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Jak zostaæ przedsiêbiorc¹ zagranicznym w polsce? Prawne i praktyczne aspekty prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej ...
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1. Wprowadzenie

W obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisach prawa stosowana
jest zasada swobody dzia³alno�ci gospodarczej, co ozna-
cza, i¿ ka¿dy ma prawo do podjêcia dzia³alno�ci gospodar-
czej wed³ug w³asnego wyboru na równych prawach. Jed-
nak w przypadku przedsiêbiorców zagranicznych zasada ta
nie ma zastosowania. Ustawa o swobodzie dzia³alno�ci go-
spodarczej [5] wprowadza pewnego rodzaju ograniczenia
dotycz¹ce podmiotów zagranicznych. W katalogu ograni-
czeñ nale¿y wyró¿niæ ograniczenia podmiotowe � okre�la-
j¹ce, kto mo¿e podejmowaæ dzia³alno�æ, a tak¿e ogranicze-
nia przedmiotowe zawieraj¹ce przes³anki, jakie musz¹ zo-
staæ spe³nione przed podjêciem dzia³alno�ci. W �wietle
obowi¹zuj¹cych regulacji przedsiêbiorcy zagraniczni mog¹
prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ w Polsce w formie:
- spó³ki handlowej: osobowej lub kapita³owej,
- oddzia³u przedsiêbiorcy zagranicznego,
- przedstawicielstwa przedsiêbiorcy zagranicznego,
- indywidualnej dzia³alno�ci gospodarczej (w tym w ra-

mach spó³ki cywilnej).
Do najpopularniejszych form prowadzenia dzia³alno�ci
nale¿¹ spó³ki handlowe, w szczególno�ci spó³ka z ograni-
czon¹ odpowiedzialno�ci¹. Jednak inwestorzy zagraniczni
czêsto korzystaj¹ tak¿e z mo¿liwo�ci utworzenia oddzia³u,
który umo¿liwia im w Polsce prowadzenie dzia³alno�ci
w takim samym zakresie, jak w kraju ich siedziby.

2. Formy prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej

W Ustawie o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej z dnia
2 lipca 2004 r. (dalej: usdg) zosta³y okre�lone zasady w³a-
�ciwe dla prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej przez
przedsiêbiorców zagranicznych. W art. 13 wprowadzono
podzia³ podmiotów uprawnionych do prowadzenia dzia³al-
no�ci na:
1) osoby zagraniczne z pañstw cz³onkowskich Unii Euro-

pejskiej, pañstw cz³onkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) � stron umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym oraz z pañstw nie-
bêd¹cych stron¹ umowy o EOG, które zawar³y stosowne
umowy z UE i jej pañstwami cz³onkowskimi,

2) cudzoziemców, obywateli innych pañstw ni¿ podmioty
przynale¿¹ce do EOG,

3) osoby zagraniczne inne ni¿ wymienione w pkt. 1 i 2.

