
Як створити фірму в Польщі



Суб'єкти, які можуть заснувати та здійснювати 

господарську діяльність на території Республіки Польща
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Cтаття 43 [1] Цивільного кодексу, стаття 5 Закону про підприємництво

фізичні особи

юридичні особи

організаційні одиниці, які не є юридичними особами, але за якими закон визнає правоздатність

Суб’єкти господарювання, які мають статус підприємця
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Фізичні особи
особи з повною цивільною

дієздатністю

особи, які не мають повної цивільної
дієздатності, 

діяльність здійснюється законним 
представником

партнери у спільній підприємницькій 
діяльності

особи, які працюють у вільних 
професіях

4



Юридичні особи

Юридичні особи публічного права Господарські товариства

Фонди Банки

Кооперативи
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Організаційні одиниці, які не є юридичними особами, 
але за якими законом визнано правоздатність

партнерства

господарські товариства в організації
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Господарська діяльність
Будь-яка діяльність, що може бути визначена як господарська діяльність

упорядоченный и непрерывный способ ведения проведения 

профессиональный характер

Вимога сукупного дотримання законодавчих умов

• не має значення, чи організація, що здійснює діяльність, визначає свою діяльність як господарську чи
ні

• її метою є отримання прибутку підприємцем
• вона має потенціал для отримання хоча б невеликого прибутку
• як правило, визнається основним джерелом доходу

Вибір відповідної організаційно-правової форми підприємницької діяльності
створення необхідних структур для ведення бізнесу (у випадку фізичних осіб, які здійснюють нескладні завдання у межах свого
бізнесу, вимога організованого характеру діяльності може бути дотримана і при найпростішій мінімальній організаційній структурі)
реалізація конкретних послуг згідно з планом та на регулярній основі
постійне джерело доходу (не випадкове)
сезонна діяльність

Передумова, не передбачена законом:
Будь-яка діяльність, яка відрізняє її від аматорської
діяльності
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Професійна діяльність

̴ професійна, прибуткова, постійна робота в конкретній професії

̴ особливо вільні професії

̴  особи, які мають право вважатися представниками вільних професій: адвокат, фармацевт, архітектор, інженер, аудитор, 

страховий брокер, податковий радник, біржовий брокер, інвестиційний радник, бухгалтер, лікар, стоматолог, ветеринар, 
нотаріус, медична сестра, акушерка, фізіотерапевт, адвокат, патентний повірений, оцінювач майна та присяжний 
перекладач

8



Стаття 3, ч. 5 Закону від 6 березня 2018 року — Про правила участі закордонних підприємців та інших іноземців
у господарському обороті на території Республіки Польща (Закону про іноземців)

Іноземці

фізичні особи, які не мають 
польського громадянства

юридичні особи зі штаб-квартирою за 

кордоном

організаційні підрозділи, які не є 
юридичними особами, але за якими 

законом визнано правоздатність, зі штаб-
квартирою за кордоном
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Форми ведення бізнесу — з короткою характеристикою
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Індивідуальна господарська діяльність

Зареєстрована діяльність
Незареєстрована (позаоблікова) 

діяльність 
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Стаття 5 Закону про підприємництво

̴  діяльність, яка є господарською в матеріальному розумінні (зорганізована прибуткова діяльність, яка здійснюється 

безперервно від власного імені), але формально не є господарською діяльністю

̴  підприємницька діяльність, що здійснюється фізичною особою 

̴  щомісячний дохід від цієї діяльності не перевищує 50% від мінімальної заробітної плати

̴  протягом останніх 60 місяців не здійснювалась інша господарська діяльність

̴  відсутність статусу підприємця в розумінні ст. 4 Закону про підприємництво = відсутність зобов'язань, пов'язаних із 

веденням бізнесу 

̴ статус підприємця в розумінні ст. 43 [1] Цивільного кодексу

Незареєстрована (позаоблікова) діяльність 
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Стаття 5 Закону про підприємництво

