
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Die Regierungspräsidien in Hessen 

 

 
 

 

 

 
Administracja. Śieć informacyjna. Wskazówki dla 
przedsiębiorców. 

Nie daj się powstrzymać 

Realistyczny Harmonogram. 
Dla Przedsiębiorców! 

Partnerstwo. 
Osobiście! 

Cele jakie państwo macie są naszą motywacją. 

Jeżeli macie państwo jeszcze pytania – to zachę 

camy do kontaktu – telefonicznego, listownego, 

przez E-Mail albo i osobiście. 

Bardzo nas to ucieszy! 

 

Nasze namiary w Hessji: 
 
Regierungspräsidium Kassel 
Einheitlicher Ansprechpartner 

Scheidemannplatz 1 

34117 Kassel 

Lisa Ellrich 

Telefonicznie +49 561 106-3366 

ea@rpks.hessen.de 

 

Regierungspräsidium Gießen 
Einheitlicher Ansprechpartner 

Landgraf-Philipp-Platz 1-7 

35390 Gießen 

Doris Herrmann 

Telefonicznie +49 641 303-3366 

ea@rpgi.hessen.de 

 

Regierungspräsidium Darmstadt 
Einheitlicher Ansprechpartner 

Wilhelminenstraße 1-3 

64283 Darmstadt 

Irene Schneider 

Telefonicznie +49 6151 12-3366 

ea@rpda.hessen.de 

 

 

Godziny urzędowania: 
Osobiście można nas skontaktować … 

Poniedziałek – Czwartek 8:00 – 16:00 

Piątek 8:00 – 12:00 

 

Online podanie 

24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu. 

Efektywie 
Czasochłonne wizyty w urzędach były 

wczoraj. Od dziesiaj możecie Państwo 

wszystko wygodnie z domu załatwić. Kiedy 

tylko macie ochotę! 

Kompetentnie 
EAH –koordynuje wszystkie prozesy admi-

nistracyjne. Nie tylko dla chcących się o-

siedlić w Hesji z swoim zakładem na stałe, 

ale i dla tych, którzy noszą się z zamiarem 

otwarcia zakładu na określony czas. 

Extra serwis 
EAH organizuje i koordynuje wszystkie 

kroki administracyjne związane ze sklada-

niem podań „Online“. 

Internet:najszybsze osiągnięcie celu! 

Indiwidualnie 
Zachęcamy do kontaktu: osobiście, 

telefonicznie czy też przez Internet & E-Mail 

i to 24 godziny dziennie! 



 

Brak czasu? 
Jest sposób - Szybko do Intenetu! 

Jesteś przedsiębiorcą lub przedstawicielem wolnego 

zawodu? Zamierzacie Państwo się usamodzielnić, czy 

też zalożyć przedsiębiorstwo lub otworzyć oddział ja-

kiegoś przedsiębiorstwa? Nosicie się Państwo z zamia-

rem otwarcia zakładu rzemieślniczego, restauracji lub 

kanzelarii adwokackiej? Chcecie Państwo złożyć poda-

nie o konzesję na prowadzenie działalności gastrono-

micznej czy też złożyć wniosek o zezwolenie na pro-

wadzenie działalności maklerskiej? Chcecie Państwo 

zarejestrować lub dokonać zmian albo zakończyć 

działalność gospodarczą? 

 

Aby samodzielnym przedsiębiorcom i osobom wy-
konującym wolne zawody ułatwić osiągnięcie tych 
celów i żeby wizyty w urzędach nie przypominały 
„biegów przez przeszkody“ Unia Europejska zainicjo-
wała tzw. Akcję o nazwie „Einheitlichen Ansprechpart-
ner“. Celem tej nowej inicjatywy jest zredukowanie 
formalności i biurokracji w krajach członkowskich Unii. 
 
„Einheitlicher Ansprechpartner Hessen“ (EAH) jest cent-

ralną jednostką usługową dla samodzielnych prze-

dsiębiorców, samodzielnych pracodawców i osób wy-

konujących wolne zawody czyli dla wszystkich którzy 

noszą się z zamiarem osiedlenia się na stałe w Hesji lub 

przeprowadzenia do Hesji swojwgo zakładu czy 

swojego przedsiębiorstwa. Usługi EAH są z reguły be-

zpłatne. Tylko wyjątkowo skomplikowane i długotrwałe 

prozedury połączone z dużym nakładem czasu mogą 

spowodować opłaty. 

www.eah.hessen.de Składanie podań. 
Oczekiwanie na odpowiedzi! 

Uniezależnijcie się Państwo od godzin otwarcia 

urzędów! Wykorzystajcie efektywnie swoje zasoby: 

zaoszczędźcie sobie drogi z urzędu do urzędu. Usługi 

EAH są dużym ułatwieniem dla tych przedsiębiorców, 

którzy chcą założyć przedsiębiorstwo ale mieszkają 

daleko od miejsca planowanej lokalizacji przyszłego 

zakładu jak również dla tych którzy pochodzą z innych 

landów lub nawet innych krajów. 

 

EAH oferuje zupełnie nowy elektroniczny system 
składania podań. Pod adresem www.eah.hessen.de 

macie Państwo możliwość złożenia podania online i 
to 24 godziny dziennie! „Składanie wniosku“ stoi 
państwu do dyspozycji w języku niemieckim i angiel-
skim. 

 
EAH pomaga przy wypełnieniu formularzy oraz przy 

przekazywaniu dokumentów. Wszystkie procesy z 

uwzględnienim kompetencji innych urzędów (gmina, 

czy izba adwokacka lub lekarska) są koordynowane 

przez EAH. Ostateczną, kompletną decyzję ot-

rzymacie Państwo dzięki „Online-Wniosek“. Macie 

Państwo w międzyczasie jakieś pytania czy problemy: 

zachęcamy do kontaktu – wystarczy po prostu za-

dzwonić. Wypełnianie formularzy/składanie podań 

można zawsze zapisać i przerwać. Po jakims czasie 

można zawsze to wypełnianie formularzy 

kontynuować i po zakończeniu przesłać. 

 

EAH – Prosto. Efektywnie. Skutecznie! 

Via 

Internetem i E-Mailem 

Telefonicznie 

Faxem 

Pocztą 

Osobiście 

Kompetentna instytucja, n.p. gmina 
 
Kompetentna instytucja, n.p. IHK 
 
Kompetentna instytucja, n.p. Izba 

Rzemieślnicza 

Informacja 

Komunikowanie się 

Weryfikacja wniosku 

Sterowanie procedury 

Wniosko-
dawca EAH 