Podzia³ ten wskazuje na uwarunkowania prawne dotycz¹ce
podmiotów zagranicznych, które chc¹ rozpocz¹æ w Polsce
swoj¹ dzia³alno�æ. Osoby zagraniczne wymienione w pkt 1
oraz cudzoziemcy i obywatele innych pañstw ni¿ podmioty
przynale¿¹ce do EOG wymienione w pkt 2 podlegaj¹ trak-
towaniu narodowemu w zakresie podejmowania i wykony-
wania dzia³alno�ci gospodarczej na terytorium RP, co ozna-
cza, i¿ mog¹ podejmowaæ i prowadziæ swoj¹ dzia³alno�æ
gospodarcz¹ na terenie Polski na takich samych zasadach
jak nasi obywatele. Natomiast w przypadku podmiotów
wskazanych w pkt 3, ustawa wprowadza pewne ogranicze-
nie wskazuj¹c, i¿ mog¹ one wykonywaæ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ w Polsce jedynie w okre�lonych formach, tj. w for-
mie spó³ki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹ i akcyjnej.
Zgodnie z art. 85 usdg przedsiêbiorcy zagraniczni mog¹
tworzyæ na terytorium RP swoje oddzia³y, pod warunkiem
istnienia zasady wzajemno�ci i w przypadku, gdy nie sprze-
ciwia siê temu ratyfikowana umowa miêdzynarodowa. Na
tej samej zasadzie co obywatele polscy, swoje oddzia³y
mog¹ tworzyæ osoby zagraniczne z pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej i pañstw cz³onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) � stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Art. 93 usdg
wskazuje, i¿ oprócz oddzia³ów, przedsiêbiorcy zagraniczni
mog¹ tworzyæ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rów-
nie¿ swoje przedstawicielstwa. Ustawodawca nie uzale¿nia
utworzenia przedstawicielstwa od istnienia zasady wza-
jemno�ci, jednak¿e ogranicza zakres jego dzia³alno�ci. Za
pomoc¹ przedstawicielstwa przedsiêbiorca zagraniczny nie
mo¿e wykonywaæ dzia³alno�ci gospodarczej, a jedynie
dzia³alno�æ w zakresie reklamy i promocji swojego przed-
siêbiorstwa.
Obowi¹zuj¹ce w Polsce przepisy prawa wskazuj¹, i¿ niektó-
rzy cudzoziemcy mog¹ zak³adaæ i prowadziæ dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ na takich samych zasadach jak obywatele polscy
(art. 13 usdg). Oznacza to, i¿ mog¹ oni podejmowaæ i prowa-
dziæ ka¿d¹ dopuszczon¹ polskim prawem formê dzia³alno-
�ci gospodarczej. Do grupy tych cudzoziemców nale¿¹ mi-
granci, którzy posiadaj¹ w Polsce:
1) zezwolenie na pobyt sta³y,
2) zezwolenie na pobyt rezydenta d³ugoterminowego UE,
3) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone cz³onkowi ro-

dziny cudzoziemca w celu po³¹czenia z rodzin¹,
4) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na podstawie

zezwolenia na pobyt rezydenta d³ugoterminowego UE,
udzielonego przez inne ni¿ Polska pañstwo cz³onkow-
skie UE, je¿eli taka osoba uzasadni swoje zamieszkiwa-
nie w Polsce,
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5) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone cz³onkowi rodzi-

ny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta d³ugoter-
minowego UE, przyznany przez inne pañstwo ni¿ Polska,
i który uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce, je¿eli
taki cz³onek rodziny przebywa³ z cudzoziemcem w in-
nym pañstwie cz³onkowskim UE i chce razem z nim
przebywaæ w Polsce,

6) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjêcia
lub kontynuacji stacjonarnych studiów wy¿szych lub
stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce,

7) zezwolenie na pobyt czasowy w przypadku pozostawa-
nia w zwi¹zku ma³¿eñskim, zawartym z obywatelem
polskim mieszkaj¹cym w Polsce (ma³¿onkowie obywa-
teli polskich maj¹ prawo do prowadzenia dzia³alno�ci
gospodarczej, wynikaj¹ce z faktu ma³¿eñstwa, o ile ich
podstaw¹ pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy),