ВИНЯТКИ

̴  діяльність, що здійснюється в межах простого товариства (spółka cywilna)

̴  діяльність, для ведення якої вимагається ліцензія, дозвіл або запис у реєстрі регульованої діяльності

Незареєстрована (позаоблікова) діяльність
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Незареєстрована (позаоблікова) діяльність

дохід від діяльності в конкретному місяці 
перевищує 50% мінімальної зарплати

діяльність стає господарською діяльністю з 
моменту перевищення ліміту доходу

• запис до реєстру в Центральному обліку та 
інформації про господарську діяльність 
(CEIDG)

• дата початку підприємницької діяльності = 
дата перевищення ліміту доходу в 50% 
мінімальної заробітної плати 
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фізичні особи

партнери простого товариства (spółka cywilna)

легалізація на підставі запису до реєстру CEIDG

Зареєстрована діяльність
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Статті 860-887 Цивільного кодексу

Загальна характеристика:

̴ не має статусу юридичної особи

̴ не є організаційною одиницею, яка не є юридичною особою, але за якою законом визнано правоздатність

̴ не має статусу підприємця

̴ підприємцями є партнери простого товариства (spółka cywilna)

̴ установчий договір, у якому партнери зобов'язуються досягти спільної економічної мети, діючи в конкретний 

спосіб

Просте товариство (Spółka cywilna)
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Статті 860-887 Цивільного кодексу

Утворення товариства, права та обов'язки партнерів

̴ договір товариства укладається в письмовій формі

̴ зобов'язання щодо внесення внесків усіма партнерами (внесок — це все, що партнер вносить до компанії, включно з 
грішми, правом власності на речі, роботою або послугами, які виконуються для компанії)

̴ кожен з партнерів має право та водночас обов’язок вести справи товариства

̴ кожен з партнерів має право представляти товариство в межах своїх повноважень на ведення справ товариства (в 
установчому договорі може бути передбачено інше)

Просте товариство (Spółka cywilna)
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Статті 860-887 Цивільного кодексу

Просте товариство (Spółka cywilna)

• частка у прибутках та 

збитках

рівна частка у прибутках 
та збитках (незалежно 
від суми зробленого 

внеску)

• установчий договір 
може інакше 
регулювати розподіл 
прибутків та збитків

• деякі партнери можуть
бути звільнені від
відповідальності за 
покриття збитків

партнер не може бути 
відсторонений від участі 

у прибутках

• розподіл та виплата
прибутку може
відбуватися лише після
ліквідації товариства

• якщо договір укладено
на невизначений строк, 
партнери можуть
вимагати розподілу та 
виплати прибутку в кінці
кожного фінансового
року
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СОЛІДАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПАРТНЕРІВ ЗА 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ КОМПАНІЇ

Просте товариство (Spółka cywilna)
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КОМЕРЦІЙНІ ТОВАРИСТВА
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Статті 22-85 Кодексу комерційних товариств

Загальна характеристика:

̴ партнерство (spółka osobowa)

̴ виступає в господарському обороті під власною назвою фірми

̴ установчий договір товариства укладається в письмовій формі

̴ майном товариства є майно, внесене як внесок або придбане товариством під час його існування

Повне товариство (Spółka jawna)
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Стаття 24 Кодексу комерційних товариств

Назва фірми

прізвище чи фірмова 
назва всіх партнерів 

або прізвище чи 
фірмова назва одного 
або кількох партнерів

позначення
"повне

товариство"
(„spółka 
jawna”)

,,sp. j.'' 
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Внески партнерів

грошові внески
негрошові 

внески

робота
і надання послуг 

на користь 
товариства
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Статті 22-85 Кодексу комерційних товариств

̴ кожен партнер має право представляти компанію (установчий договір може передбачати інше)

̴ кожен партнер має право та обов’язок ведення справ компанії (установчий договір може передбачати інше)

̴ кожен партнер зобов’язаний утримуватися від будь-якої діяльності, яка суперечить інтересам товариства

(заборона брати участь у конкурентній діяльності без явної згоди або презумпції згоди)

