
MATERIAŁ INFORMACYJNY NIE STANOWIĄCY ŹRÓDŁA PRAWA.  

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z USTAWĄ O CUDZOZIEMCACH I PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI. 

 
 

 

Działalność gospodarcza (FAQ) 
 

1. Gdzie/w jaki sposób założyć działalność gospodarczą?  

Jeżeli chcesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą - należy dokonać wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  - zwróć się do Urzędu Miasta/Gminy. 

Pamiętaj, nie każdy cudzoziemiec ma możliwość założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Istnieje zamknięty katalog cudzoziemców mogących założyć jednoosobową działalność gospodarczą. 

Znajduje się on w art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej według, którego taki rodzaj działalności mogą założyć, m.in. cudzoziemcy posiadający 

zezwolenie na pobyt stały, rezydenta długoterminowego UE, posiadają Kartę Polaka lub posiadający 

status studenta studiów stacjonarnych (uwaga: ale nie status absolwenta studiów stacjonarnych). 

Spółkę z o.o. zarejestrujesz w KRS osobiście lub przez pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata) 

albo przez Internet (portal S24).  

2. Czy posiadając zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej     

i pełnienie funkcji w zarządzie mogę pracować w spółce na innym stanowisku – np. 

sprzedawcy? 

Pracę na innym stanowisku możesz wykonywać w spółce, w której pełnisz funkcję w zarządzie, po 

uzyskaniu zezwolenia na pracę typ A. 

3. Cudzoziemiec prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. Czy może złożyć wniosek 

o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?  

Cudzoziemiec, który prowadzi działalność gospodarczą nie może złożyć wniosku o jednolite zezwolenie 

na pobyt czasowy i pracę – takie postępowanie nie zostanie wszczęte. W tej sytuacji należy złożyć 

wniosek o pobyt ze względu na prowadzenie działalności (nawet jeśli posiadasz udziały w spółce 

założonej na terytorium Polski i nie pełnisz w niej żadnej funkcji).  

4. Czy prowadząc działalność gospodarczą muszę wykazać, że posiadam stabilne i 

regularne źródło dochodu – w jaki sposób mogę to udokumentować?  

Tak, musisz wykazać, że posiadasz stabilne i regularne źródło dochodu. Dokumentem potwierdzającym 

może być: uchwała o powołaniu na członka zarządu, umowa na podstawie której wykonujesz pracę 

jako członek zarządu lub uchwała przyznająca wynagrodzenie. Pamiętaj, że uchwały te muszą zawierać 

dokładną kwotę otrzymywanego wynagrodzenia. 

5. Jakie wymagania musi spełnić prowadzona działalność, bym mógł uzyskać 

zezwolenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?  
 

https://ekrs.ms.gov.pl/s24/
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Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej podmiot, 

który prowadzi działalność gospodarczą powinien spełniać jedno z poniższych wymagań: 

• generować określony dochód - tj. osiągnąć dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku (średnie wynagrodzenie 

ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, a jego wysokość można sprawdzić na stronie: 

https://tiny.pl/r1zzj lub 

• tworzyć miejsca pracy - tj. zatrudniać na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy 

co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników 

będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami zwolnionymi z obowiązku posiadania 

zezwolenia na pracę), lub 

• posiadać odpowiednie środki lub prowadzić działania pozwalające na spełnienie tych 

warunków w przyszłości. 

6. Czy w sytuacji, gdy spółka jest nowoutworzona i nie osiąga jeszcze dochodów, czy w 

takim przypadku mogę uzyskać zezwolenie na pobyt?  

Jeżeli spółka nie spełnia warunków dochodowych oraz nie zatrudnia obywateli 

polskich/cudzoziemców, musisz wykazać, iż posiadasz wystarczające środki na spełnienie tych 

warunków w przyszłości. Warto przedłożyć dokumenty wskazujące, że spółka posiada środki na 

wierzytelności, na pensję dla zatrudnionych pracowników i na pokrycie inwestycji np. wyciąg z konta 

spółki, umowy spółki zawarte z kontrahentami. Najlepiej aby spółka/działalność posiadała środki 

pieniężne na koncie bankowym odpowiadające przynajmniej 12-krotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w województwie, w którym działalność ma siedzibę lub Ty masz miejsce zamieszkania.  

7. Czy dokumenty dotyczące prowadzonej spółki, w szczególności umowy o 

współpracę, usług itp. należy złożyć w oryginale?  

Tak. Kopia nie jest dowodem. Możesz złożyć kopię jeśli okażesz oryginał do wglądu, lub kopię, którą za 

zgodność z oryginałem potwierdził notariusz, lub jeśli działasz przez pełnomocnika, który jest radcą 

prawnym, adwokatem, rzecznikiem patentowym – kopie poświadczone przez tego pełnomocnika.  

UWAGA! Ani Ty, ani pracodawca nie możecie potwierdzić kopii dokumentów za zgodność z 

oryginałem. 

8. Obecnie spółka przynosi straty ponieważ inwestujemy, co można zrobić aby uzyskać 

zezwolenie na pobyt czasowy?  

Wykaż, że prowadzone są działania, które pozwolą na spełnienie warunków w przyszłości m.in. poprzez 

udowodnienie inwestowania, zawierania umów oraz posiadania środków pieniężnych na koncie 

bankowym.  

 

https://tiny.pl/r1zzj

