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Polskie prawo przewiduje dwie możliwości zakłada-
nia w Polsce firm (działalności gospodarczej) przez 

cudzoziemców:

 ● działalność na podstawie wpisu do ewi-
dencji działalności gospodarczej (CEIDG 

- Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej)  - firma 
jednoosobowa,

 ● spółki różnego rodzaju zakładane 
przez cudzoziemców, lub wspólnie 

z obywatelami polskimi. 

Założenie firmy na pod-
stawie wpisu do ewidencji 
CEIDG jest łatwiejsze, ale 
daje możliwości działania 
na mniejszą skalę. Nie wszy-
scy cudzoziemcy mogą z tej 
możliwości skorzystać.

Założenie własnej firmy 
może być podstawą do le-

galizacji pobytu. Zezwolenie na po-
byt nie jest wydawane automatycz-
nie. Firma musi spełnić konkretne 
warunki finansowe.

Legalizacja pobytu 
na podstawie 
działalności 
gospodarczej

Zarejestrowanie działalno-
ści gospodarczej dowolnego 
rodzaju nie legalizuje poby-
tu cudzoziemca. Potrzebuje 
on dodatkowo zezwolenia na 
pobyt: wizy w celu prowadze-
nia działalności gospodarczej 
albo zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony (po-
byt czasowy) wydawanego 
w celu prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej.

O wizę należy wnioskować 
przed przyjazdem do Polski 
w polskim konsulacie. Jest to 
dobre rozwiązanie dla osób 
otwierających nową firmę.

O zezwolenie na zamieszkanie 
na czas oznaczony wniosku-
je się w Urzędzie Wojewódz-
kim właściwym ze względu 
na miejsce pobytu w Polsce. 
W tym przypadku cudzozie-
miec musi wykazać, że jego 
firma przynosi dochody, a jej 

prowadzenie jest korzystne 
dla polskiej gospodarki. 

Właściciel nowo otwartej fir-
my zwykle nie ma możliwo-
ści wykazać dochodów – nie 
ma w rezultacie możliwości 
uzyskać zezwolenia na pobyt 
wydanego na podstawie pro-
wadzonej działalności. Wnio-
skowanie o to zezwolenie jest 
więc lepszym rozwiązaniem 
dla cudzoziemców, którzy 
prowadzą dochodową firmę 
już od jakiegoś czasu. 

Przy rozpatrywaniu wniosku 
brane jest pod uwagę, czy fir-
ma jest korzystna dla polskiej 
gospodarki: czy przynosi Pol-
sce korzyści w postaci trans-
feru nowych technologii czy 
innowacji, albo tworzy nowe 
miejsca pracy. W maju 2014 
r. wchodzi w życie nowa usta-
wa o cudzoziemcach, która 
stawia przed firmą konkret-
ne wymagania: przynoszenie 
dochodów oraz, w przypadku 
spółki - zatrudnianie pracow-
ników. 

Jeżeli firma cudzoziemca nie 
spełnia tych  kryteriów -  ze-
zwolenie na zamieszkanie nie 
będzie wydane.

Zezwolenie na 
pracę we własnej 
firmie

Cudzoziemiec, który prowa-
dzi działalność gospodarczą 
na własny rachunek (na pod-
stawie wpisu do CEIDG) nie 
potrzebuje zezwolenia na pra-
cę. Może wykonywać pracę we 
własnej firmie w Polsce tylko 
na podstawie swojego zezwo-
lenia na pobyt. Potrzebuje  
zezwolenia na pracę, gdyby 
chciał zatrudnić się w innej 
firmie, niż własna. 

Cudzoziemiec, który zało-
żył działalność gospodarczą 
w formie spółki, potrzebuje 
zezwolenia na pracę, jeże-
li pełni w spółce jakąkolwiek 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 lipca 2006  o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium ob. państw członkowskich 
UE i członków ich rodzin (Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1043)

rolę i posiada umowę o pracę 
lub umowę cywilno-prawną  
ze swoją spółką (np. jest dy-
rektorem czy prezesem). Po-
trzebuje wówczas uzyskać 
zezwolenie na pracę typ A 
(chyba, że na podstawie in-
nych przepisów ma prawo do 
podejmowania pracy w Polsce 
bez zezwolenia). 

Cudzoziemiec nie potrzebu-
je zezwolenia na pracę, jeśli 
w swojej firmie jest wyłącznie 
wspólnikiem, ale nie wykonu-
je żadnej pracy i nie pełni żad-
nych innych funkcji. 