Повне товариство (Spółka jawna)
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Частка в прибутках і збитках

Повне товариство (Spółka jawna)
Статті 51-54 Кодексу комерційних товариств

рівна частка в 
прибутках і збитках 

(незалежно від суми 
зробленого внеску)

прибуток може бути 
виплачений наприкінці 

фінансового року

партнер має право на 
щорічний відсоток у розмірі 5% 

від зробленого внеску

партнер може бути 
звільнений від участі у 

збитках
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Стаття 22, § 2 Кодексу комерційних товариств 

КОЖЕН УЧАСНИК ВІДПОВІДАЄ СОЛІДАРНО ЗА ВСІМА
ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ ТОВАРИСТВА РАЗОМ З ТОВАРИСТВОМ ТА 
ІНШИМИ ПАРТНЕРАМИ

Повне товариство (Spółka jawna)
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Статті 86-101 Кодексу комерційних товариств 

Загальна характеристика:

̴ партнерство (spółka osobowa)

̴ важливими є індивідуальні особливості партнерів, їхня кваліфікація та робота, яку вони виконують

̴ утворюється з метою роботи у вільних професіях (адвокат, фармацевт, архітектор, інженер, аудитор, страховий

брокер, податковий радник, біржовий брокер, інвестиційний радник, бухгалтер, лікар, стоматолог, ветеринар,

нотаріус, медична сестра, акушерка, фізіотерапевт, адвокат, патентний повірений, оцінювач майна та присяжний

перекладач)

̴ положення щодо повного товариства застосовуються, якщо положення щодо партнерського товариства не

регулюють окремих питань інакшим чином

Партнерське товариство (Spółka partnerska)
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Статті 86-101 Кодексу комерційних товариств 

Загальна характеристика:

̴ веде діяльність під власною фірмовою назвою

̴ установчий договір товариства укладається в письмовій формі

̴ майном товариства є майно, внесене як внесок або придбане товариством під час його існування

Партнерське товариство (Spółka partnerska)
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Стаття 90 Кодексу комерційних товариств 

Прізвище принаймні одного з партнерів

Позначення „і партнер" або „і партнери" або партнерське товариство („spółka partnerska") ,,sp. p.'' 

Визначення вільної професії, за якою в товаристві ведеться робота

Назва фірми
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Внески партнерів

грошові внески
негрошові 

внески

робота
і надання послуг 

на користь 
товариства
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Партнери

̴ кожен партнер зобов’язаний утримуватися від будь-якої діяльності, яка суперечить інтересам
товариства (заборона брати участь у конкурентній діяльності без явної згоди або презумпції
згоди)

кожен партнер має право та обов’язок ведення справ компанії (установчий договір може
передбачати інше)

̴ кожен партнер має право представляти компанію (установчий договір може передбачати інше)

̴ установчий договір може передбачати, що керівництво товариством та його представництво

здійснює правління

Партнерське товариство (Spółka partnerska)

31



Частка в прибутках і збитках

Партнерське товариство (Spółka partnerska)

рівна частка в 
прибутках і збитках 

(незалежно від суми 
зробленого внеску)

прибуток може 
виплачуватися наприкінці 

фінансового року

партнер має право на 
щорічний відсоток у розмірі 5% 

від зробленого внеску

партнер може бути 
звільнений від участі у 

збитках
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Стаття 90 Кодексу комерційних товариств 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ ТОВАРИСТВА

Партнерське товариство (Spółka partnerska)

індивідуальнасолідарна

зобов’язання, що 
випливають із діяльності
товариства

зобов'язання, що випливають із професійної діяльності 
окремих партнерів

зобов'язання, що випливають із дій
або бездіяльності осіб, які діяли під
керівництвом цього партнера
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Статті 102-124 Кодексу комерційних товариств

Загальна характеристика:

̴ партнерство (spółka osobowa)

̴ веде діяльність під власною фірмовою назвою

̴ установчий договір має бути укладений у формі нотаріального акта

̴ майном товариства є майно, внесене як внесок або придбане товариством під час існування

