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ROZDZIAŁ 3 
PRAWNE RAMY FUNKCJONOWANIA MAŁYCH  

I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
W UNII EUROPEJSKIEJ  

Przedsiębiorca w prawie polskim 

Pojęcie działalności gospodarczej 

Działalnością gospodarczą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 
roku o swobodzie działalności gospodarczej, nazywamy zarobkową działalność 
wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie 
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną 
w sposób zorganizowany i ciągły1. Pomijając kryteria ekonomicznej klasyfika-
cji, które wskazują, że działalność gospodarcza może być wykonywana, 
w praktyce, w niemal każdej sferze dozwolonej przez prawo, należy zwrócić 
uwagę na kilka istotnych cech powyższej definicji, decydujących o tym, że 
określona działalność będzie mogła być postrzegana jako gospodarcza. 

Po pierwsze, art. 2 cytowanej wyżej ustawy wskazuje, że każda działalność 
gospodarcza powinna mieć charakter zarobkowy. Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę, że, w zamierzeniu ustawodawcy, dla wystąpienia tej przesłanki znacze-
nie będzie miał sam zamiar osiągania zysku, nie zaś jego faktyczne wystąpienie. 
Kryterium działalności zarobkowej będzie więc spełnione już w chwili wystą-
pienia jej komercyjnego celu. Po drugie, za gospodarczą ustawodawca uznaje 
tylko taką działalność, która będzie zorganizowana i nie będzie miała przypad-
kowego charakteru2. Ogólnie rzecz biorąc, należy zatem przyjąć, że prowadze-
nie działalności gospodarczej w przewidzianych prawem formach organizacyj-
nych, przy spełnieniu określonych prawem obowiązków (np. dotyczących reje-
stracji), czyni jednocześnie zadość przedmiotowej przesłance określonej w art. 2 

                                                        
1 Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm. 
2 Por. C. Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2001, s. 184. 
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ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku3. Po trzecie wreszcie, działalność gospodarcza 
powinna być wykonywana w sposób ciągły, z czego wynika wyraźny zamiar 
wyłączenia z jej zakresu czynności zarobkowych o jednorazowym charakterze4. 
Należy również zwrócić uwagę, że do pojęcia działalności gospodarczej włą-
czona została również tzw. działalność zawodowa, co pozwala na umieszczenie 
w obrębie przedsiębiorców również przedstawicieli wolnych zawodów5. 

Uzupełniając pojęcie działalności gospodarczej, trzeba też dodać, że zgodnie 
z art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jej przepisów nie stosuje 
się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz 
chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posił-
ków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związa-
nych z pobytem turystów. 

Przedsiębiorca 

Definicja działalności gospodarczej w ujęciu przedmiotowym wymaga po-
nadto uzupełnienia z podmiotowego punktu widzenia, tj. z perspektywy form 
organizacyjnych, w jakich można ją podejmować i wykonywać. Podmiot pro-
wadzący działalność gospodarczą, określany niegdyś jako „podmiot gospodar-
czy”, przez przepisy prawa zwany jest obecnie przedsiębiorcą. W rozumieniu 
art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku jest nim każda osoba fizyczna, osoba 
prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (której odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną) wykonująca we własnym imieniu działal-
ność gospodarczą. W odniesieniu do osób fizycznych należy zauważyć, że, co 
do zasady, jedynym warunkiem dopuszczającym możliwość podjęcia przez nie 
działalności gospodarczej jest posiadanie pełnej zdolności do czynności praw-
nych6. Ponadto za przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą uznaje się także, zgodnie z art. 4.2, wspólników spółki cywilnej, co 
pozwala na wyłączenie z kategorii przedsiębiorców samych spółek cywilnych. 
Wśród osób prawnych, które mogą nabyć status przedsiębiorcy, przede wszyst-
kim należy wymienić spółki kapitałowe prawa handlowego (spółka z o.o., spół-
ka akcyjna), trzeba jednak pamiętać, że omawiany przepis nie wyklucza z zakre-
su przedsiębiorców także innych osób prawnych, na przykład stowarzyszeń bądź 
fundacji, oczywiście pod warunkiem prowadzenia przez nie działalności gospo-
darczej. Do kategorii jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawny-
                                                        

3 Więcej na ten temat zob. A. Walaszek-Pyzioł, Status prawny przedsiębiorcy w świetle projek-
tu ustawy prawo działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1999, nr 
5.  

