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Możliwość współpracy w oparciu o relację B2B z cudzoziemcami (osobami spoza strefy UE, EFTA 
i EOG) wymaga prowadzenia przez nich działalności zarejestrowanej na terytorium RP. 

Dopuszczalność świadczenia usług na terytorium Polski bez konieczności rejestracji działalności 
w Polsce jest uzależniona od posiadania obywatelstwa jednego z państw członkowskich UE. Jest 
to tzw. transgraniczne świadczenie usług i ma charakter czasowy  i okazjonalny. Cudzoziemiec,      
w tym pochodzący z Rosji, Białorusi lub Ukrainy nie może więc skorzystać z tego rozwiązania. 

 

 

WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W RP 
PRZEZ CUDZOZIEMCÓW 

 

Rodzaj oraz forma działalności gospodarczej przez cudzoziemca uzależniona jest od podstawy 

pobytu w Polsce. Cudzoziemiec, chcąc prowadzić działalność gospodarczą na takich samych 

zasadach jak polski obywatel (samozatrudnienie/prowadzenie jednoosobowej działalności 

gospodarczej) musi legitymować się jednym z następujących tytułów: 

 

1. zezwolenie na pobyt stały; 

2. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE; 

3. status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca; 

4. zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgoda na pobyt tolerowany; 

5. ochrona czasowa w Polsce; 

6. zezwolenie na pobyt czasowy jest wydane jeżeli cudzoziemiec: 

a) zamierza zamieszkać jako członek rodziny na terytorium RP wspólnie                                    

z pracownikiem migrującym; 

b) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez 

inne państwo członkowskie UE oraz: 

• zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na 

terytorium RP na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym 

terytorium lub; 

• zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium RP studia lub szkolenie 

zawodowe, lub 

• wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na 

terytorium RP lub 

7. jest członkiem rodziny cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE, z którym przebywał na terytorium innego państwa 

członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć; 

8. jest absolwentem polskiej uczelni i poszukuje na terytorium RP pracy lub planuje 

rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium; 
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9. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał na 

terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań 

naukowych, zakończył prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych                                   

i poszukuje na terytorium RP pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności 

gospodarczej na tym terytorium; 

10. Karta Polaka; 

11. zezwolenie na pobyt czasowy i pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem 

polskim zamieszkałym na terytorium Polski; 

12. zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, wydane 

na podstawie kontynuacji działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG; 

13. status członka rodziny, który dołącza do obywateli państw członkowskich bądź z nimi 

przebywający; 

14. przebywanie w Polsce na podstawie potwierdzenia złożenia wniosku o zezwolenie na 

pobyt czasowy lub stały, lub umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, 

będącego potwierdzeniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego UE, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku, 

cudzoziemiec był uprawniony do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej na 

podstawie ww. celów wydania zezwolenia na pobyt czasowy (za wyjątkiem zezwolenia 

na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, wydanego na 

podstawie kontynuacji działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG). 

 

 

Niezależnie od powyższego, każdy cudzoziemiec bez względu na posiadane obywatelstwo 

oraz dokumenty uprawniające go do pobytu w Polsce, ma prawo do podejmowania i 

wykonywania działalności gospodarczej w formie: 

• spółki komandytowej, 

• spółki komandytowo-akcyjnej, 

• spółki z ograniczoną odpowiedzialności, 

• spółki akcyjnej, 

• prostej spółki akcyjnej. 

 

 

Na stronie Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców | 

Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy znajduje się szczegółowa 

instrukcja założenia jednoosobowej działalności gospodarczej wraz z wykazem potrzebnych 

dokumentów w zależności od rodzaju zezwolenia/statusu. 

 

 

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00806
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00806
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DOKUMENTY WYMAGANE DLA REJESTRACJI 
JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
NA TERYTORIUM RP 
 

Tytuł prawny pozwalający na założenie 

jednoosobowej działalności 

gospodarczej 

Potwierdzenie we wniosku 

statusu uprawniającego do 

założenia jednoosobowej 

działalności gospodarczej 

 Wymagane dokumenty 

Zezwolenie na pobyt stały numer karty pobytu stałego karta pobytu stałego 

Zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE (udzielone w RP) 
numer karty pobytu 

decyzja o zezwoleniu na 

pobyt 

Zezwolenie na pobyt czasowy                            

i pozostawanie w związku małżeńskim 

zawartym z obywatelem polskim 

zamieszkałym na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

numer karty pobytu czasowego  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

decyzja o zezwoleniu na 

pobyt czasowy                     

(z podstawą dotyczącą 

zawarcia związku 

małżeńskiego) 

albo 

decyzja o zezwoleniu na 

pobyt czasowy (dowolna 

- nie musi być związana          

z małżeństwem) oraz 

dowód osobisty 

małżonka oraz akt 

małżeństwa 

albo 

karta pobytu czasowego 

(dowolna - nie musi być 

związana z 

małżeństwem) oraz 

dowód osobisty 

małżonka oraz akt 

małżeństwa   

 