Командитне товариство (Spółka komandytowa)
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ПАРТНЕРИ

Командитне товариство (Spółka komandytowa)

комплементарії командитарії
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КОМПЛЕМЕНТАРІЇ

повна відповідальність за зобов'язаннями товариства

ведення справ компанії

представництво компанії
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КОМАНДИТАРІЇ

відповідальність за зобов'язаннями товариства обмежується сумою внеску в 

майно товариства

не мають ні права, ні обов'язку керувати компанією

мають право голосу з приводу питань, що виходять за межі звичайної 

діяльності товариства
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Стаття 104 Кодексу комерційних товариств 

Назва фірми

прізвище принаймні 
одного або кількох з 

комплементаріїв

позначення:  
командитне 
товариство 

„spółka 
komandytowa”

,,sp. k.” 
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Внески партнерів

грошові внески

негрошові внески

робота і надання послуг на користь товариства (за винятком 

командитаріїв)
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Частка в прибутках і збитках

Командитне товариство (Spółka komandytowa)

рівна частка в 
прибутках і збитках 

комплементаріїв 
(незалежно від суми 
зробленого внеску)

командитарії беруть участь у 
прибутках товариства 

пропорційно до фактично 
зробленого внеску

командитарії беруть участь у 
збитках лише до розміру, 

зазначеного в установчому 
договорі

комплементарій може 
бути звільнений від 

участі у збитках
компанії
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Статті 25-134 Кодексу комерційних товариств 

Загальна характеристика:

̴ партнерство (spółka osobowa)

̴ ведення діяльності під власною фірмовою назвою

̴ установчий договір укладається у формі нотаріального акта

̴ статутний капітал у розмірі не менш ніж 50 000,00 польських злотих

̴ наявність керівних органів у формі загальних зборів та наглядової ради

̴ застосовуються положення, що стосуються командитних товариств та акціонерних товариств, якщо положення 

щодо командитно-акціонерних товариств не передбачають іншого

̴ рідко виступають у господарському обороті

Командитно-акціонерне товариство (Spółka 

komandytowo-akcyjna)
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ПАРТНЕРИ

Командитно-акціонерне товариство (Spółka komandytowo-akcyjna)

комплементарії акціонери

42



КОМПЛЕМЕНТАРІЇ

повна відповідальність за зобов'язаннями товариства

керівництво діяльністю компанії

представництво компанії

43



АКЦІОНЕРИ

відсутність відповідальності за зобов'язаннями товариства 

обов'язок виконувати тільки ті зобов’язання, що визначені установчим      

договором 

відсутність права та обов'язку вести справи товариства

учасники загальних зборів
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Стаття 127 Кодексу комерційних товариств 

Назва фірми

прізвище 
щонайменше 

одного або кількох 
комплементаріїв

позначення
«командитно-

акціонерне
товариство»

(„spółka 
komandytowo 

– akcyjna”)

,,S.K.A.'' 
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ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

46



Статті 151-300 Кодексу комерційних товариств 

Загальна характеристика:

̴ є суб’єктом права

̴ може бути одноосібним або мати багатьох партнерів

̴ установчий договір укладається у формі нотаріального акта

̴ статутний капітал має бути в розмірі не менш ніж 5.000,00 польських злотих

Товариство з обмеженою відповідальністю (Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością)
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Акції

формують статутний капітал

підлягають передачі, можуть бути обтяжені обмеженими речовими правами (наприклад, заставою)

мають своє покриття у грошових або негрошових внесках

номінальна вартість однієї акції не може бути нижчою від 50,00 польських злотих

акції не можуть бути придбані в обмін за виконання робіт або надання послуг на користь компанії
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Партнери

зобов'язані надавати лише ті послуги, що описані в установчому договорі

не несуть відповідальності за зобов'язаннями товариства

утворюють загальні збори акціонерів

мають право на отримання річних дивідендів (частки прибутку)
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структура товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю (Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością)