4 Por. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007, s. 196. 
5 Więcej na ten temat zob. tamże, s. 194–195. 
6 Zgodnie z art. 11 kodeksu cywilnego, pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się 

z chwilą uzyskania pełnoletności. 
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mi, które jednocześnie mogą być uznane za przedsiębiorców, zaliczają się prze-
de wszystkim tzw. nieposiadające osobowości prawnej spółki prawa hand-
lowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka koman-
dytowo-akcyjna). Warunkiem decydującym o przyznaniu możliwości prowa-
dzenia przez powyższe podmioty działalności gospodarczej we własnym imie-
niu jest przyznanie im, odrębną ustawą, zdolności prawnej. Stosowny przepis 
zawiera między innymi kodeks spółek handlowych, wskazując, że spółka oso-
bowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomo-
ści i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana7. 

Wśród tak zdefiniowanej, bardzo szerokiej kategorii przedsiębiorców mogą 
również funkcjonować, co warte podkreślenia, tzw. osoby zagraniczne, przez 
które ustawodawca rozumie:  

1) nieposiadające obywatelstwa polskiego i mające miejsce zamieszkania za 
granicą osoby fizyczne,  

2) osoby prawne z siedzibą za granicą oraz  
3) jednostki organizacyjne z siedzibą za granicą, niebędące osobami praw-

nymi i posiadające zdolność prawną (art. 5 ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej).  

Zasady i warunki dopuszczalności podejmowania i wykonywania działalno-
ści gospodarczej przez powyższe kategorie osób ustawa o swobodzie działalno-
ści gospodarczej reguluje w następujący sposób: 

• Po pierwsze, zgodnie z art. 13.1 ustawy, osoby zagraniczne z państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędą-
cych stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które 
mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów za-
wartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodar-
czą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 

• Po drugie, na podstawie art. 13.2, podejmować i wykonywać działalność 
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych 
zasadach jak obywatele polscy mogą również obywatele innych państw, 
jeżeli posiadają zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezy-
denta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenie na za-
mieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, 
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 roku o cudzoziemcach (dotyczącej m.in. członków rodziny cudzo-
ziemca), zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy lub korzystają 
w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej. 

• Po trzecie, inne osoby zagraniczne mają prawo do podejmowania i wy-
konywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki koman-

                                                        
7 Art. 8 § 1 kodeksu spółek handlowych, Dz.U. z 2001 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. 
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dytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością 
i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowa-
nia bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodo-
we nie stanowią inaczej (art. 13.3)8. 

Z kategorii tzw. osób zagranicznych należy jednocześnie wyodrębnić pojęcie 
„przedsiębiorcy zagranicznego” (osoba zagraniczna wykonująca działalność 
gospodarczą za granicą), której ustawodawca stwarza dodatkowo możliwość 
prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej swojego przedsiębiorstwa 
w formie oddziału bądź przedstawicielstwa. Oddział przedsiębiorcy zagranicz-
nego stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności 
gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza jego siedzibą lub głów-
nym miejscem wykonywania działalności, i podlega obowiązkowi ujawnienia 
w systemie Krajowego Rejestru Sądowego (rejestr przedsiębiorców). Przedmiot 
działalności oddziału jest ograniczony do zakresu działalności przedsiębiorstwa 
głównego („zagranicznego”). Działalność przedstawicielstw może koncentro-
wać się wyłącznie na reklamie i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Utwo-
rzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przed-
siębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki. 

Rozpoczęcie działalności 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podjęcie, przez zdefiniowanego po-
wyżej przedsiębiorcę, działalności gospodarczej wymaga uczynienia zadość 
licznym wymogom, z których za najważniejszy należy uznać obowiązek uzy-
skania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź 
do Ewidencji Działalności Gospodarczej (art. 14 ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej)9. O tym, który z dwóch powyższych rejestrów będzie właści-
wy dla konkretnego przedsiębiorcy, decyduje forma organizacyjna, w jakiej 
prowadzi on swoją działalność. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 
przewiduje tu dość prostą zasadę: osoby fizyczne (w tym wspólnicy spółki cy-
wilnej) mają obowiązek zgłoszenia działalności do Ewidencji Działalności Go-
spodarczej, pozostałe zaś kategorie przedsiębiorców ujawniają swe dane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Rejestry wchodzące w skład systemu KRS prowadzą wydziały gospodarcze 
sądów rejonowych obejmujące swoją właściwością obszar jednego wojewódz-
twa. Każdy rejestr składa się z trzech części prowadzonych odpowiednio dla 
                                                        

8 Por. K. Strzyczkowski, dz. cyt., s. 201. 
9 Wyjątek od zasady uzyskania statusu przedsiębiorcy z chwilą wpisu do KRS zawiera art. 14.1 

zdanie drugie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym spółka kapitałowa 
w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsię-
biorców. Więcej na ten temat zob. J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popio-
łek, W. Pyzioł, Kodeks spółek handlowych – komentarz, Warszawa 2001, s. 42 i n. 
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przedsiębiorców; stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; a także dla dłużników 
niewypłacalnych10.  

