce będzie powodowało
usunięcie informacji o spółce z wpisu (informacja ta zachowa się w historii
wpisu)
W związku z powyższym ulega zmianie instrukcja wypełniania wniosku CEIDG1, w zakresie zmian dotyczących spółek cywilnych, z której usunięto zostało zdanie:
„Kwadrat przy polach z datą zaznacza się jedynie przy w przypadku zgłaszania
zmiany daty.”
2. Zmiana w zakresie przetwarzania dodatkowych miejsc prowadzenia
działalności gospodarczej.
W przypadku przedsiębiorców posiadających wiele miejsc prowadzenia
działalności gospodarczej, wydajność pracy aplikacji w zakresie zmian w takich
wpisach radykalnie spadała. W związku z tym przygotowano poprawkę,
umożliwiającą wydajne przetwarzanie takich wniosków.
Obecnie, po otwarciu wniosku o zmianę w trybie formularza, wniosek ten w
rubryce 11 nie zawiera szczegółowych informacji o żadnym dodatkowym miejscu
prowadzenia działalności gospodarczej. Zawiera natomiast rozwijaną listę wszystkich
miejsc prowadzenia działalności przedsiębiorc. Z tej listy należy kolejno wybierać
miejsca, w których przedsiębiorca chce dokonać zmiany, i dokonywać stosownych
zmian. Po zaznaczeniu wszystkich zmian w danym miejscu, należy wybrać kolejne
miejsce z rozwijanej listy miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.
Dane dotychczas przetwarzanego miejsca znikną z ekranu, a na tym miejscu
pojawią się dane nowo wybranego miejsca. Wprowadzone poprzednio poprawki
jzostaną zapamiętane we wniosku, o czym można się przekonać oglądając wynikowy
wniosek CEIDG-1.
Uwaga: Poprawka dotyczy wyłącznie trybu formularza. Tryb pracy w kreatorze
pozostaje bez zmian.