8) status uchod�cy,
9) ochronê uzupe³niaj¹c¹,
10) zgodê na pobyt tolerowany,
11) korzystaj¹ w Polsce z ochrony czasowej,
12) posiadaj¹ wa¿n¹ Kartê Polaka.
Pozostali cudzoziemcy, którzy chc¹ prowadziæ w³asn¹
dzia³alno�æ gospodarcz¹ (na przyk³ad tacy, którzy przeby-
waj¹ w Polsce na podstawie wizy lub te¿ ci, którzy przeby-
waj¹ zagranic¹, a rejestracja dzia³alno�ci gospodarczej nie
wymaga ich fizycznej obecno�ci w Polsce), mog¹ podej-
mowaæ i wykonywaæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ wy³¹cznie
w formie spó³ek prawa handlowego, tj.:
- spó³ki komandytowej,
- spó³ki komandytowo-akcyjnej,
- spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹,
- spó³ki akcyjnej.
Ka¿dy przypadek rozpoczêcia dzia³alno�ci winien byæ jed-
nak rozpatrywany indywidualnie, gdy¿ umowy miêdzyna-
rodowe pomiêdzy poszczególnymi pañstwami a Polsk¹
mog¹ wprowadzaæ dodatkowe ograniczenia lub uprawnie-
nia. Warto zauwa¿yæ, i¿ cudzoziemiec, który chce za³o¿yæ
jedn¹ z czterech spó³ek uregulowanych w Kodeksie Spó³ek
Handlowych, nie musi posiadaæ prawa do pobytu w Polsce.
Taka praktyka mo¿e zostaæ zastosowana, gdy cudzozie-
miec jest jedynie w³a�cicielem firmy, a jego obecno�æ
w Polsce nie jest wymagana (np. mo¿e on zarejestrowaæ
firmê np. przez Internet).
Procedura rejestracji spó³ki z o.o., wymaga by przed rozpo-
czêciem dzia³alno�ci przysz³y przedsiêbiorca, ukoñczy³ po-
zytywnie cztery odrêbne procedury biurokratyczne, tj.: spi-
sa³ umowê u notariusza, z³o¿y³ depozyt kapita³u zak³ado-
wego w banku, zarejestrowa³ spó³kê w KRS i uzyska³
w urzêdzie skarbowym status p³atnika VAT. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e w ostatnich latach polscy ustawodawcy przepro-
wadzili prawdziw¹ rewolucjê w procedurze rejestracji naj-
mniejszych, jednoosobowych dzia³alno�ci gospodarczych
� umo¿liwiaj¹c od 2012 r. korzystanie z uproszczonego try-
bu zawi¹zywania i rejestracji spó³ki z o.o., tj. z tzw. trybu
S24. Zawi¹zanie i rejestracja spó³ki z o.o. za pomoc¹ syste-
mu S24 odbywa siê przez dostêpne w Internecie formularze,
które umo¿liwiaj¹ wykorzystanie wzorca umowy, bez formy
aktu notarialnego i bez konieczno�ci ponoszenia kosztów
taksy notarialnej. Mimo, i¿ przepisy zapewniaj¹ obywate-
lom innych Pañstw mo¿liwo�æ prowadzenia w Polsce

dzia³alno�ci gospodarczej na takich samych zasadach jak
obywatele polscy, to jednak w przypadku elektronicznej re-
jestracji spó³ki z o.o. wi¹¿¹ siê z tym pewne komplikacje.
Rejestruj¹c spó³kê w trybie internetowym, wymagane jest
podanie nr PESEL wspólnika oraz cz³onka zarz¹du. Ponie-
wa¿ cudzoziemcy nie posiadaj¹ takiego numeru identyfika-
cyjnego pozostaje im rejestracja drog¹ zwyk³¹ u notariusza
oraz z³o¿enie dokumentów w formie pisemnej we w³a�ci-
wym s¹dzie rejestrowym, co wp³ywa na zwiêkszenie kosz-
tów rejestracji. Oczywi�cie cudzoziemiec mo¿e wyst¹piæ
o nadanie numeru PESEL, co wiêcej, je�li cudzoziemiec
zameldowany jest w Polsce na ponad trzy miesi¹ce, z wnio-
skiem takim wystêpuje w³a�ciwy organ gminy. Równie¿
Minister spraw wewnêtrznych na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej mo¿e nadaæ numer PESEL w przypadku,
je�li odrêbne przepisy zobowi¹zuj¹ do jego posiadania.
Jednak obie procedury z uwagi na ich pisemn¹ formê wi¹¿¹
siê z oczekiwaniem na formaln¹ odpowied�. W takim przy-
padku, szybsz¹ form¹ rejestracji spó³ki z o.o. dla cudzo-
ziemców mo¿e okazaæ siê forma zwyk³a, gdzie miejsce na
PESEL w formularzu papierowym mo¿na przekre�liæ, a li-
cz¹c na to, ¿e obywatele polscy posiadaj¹cy indywidualny
numer identyfikacji wybior¹ drogê elektroniczn¹ czas
oczekiwania nie musi byæ d³ugi.
W klasycznej formie rejestracji spó³ki z o.o. akt notarialny
spó³ki musi byæ sporz¹dzony przez notariusza w Polsce.
A zatem przy czynno�ciach, gdzie stawaj¹cym jest cudzo-
ziemiec niew³adaj¹cy jêzykiem polskim potrzebna jest
obecno�æ t³umacza przysiêg³ego, co powoduje kolejne
koszty, gdy¿ uproszczona forma rejestracji spó³ki z o.o.
w trybie S24 nie wymaga ani zawarcia umowy spó³ki
w formie aktu notarialnego, ani obecno�ci t³umacza przy-
siêg³ego. Tu wystarczy osoba, która pomo¿e wype³niæ for-
mularz internetowy w jêzyku polskim. Kolejnym wa¿nym
elementem rejestracji spó³ki S24 jest brak obowi¹zku po-
krycia ca³ego kapita³u zak³adowego przed zarejestrowa-
niem spó³ki za pomoc¹ S24. Oznacza to, ¿e pokrycie kapi-
ta³u zak³adowego nastêpuje ju¿ po uzyskaniu wpisu spó³ki
z o.o. do rejestru przedsiêbiorców prowadzonego przez
Krajowy Rejestr S¹dowy. Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e
w przypadku internetowej rejestracji spó³ki pokrycie kapi-
ta³u zak³adowego w spó³ce mo¿liwe jest wy³¹cznie poprzez
p³atno�æ gotówk¹, co stanowi istotn¹ ró¿nicê w stosunku do
klasycznej formy rejestracji spó³ki.
Obecnie mo¿na zaobserwowaæ czêste awarie i niedostêp-
no�æ systemu S24, co stanowi kolejn¹ przeszkodê dla sko-
rzystania z tej uproszczonej formy rejestracji. Pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e prace w systemie maj¹ na celu nie tylko
wprowadzenie zmian zwiêkszaj¹cych swobodê w podej-
mowaniu i prowadzeniu dzia³alno�ci gospodarczej, ale tak-
¿e konserwacjê systemu, celem zapewnienia bezpieczeñ-
stwa obrotu.