Status uchodźcy  

  

numer karty pobytu lub 

Genewskiego Dokumentu 

Podróży  

decyzja o nadaniu statusu 

uchodźcy  
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Ochrona uzupełniająca   

numer karty pobytu lub 

Genewskiego Dokumentu 

Podróży 

decyzja o przyznaniu 

ochrony uzupełniającej   

Zgoda na pobyt tolerowany   
numer dokumentu "zgoda na 

pobyt tolerowany"   

decyzja o zezwoleniu na 

pobyt tolerowany   

Zgoda na pobyt ze względów 

humanitarnych   

numer karty pobytu  

 

  

wiza humanitarna lub 

decyzja o zezwoleniu na 

pobyt ze względów 

humanitarnych 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 

wykonywania działalności 

gospodarczej, udzielone ze względu na 

kontynuowanie prowadzonej już 

działalności gospodarczej 

numer karty pobytu czasowego  

 

  

decyzja o zezwoleniu na 

pobyt czasowy  

  

Ważna karta Polaka numer karty Polaka ważna karta Polaka 

 

1. Pobyt na terytorium RP na w związku 

z przedłużeniem okresu legalnego 

przebywania cudzoziemca na 

terytorium RP po złożeniu wniosku o 

udzielenie zezwolenia na pobyt 

czasowy lub  

2. na podstawie umieszczonego                               

w dokumencie podróży odcisku 

stempla, który potwierdza złożenie 

wniosku o udzielenie zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio 

przed złożeniem wniosku byli 

uprawnieni do podejmowania                              

i wykonywania działalności 

gospodarczej na podstawie 

zezwolenia na pobyt czasowy                                  

i jednocześnie pozostają w związku 

małżeńskim zawartym z polskim 

obywatelem zamieszkałym na 

terytorium RP lub zezwolenia na 

pobyt czasowy udzielony w związku z 

kształceniem się na studiach, 

numer paszportu   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

paszport wraz ze stroną, 

na której widnieje 

"stempel"  
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prowadzeniem badań naukowych, 

połączeniem się z rodziną oraz  

a) posiada zezwolenie na pobyt 

rezydenta długoterminowego UE 

udzielone przez inne państwo 

członkowskie UE oraz: 

− zamierza wykonywać pracę lub 

prowadzić działalność 

gospodarczą na terytorium RP 

na podstawie przepisów 

obowiązujących w tym 

zakresie na tym terytorium lub  

− zamierza podjąć lub 

kontynuować na terytorium RP 

studia lub szkolenie zawodowe 

lub 

− wykaże, że zachodzą inne 

okoliczności uzasadniające 

jego zamieszkiwanie na 

terytorium RP lub 

b) jest członkiem rodziny 
cudzoziemca, o którym mowa w 
pkt a), z którym przebywał na 
terytorium innego państwa 
członkowskiego UE i towarzyszy mu 
lub chce się z nim połączyć; 

lub 

c) bezpośrednio przed złożeniem 
wniosku o udzielenie tego 
zezwolenia przebywał na 
terytorium RP na podstawie 
zezwolenia na pobyt czasowy w 
celu prowadzenia badań 
naukowych, zakończył 
prowadzenie badań naukowych lub 
prac rozwojowych i poszukuje na 
terytorium RP pracy lub planuje 
rozpocząć wykonywanie 
działalności gospodarczej na tym 
terytorium 

  

Wiza Poland Business Harbour numer wizy 
paszport wraz ze stroną, 

na której widnieje wiza 

Zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w celu kształcenia na 

studiach  

numer karty pobytu czasowego  

  

decyzja o zezwoleniu na 

pobyt czasowy                                  
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(z podstawą dotyczącą 

kształcenia na studiach) 

Zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w celu połączenia się                           

z rodziną 

numer karty pobytu czasowego   
decyzja o zezwoleniu na 

pobyt czasowy 

Zezwolenie na pobyt czasowy 

rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej udzielonego przez inne 

państwo Unii Europejskiej 

numer karty pobytu czasowego  

  

decyzja o zezwoleniu na 

pobyt czasowy 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 

prowadzenia badań naukowych lub 

prac rozwojowych - dla naukowca 

numer karty pobytu czasowego   
decyzja o zezwoleniu na 

pobyt czasowy 

 

 

 

 

INNE FORMY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 
Niezależnie od możliwości rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w formie 

indywidualnego przedsiębiorstwa lub spółki, zagraniczny przedsiębiorca ma również 

możliwość działania na terytorium Polski poprzez utworzenie oddziału na zasadach opisanych 

przepisami ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

W odniesieniu do obywateli państw trzecich może to odbywać się jednak jedynie na zasadzie 

wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.  

 

 

 

 

 