Jeżeli cudzoziemiec pełni 
w swojej spółce funkcję człon-
ka zarządu spółki, ma prawo 
do wykonywania pracy bez 
zezwolenia przez 6 miesięcy 
w ciągu kolejnych 12 miesię-
cy. Po tym okresie potrzebuje 
uzyskać zezwolenie na pracę 
typu B.
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Wpis do CEIDG 
(praca na własny 
rachunek)

To rozwiązanie pozwala na za-
łożenie małej jednoosobowej  
firmy, czyli podjęcie pracy na 
własny rachunek. Możliwość 
założenia i prowadzenia firmy 
na tej podstawie mają obywa-
tele:

 ● Unii Europejskiej, Norwe-
gii, Liechtensteinu, Islandii 
i Szwajcarii;

 ● państw, które podpisały  
z Polską umowy o swobo-
dzie przedsiębiorczości; 

 ● USA, pod warunkiem,  
że przedmiot działalności 
gospodarczej nie został 
wpisany przez Polskę na 
listę wyjątków od zasady 
niedyskryminacji;

 ● Turcji; 

 ● posiadacze ważnej Karty 
Polaka;

 ● małżonkowie obywateli 
UE pochodzący z państw 
pozaunijnych.

Prawo rejestracji własnej fir-
my mają też cudzoziemcy, 
którzy uzyskali w Polsce:

 ● zezwolenie na osiedlenie 
się (stały pobyt);

 ● zezwolenie na pobyt rezy-
denta długoterminowego 
UE;

 ● zezwolenie na zamiesz-
kanie na czas oznaczony 
(pobyt czasowy) udzielone 
w związku z łączeniem ro-
dzin, podjęciem studiów  
w Polsce lub dla osób 
posiadających status rezy-
denta długoterminowego 

UE w innym państwie 
unijnym, którzy przyjeż-
dżają do Polski na studia 
lub w celu podjęcia pracy 
albo rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej;

 ● zezwolenie na zamiesz-
kanie na czas oznaczony 
(pobyt czasowy) udzielone 
członkowi rodziny;

 ● status uchodźcy, ochro-
nę uzupełniającą, zgodę 
na pobyt tolerowany albo 
ochronę czasową;

 ● zezwolenie na zamiesz-
kanie na czas oznaczony 
(pobyt czasowy) w związku 
z małżeństwem z obywate-
lem/obywatelką Polski;

 ● stempel w paszporcie 
legalizujący pobyt na czas 
trwania postępowania 
o udzielenie nowego ze-
zwolenia na pobyt, jeśli 
bezpośrednio przed zło-
żeniem wniosku posiadali 
prawo do podejmowania 
i wykonywania działalności 
gospodarczej.

Działalność 
gospodarcza - spółki

Cudzoziemcy o innym statu-
sie niż wymienione powyżej  
nie mogą podejmować dzia-
łalności gospodarczej na pod-
stawie rejestracji firmy do 
ewidencji CEIDG. Mogą na-
tomiast podjąć działalność 
gospodarczą w formie spółki: 
komandytowej, komandyto-
wo - akcyjnej, z ograniczoną 
odpowiedzialnością  i akcyj-
nej oraz mogą przystępować 
do takich spółek oraz obejmo-
wać lub nabywać udziały lub 
akcje.

Sam fakt założenia spół-
ki nie daje prawa do 
legalnego pobytu w Polsce 
– potrzebne jest uzyska-
nie zezwolenia na pobyt,  
a także uzyskania zezwo-
lenia na pracę we własnej 
firmie, gdy cudzoziemiec 
zamierza podjąć taką 
pracę.

Informacja przygotowana przez Fundację Polskie Forum Migra-
cyjne w ramach projektu „Centrum Informacyjne 

dla Cudzoziemców 2”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz  

z budżetu Państwa.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
www.interwencjaprawna.pl

Wojewoda Mazowiecki
www.mazowieckie.pl 

Polskie Forum Migracyjne
www.forummigracyjne.org

Za treść publikacji odpowiada Fundacja Polskie Forum Migracyjne. Poglądy 
w niej wyrażone nie odzwierciedlają w  żadnym razie oficjalnego stanowiska 

Unii Europejskiej.

Projekt i wykonanie: Arianpol Sp. z o.o. | www.arianpol.euWłasna firma Spółka

Uwaga! Na pracę we 
własnej spółce cudzo-
ziemcy potrzebują do-
datkowo zezwolenia na 
pracę w Polsce, gdy łączy 
ich ze spółką jakakol-
wiek umowa. Zezwole-
nie nie jest wymagane w 
przypadku działalności 
jednoosobowej (na wła-
sny rachunek).