правління

загальні 
збори 

акціонерів
наглядова рада

керівництво товариством, 
представництво 

товариства

законодавчий орган 
товариства

контрольно-наглядовий орган,
призначається за бажанням 

(винятки — якщо статутний капітал 
перевищує 500 000 польських 

злотих і якщо акціонерів 
більш ніж 25) 50



Стаття 160 Кодексу комерційних товариств 

Назва фірми

будь-яка 
обрана 
назва

позначення:  
товариство з 
обмеженою

відповідальністю
(„spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością”)

«ТОВ» (Sp. z 
o.o.)

51



Стаття 300[1]-300[134] Кодексу комерційних товариств 

Загальна характеристика:

̴ є суб’єктом права

̴ утворене одним або кількома суб'єктами

̴ установчий договір укладається у формі нотаріального акта

̴ статутний капітал має бути в розмірі не менш ніж 1,00 польський злотий

̴ ця форма призначена насамперед для стартапів і нещодавно створених ініціатив

Просте акціонерне товариство (Prosta spółka akcyjna) Набуття чинності 

з 01.07.2021 
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Акції

не мають номінальної вартості

не утворюють акціонерного капіталу

підлягають передачі, можуть бути обтяжені обмеженими речовими правами

уповноважують реалізовувати корпоративні права

мають своє покриття в грошових або негрошових внесках; негрошовий внесок може 

являти собою щось, що має матеріальну вартість (зокрема робота або надання послуг 

на користь компанії) 53



Акціонери

зобов'язані виконувати завдання, описані в установчому договорі

не несуть відповідальності за зобов'язаннями фірми

утворюють загальні збори акціонерів

мають право на отримання щорічних дивідендів (участь у прибутку)
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структура товариства

Просте акціонерне товариство (Prosta spółka akcyjna)

правління

загальні 
збори 

акціонерів

наглядова рада

керівництво 
товариством, 

представництво 
товариства

законодавчий орган

контрольно-наглядовий 
орган,

призначається за 
бажанням
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Стаття 300[8] Кодексу комерційних товариств

”

Назва фірми

будь-яка 
обрана назва

позначення:
просте 

акціонерне 
товариство 

„prosta spółka 
akcyjna” 

„P.S.A.”
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Стаття 301-490 Кодексу комерційних товариств 

Загальна характеристика:

̴ є суб’єктом права

̴ утворене одним або кількома суб'єктами

̴ установчий договір укладається у формі нотаріального акта

̴ статутний капітал має бути в розмірі не менш ніж 100.000,00 польських злотих

̴ така форма призначена насамперед для великих підприємств, банків

Акціонерне товариство (Spółka akcyjna)
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Акції

номінальна вартість акції не може бути нижчою від 1,00 польського злотого

акції утворюють акціонерний капітал

можуть бути обтяжені обмеженими речовими правами

мають своє покриття в грошових або негрошових внесках

акції не можуть бути придбані в обмін на виконання робіт або надання послуг 

на користь компанії
58



Акціонери

зобов'язані виконувати завдання, описані в установчому договорі

не несуть відповідальності за зобов'язаннями компанії

утворюють загальні збори акціонерів

мають право на отримання річних дивідендів (участь у прибутку)
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структура товариства

Акціонерне товариство (Spółka akcyjna)

правління

загальні 
збори 

акціонерів

наглядова рада

керівництво 
товариством, 

представництво 
товариства

законодавчий орган

контрольно-наглядовий
орган, який

призначається обов’язково
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Стаття 305 Кодексу комерційних товариств

Назва фірми

будь-яка 
обрана назва

позначення: 
акціонерне 
товариство 

(„spółka 
akcyjna”)

«АТ» („S.A.”)
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Реєстрація індивідуальної 
господарської діяльності

62



Стаття 17 Закону про підприємництво 

Подача заявки на внесення запису до Центрального обліку та інформації про господарську 

діяльність (CEIDG)