3. Wnioski

Podsumowuj¹c, z uwagi na to, ¿e coraz wiêcej osób z zagra-
nicy podejmuje dzia³alno�æ gospodarcz¹ w Polsce podejmo-
wane przez regulatorów dzia³ania powinny maksymalnie
upraszczaæ wszelkie formularze i procedury zwi¹zane z za-
k³adaniem i prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,
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szczególnie online. Formularz S24 mia³ zachêcaæ do zak³a-
dania dzia³alno�ci gospodarczej w Polsce oraz u³atwiaæ
i skracaæ czas rejestracji do niezbêdnego minimum. Wraz
z nowelizacj¹ KSH pojawi³y siê propozycje zmiany formu-
larza elektronicznego, poprzez dodanie kolejnych opcji, ta-
kich jak np. mo¿liwo�æ podejmowania elektronicznych
uchwa³ w spó³ce z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu
wzorca udostêpnionego w systemie. Nie ulega w¹tpliwo-
�ci, ¿e formularze s³u¿¹ce do elektronicznej rejestracji oraz
powadzenia dzia³alno�ci winny byæ stale modyfikowane
i dopasowywane do potrzeb ich u¿ytkowników. Przede
wszystkim jednak winny byæ szeroko dostêpne, szybkie
i intuicyjne, poniewa¿ inaczej nikt nie bêdzie z nich korzy-
sta³, skoro rejestracja papierowa ma szerszy zakres, a dla
cudzoziemców wydaje siê byæ dro¿sza, ale szybsza.
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HOW TO BECOME A FOREIGN ENTREPRENEUR
IN POLAND?
LEGAL AND PRACTICE ASPECTS OF BUSINESS
ACTIVITY IN POLAND BY FOREIGN ENTREPRE-
NEURS
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Abstract:
This article describes and identifies legal aspects of busi-
ness activity in Poland by foreign entrepreneurs. In the fol-
lowing material we might find legal aspects and business
practices for foreign entrepreneurs. Writer describes the ac-
ceptable forms of economic activity, enabling the develop-
ment of the business strategy of foreign entrepreneurs in

Poland. The analysis shows also the practical aspects of the
registration of a new companies in Poland, pointing that
thanks to procedural facilitation now we can be an entrepre-
neur in one day, even at a distance by submitting the requ-
ired documents through online forms required for entry in
the register of both: one-man company, as well as the com-
pany.
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