
 ALFABETYCZNY WYKAZ USŁUG REALIZOWANYCH  
W URZĘDZIE GMINY LESZNOWOLA 

 

1 | S t r o n a  
 

 
1. Nazwa usługi 
 
WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE DO CEIDG. 
 
2. Nazwa referatu realizującego usługę  

 
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji  
ul. Gminna 60 I piętro pok. nr 107 
tel. 22 708 92 20 
e-mail: lucja.jaworska@lesznowola.pl 
 
3. Formularz 

 
 https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/06/WNIOSEK-CEIDG-1_.pdf 
 

4. Organ właściwy do realizacji usługi 
 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. 
 
5. Wymagane dokumenty 

 
1. Do wglądu ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada 
numeru PESEL i paszportu (tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, 
dokument tożsamości cudzoziemca, karta stałego pobytu, karta pobytu czasowego). 

2. W przypadku osób zagranicznych niebędących obywatelami państw członkowskich (Unii 
Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz stron umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodarczym wraz z wnioskiem należy przedstawić oryginał 
albo notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego 
aktualny status, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4, lub ust. 5 ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to jest.: 

a) zezwolenie na pobyt stały (karta pobytu + paszport, jeżeli posiada); 
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (karta pobytu + 

paszport, jeżeli posiada); 
c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w 

art. 144, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  
o cudzoziemcach, to jest: 
−  kształcenie się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub 

jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia (karta pobytu + 
decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada); 

−  połączenie z rodziną (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada); 
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−  posiadane zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej 
wydane przez inne państwo członkowskie oraz zamiar wykonywania pracy lub 
działalności gospodarczej, podjęcie lub kontynuowanie studiów na terytorium RP 
lub inne okoliczności (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada); 

d) dokument stwierdzający status uchodźcy; 
e) dokument stwierdzający ochronę uzupełniającą + paszport, jeżeli posiada; 
f) zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgoda na pobyt tolerowany + 

paszport, jeżeli posiada; 
g) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostaje w związku małżeńskim zawartym  

z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (karta 
pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada + aktualny akt zawarcia 
małżeństwa, w przypadku, gdy posiada jakikolwiek pobyt czasowy); 

h) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, 
udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej 
na podstawie wpisu do CEIDG (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli 
posiada); 

i) dokument stwierdzający fakt, że korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony 
czasowej + paszport, jeżeli posiada; 

j) ważna Karta Polaka + paszport. 
 
Z dniem 13 marca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 
poz. 583), która mówi, że działalność gospodarczą będą mogły podejmować dwie grupy 
obywateli Ukrainy: 

− którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym 
oraz, 

− którzy przyjechali do Polski przed tym terminem i posiadają tytuł pobytowy na 
podstawie ustawy o cudzoziemcach. 

 
3. W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik, którego ustanowienie nie zostało 
ujawnione we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa albo 
jego odpis, wypis lub jego urzędowo uwierzytelnioną kopię wraz z potwierdzeniem 
wniesienia opłaty skarbowej. 

 
6. Sposób dostarczenia dokumentów 
 
Wniosek o wpis do CEIDG można wypełnić w formie: 
 

• papierowej; 
• elektronicznie poprzez stronę internetową www.biznes.gov.pl; 

 
Wniosek elektroniczny wypełniony w trybie anonimowym, tzw. wniosek roboczy (bez 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego, albo podpisu 
osobistego), wymaga wizyty w urzędzie gminy w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia 
podpisu przez wnioskodawcę. 
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Wniosek taki jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia. Urzędnik 
odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać lub wydrukować 
wniosek roboczy) uzyskanym na stronie CEIDG podczas jego wypełniania, drukuje  
i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. 
 
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy w Polsce: 
 

• osobiście; 
• przez osobę uprawnioną; 
• wysyłać pocztą przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy, po 

uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza. 
 
7. Czas realizacji 

 
Do 2 dni roboczych. 
 
8. Opłaty 

Wniosek zwolniony z opłat.  

9.  Tryb odwoławczy 
 

Organem ewidencyjnym, prowadzącym rejestr i dokonującym wpisu do CEIDG jest minister 
właściwy do spraw gospodarki - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. 
Czynność organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go na formę 
dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, 
od której nie przysługuje odwołanie. 
 
10.  Podstawa prawna 
 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 