можливість ведення господарської діяльності

Реєстрація індивідуальної господарської діяльності в Центральному 

обліку та інформації про господарську діяльність (CEIDG)
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здійснюється внаслідок подачі заявки / обов'язок подати заявку

для реєстрації необхідно ввести дані до системи CEIDG

реєстрація відбувається під час уведення даних до CEIDG, не пізніше ніж наступного робочого дня 

після подачі заявки на реєстрацію даних у CEIDG

подача заявки є безкоштовною

Внесення запису до Центрального обліку та інформації про 

господарську діяльність (CEIDG)

Статті 5-17 Закону про CEIDG

64



Стаття 5 Закону про CEIDG

• ім’я та прізвище підприємця

• додаткові позначення, які підприємець включає до назви фірми, якщо такі є

• номер PESEL

• інформація про громадянство підприємця 

• адреса доставки кореспонденції і адреса постійного місця здійснення підприємницької діяльності (якщо такі є)

• адреса електронної пошти (якщо є)

• коди видів діяльності відповідно до Польської класифікації діяльності (PKD)

Дані, що вносяться до Центрального обліку та інформації 

про господарську діяльність (CEIDG)
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Заявка до Центрального обліку та інформації про господарську діяльність (CEIDG)

надання податкового ідентифікаційного номера NIP

надання статистичного номера REGON             

реєстрація підприємця як платника внесків на соціальне страхування

ідентифікаційна декларація або відновлення ідентифікації платників податків та інших    

платежів

«Принцип одного віконця»
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Форми оподаткування податком на прибуток

Основна форма оподаткування за податковою шкалою

Право вибору іншої форми оподаткування:

єдиний податок (одна ставка незалежно від розміру доходу)

одноразовий податок від реєстрованого доходу
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• банківський рахунок

• фіскальна каса 

• печатка товариства

• ведення бухгалтерії

Інші обов'язки
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Початок підприємницької діяльності 

у формі комерційного товариства
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Створення повного товариства (spółka jawna), 

командитного товариства (spółka komandytowa)
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внесення до реєстру підприємців Національного судового реєстру (KRS),
створення компанії

підписання установчого договору онлайн із заповненням договірного шаблону, доступного у системі S24, та проставлення 
на договорі кваліфікованого електронного підпису / довіреного профілю / особистого підпису

заявка на внесення до Національного судового реєстру
(KRS)

S24 
підписання шаблону договору = заявка на реєстрацію

підписання установчого договору

договір у традиційній формі

(грошовий внесок та негрошовий внесок)

підписання установчого договору онлайн із 
використанням договірного шаблону, доступного у 

системі S24 (тільки грошовий внесок)

500,00 польських злотих

оплата за заявку + 100,00 

польських злотих

250,00 польських злотих

оплата за заявку + 100,00 

польських злотих
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Створення партнерського товариства (spółka partnerska)
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підписання 
установчого 

договору

• у письмовій 

формі

заявка на внесення 
до Національного 
судового реєстру 

(KRS)

• 500,00 польських злотих

оплата за заявку + 100,00 польських злотих

внесення до реєстру підприємців
Національного судового реєстру (KRS) 

створення компанії
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Створення командитно-акціонерного товариства
(spółka komandytowo-akcyjna)
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укладення та підписання 
статуту засновниками 

товариства

призначення ради 
директорів

підготовка звіту про 
загальну вартість грошових 

внесків на покриття 
статутного капіталу

складення декларацій
акціонерами (ст. 313, 314 

Кодексу комерційних 
товариств) 

внесення акціонерами 
внесків на покриття акцій у 

розмірі не менш ніж ¼ 
номінальної вартості акцій

заявка на внесення 
до Національного 
судового реєстру 

(KRS)

внесення до реєстру 
підприємців Національного 

судового реєстру (KRS),

створення компанії
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• сплата податку на цивільно-правові операції (PCC)

• вибір форми оподаткування

• печатка товариства

• ведення бухгалтерського обліку

• банківський рахунок

• номер NIP

• номер REGON

Інші обов'язки
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Створення господарських товариств (spółki kapitałowe)
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заявка на внесення до KRS / S24 

