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WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  

Wydanie nr  
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1. Nazwa usługi: 
    Zezwolenie na prowadzenie na terytorium Polski działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i    
fizyczne 
 

2. Podstawa prawna: 
a) ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w 

zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne  i fizyczne  (Dz. U. z 1989r . Nr 27, poz. 148 z  póź. zm), 
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989r . w sprawie warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. Nr 40, poz. 217 z 
                   póź.  zm), 

c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania wysokości 
depozytów załoŜycielskich składanych przez zagraniczne podmioty gospodarcze, podejmujące działalność w zakresie drobnej 
wytwórczości (Dz. U. Nr 36,poz. 328), 

d) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania wysokości 
depozytów załoŜycielskich składanych przez zagraniczne podmioty gospodarcze, podejmujące działalność w zakresie drobnej 
wytwórczości (Dz. U. Nr 36, poz. 238) 

3. Wymagane dokumenty: 
1) wniosek o wydanie zezwolenia   
2) zaświadczenie o złoŜeniu w banku polskim depozytu załoŜycielskiego 

 załączniki: 
a)  zagraniczne podmioty gospodarcze będące osobami fizycznymi lub spółki nie mające osobowości prawnej: 

• wypis z paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego toŜsamość,  
• odpis pełnomocnictwa o ile wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub zezwolenia na utworzenie 

przedstawicielstwa, 
•  dokument stwierdzający, Ŝe zostały zrealizowane dewizowe wkłady inwestycyjne co najmniej w wysokości ustawowej,  
• odpis umowy spółki w razie gdy jest zamierzone prowadzenie działalności w formie spółki nie mającej osobowości 

prawnej, z siedzibą za granicą.  
b) Zagraniczne podmioty gospodarcze będące osobami prawnymi i spółki utworzone przez zagraniczne podmioty z 

wyłącznym ich udziałem, z siedzibą w Polsce: załączniki: 
• odpis aktu załoŜycielskiego (statutu, umowy) osoby prawnej,  
• wypis z rejestru lub zaświadczenie stwierdzające o utworzeniu zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w państwie, 

na terytorium którego osoba została zarejestrowana,  
• odpis pełnomocnictwa o ile wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub zezwolenia na utworzenie 

przedstawicielstwa,  
• dokument stwierdzający, Ŝe zostały zrealizowane dewizowe wkłady inwestycyjne co najmniej w wysokości ustawowej 

c) Spółki utworzone przez zagraniczne podmioty gospodarcze z wyłącznym ich udziałem, z siedziba w Polsce oraz spółki z 
udziałem osób krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych dostarczają ponadto zezwolenie dewizowe na 
zawarcie umowy spółki i na wniesienie udziałów.       
 

4. Opłaty:  Wysokość opłaty skarbowej wynosi 616 zł 
      (opłatę skarbową naleŜy uiścić  na konto Burmistrza Miasta Kwidzyna –  PBS o/Kwidzyn nr 66830000090008210720000020 w dowodzie 
wpłaty podając:  opłata skarbowa od wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki  publicznej) 

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
     wniosek naleŜy rozpatrzyć w terminie trzech miesięcy od dnia jego złoŜenia 
6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

� Nazwa Wydziału/Stanowiska: Wydział Organizacyjny – stanowisko ds organizacyjnych  
� Nr pokoju: 114 
� Nr telefonu: 646 50 16 
� Adres e-mail: organizacyjny@powiatkwidzynski.pl 
� Godziny pracy: 7.00 – 15.00  

7. Tryb odwoławczy: 
     Do Wojewody Pomorskiego, z pośrednictwem Starosty Kwidzyńskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia 
  
8. Uwagi: 
Dokumenty składane powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Przekład 
sporządzony za granicą powinien być poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. 
 
 
 

9. Miejsce na notatki 
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 Kwidzyn, dnia ......................... 

……………………………………….. 
Nazwa wnioskodawcy  
 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
 
 

 Starosta Kwidzyński 
 ul. Kościuszki 29b 
 82 – 500 Kwidzyn 

   
WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez 

zagraniczne osoby prawne i fizyczne 
 
 
 Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia prowadzenie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej  działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości: 

1. Rodzaj, forma i zakres działalności gospodarczej............................................................ 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

2. Siedziba zamierzonego przedsiębiorstwa oraz zakres jego działalności gospodarczej 

       ………….......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3. Przewidywane rozmiary działalności gospodarczej oraz przewidywana liczba 

zatrudnionych ................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

4. Deklarowana wysokość finansowego i rzeczowego wkładu dewizowego 

przeznaczonego (przedsiębiorstwo z udziałem zagranicznym takŜe wkład polskich 

przedsiębiorców)............................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

.................................................... 
(podpis wnioskodawcy) 
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                                                     Imię i nazwisko    Podpis 
 
1) Autor           Danuta Rakowska                                 ................................. 
 
 
2) Zatwierdził:           Urszula Marchlik                           ................................. 
 
 
 

 
Nr 

wydania 

 
Przyczyna wydania 

 
Data 

 
1. 

 
Pierwsze wydanie 

 
09.07.2008 r. 

2. Wydanie drugie: zmiany teleadresowe 01.12.2009 r. 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
UWAGA: 
Oryginał karty usługi znajduje się na stanowisku ds. promocji i kontaktów z mediami. Zabrania się kopiowania 
dokumentu bez konsultacji z pracownikiem ww. stanowiska. 

 