внесення до реєстру підприємців
Національного судового реєстру (KRS)

створення компанії

створення товариства в організації

внесення внесків на покриття статутного 
капіталу призначення органів товариства

підписання установчого договору

договір у традиційній формі

(грошовий внесок та негрошовий внесок))

підписання установчого договору онлайн із 
використанням договірного шаблону, 

доступного у системі S24
(тільки грошовий внесок)

500,00/250,00 польських злотих

оплата за заявку + 100,00 польських злотих

за винятком
акціонерного

товариства
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• сплата податку на цивільно-правові операції (PCC)

• вибір форми оподаткування

• печатка товариства

• ведення бухгалтерського обліку

• банківський рахунок

• номер NIP

• номер REGON

Інші обов'язки
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Господарська діяльність іноземців
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Стаття 2, ч. 2 Закону про іноземців

Іноземні підприємці можуть створювати філії, представництва або тимчасово пропонувати чи

надавати послуги на території Польщі

Створення філій, представництв, тимчасова пропозиція 
або надання послуг
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Іноземці з Євросоюзу

Стаття 4, ч. 1 Закону про іноземців

країна-член Європейського Союзу (крім Польщі) або країна-член Європейської асоціації 

вільної торгівлі (EFTA) — сторона угоди про Європейську економічну зону

іноземці   з країн-членів ЄС розпочинають і здійснюють підприємницьку

діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі
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Стаття 4, ч. 2 Закону про іноземців

Можуть здійснювати підприємницьку діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі:

̴ особи, які мають дозвіл на постійне проживання в Польщі

̴ особи, які мають дозвіл на проживання в Польщі як довгострокові резиденти ЄС

̴ особи, які мають дозвіл на тимчасове проживання, наданий на підставі інших обставин, які згадуються у ст.

144, ст. 151, ч. 1, ст. 159, ч. 1 або ст. 186, ч. 1, п. 3, 4 i 7 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 р. 

̴ особи, які мають статус біженця

̴ особи, які мають додатковий захист на території Польщі

̴ особи, які мають дозвіл на перебування з гуманітарних міркувань або дозвіл на толерантне перебування

̴ особи, які мають дозвіл на тимчасове проживання i перебувають у шлюбі з громадянином Польщі, який

проживає на території Польщі

̴ особи, які підлягають тимчасовому захисту в Польщі

̴ особи, які мають Карту поляка

Громадяни країн, що не входять до Євросоюзу
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Стаття 23 Закону від 12 березня 2022 р. — Про допомогу громадянам України у зв’язку зі 
збройним конфліктом на території цієї держави

Громадяни України, які легально перебувають на території Польщі, можуть розпочинати та здійснювати господарську 

діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, у всіх доступних правових формах.

Легальне перебування включає в себе перебування на підставі:

̴ - Закону від 12 березня 2022 р. — Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території 

цієї держави — у випадку осіб, які приїхали до Польщі в період після 24 лютого 2022 року.

̴ Закону від 12 грудня 2013 року - Про іноземців — у випадку осіб, які прибули до Польщі раніше і мають будь-який 

дозвіл на проживання, передбачений цим Законом, наприклад, дозвіл на тимчасове проживання та роботу.

Необхідною умовою для створення фірми в Польщі є наявність у громадянина України польського ідентифікаційного 

номера PESEL.

Громадяни України
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Інші іноземці

мають право на започаткування та здійснення підприємницької діяльності 

лише в таких формах:

командитне товариство (spółka komandytowa)

командитно-акціонерне товариство (spółka komandytowo-akcyjna)

товариство з обмеженою відповідальністю (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

просте акціонерне товариство (prosta spółka akcyjna)

акціонерне товариство (spółka akcyjna)

або шляхом вступу до вищезгаданих товариств чи володіння/придбання їхніх паїв або акцій. 85



Дякуємо за увагу!
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