Za wniosek o wpis bądź jego zmianę w rejestrze, jak również za wniosek 
o udostępnienie zawartych w nim danych trzeba uiścić opłatę określoną w prze-
pisach. Co więcej, jeżeli konkretny wpis należy dodatkowo ogłosić w „Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym”, również ta czynność wymaga poniesienia sto-
sownych kosztów. W tabeli 3.1, 3.2 i 3.3 podano obowiązujące obecnie stawki 
opłat. 

Tabela 3.1. Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym (w zł)11 

Wpis stały  
od wniosku:  

Podmiot podlegający wpisowi do:  

rejestru przedsiębior-
ców  rejestru stowarzy-

szeń, innych 
organizacji spo-
łecznych i zawo-
dowych, fundacji 
oraz publicznych 
zakładów opieki 

zdrowotnej  

rejestru przedsię-
biorców oraz 

rejestru stowarzy-
szeń, innych 

organizacji spo-
łecznych i zawo-
dowych, fundacji 
oraz publicznych 
zakładów opieki 

zdrowotnej  

rejestru dłużników 
niewypłacalnych  spółki 

osobowe  
pozostałe 
podmioty  

o zarejestrowanie  750  1000  250  1000  300  

o dokonanie zmiany 
wpisu w rejestrze  400  400  150  400   

o wykreślenie tylko  
z rejestru przedsiębior-
ców  

   150   

o wykreślenie z KRS  300  300  300  300  150  

o przyjęcie dokumentów  40  40  40  40   

o uwierzytelnienie 
odpisu statutu w postę-
powaniu rejestrowym  

40  40  40  40   

dotyczącego innego 
postępowania rejestro-
wego  

300  300  300  300  300  

Źródło: oficjalna strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl 

                                                        
10 Art. 1, art. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst 

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209. 
11 Zob. ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 

1398. 
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Tabela 3.2. Opłaty za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” (w zł)12 

Wniesienie opłaty za 
ogłoszenie w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym 
 w wypadku zgłoszenia:  

wpisu 
podmiotu  
do KRS  

wpisu zmiany danych  wykreślenia podmiotu 
z KRS  

500  250  250 

Źródło: oficjalna strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl 

Tabela 3.3. Opłaty za udostępnienie informacji z KRS (w zł)13 

Opłata za:  Rejestr  
przedsiębiorców  

Rejestr stowarzyszeń, 
innych organizacji 

społecznych i zawo-
dowych, fundacji 
oraz publicznych 
zakładów opieki 

zdrowotnej  

Rejestr dłuż-
ników niewy-

płacalnych  

Elektroniczny 
katalog 

dokumentów  

odpis pełny  60  60  60    

odpis aktualny  30  30  30    

wyciąg  

dział I  10  10    – 

każdy  
następny 

dział  
5  5    – 

zaświadczenie  15  15  15    

wydanie pisemnej  
informacji  5  5  –    

kopię dokumentu  
elektronicznego  –  –  –  50  

Źródło: oficjalna strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl 
 
W przeciwieństwie do KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej nie sta-

nowi sądowego systemu rejestracji, lecz jest prowadzona przez, właściwe ze 
względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, gminy. Ewidencja Działalno-
ści Gospodarczej również opiera się na zasadzie jawności, a wnioski o wpis 
i zmianę umieszczonych w niej danych także podlegają stosownym opłatom. 
Wedle art. 28 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wniosek o wpis do 

                                                        
12 Zob. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 roku w sprawie or-

ganizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Moni-
tora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub ob-
wieszczenia, Dz.U. z 1996 r. Nr 45, poz. 204 z późn. zm. 

13 Zob. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie okre-
ślenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń 
z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego kata-
logu dokumentów spółek.  
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ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany 
wpisu, opłata wynosi 50 zł. 

Poza wymogami ciążącymi na każdym podmiocie mającym zamiar podjąć 
działalność gospodarczą (najważniejszym z nich jest obowiązek rejestracji, inne 
to na przykład obowiązek rozliczeń za pomocą rachunku bankowego), należy 
również wspomnieć o innych, przewidzianych przepisami, obowiązkach, obej-
mujących swym zakresem tylko niektórych przedsiębiorców i wiążących się 
jednocześnie z koniecznością poniesienia odpowiednich kosztów. 

Przede wszystkim ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje 
w art. 15, że podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej może 
wiązać się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji. 
Koncesja jest jedną z podstawowych form reglamentowania przez państwo dzia-
łalności gospodarczej, a jej treść stanowi przyznanie uprawnienia do podejmowa-
nia i wykonywania danej działalności gospodarczej, w sposób i na warunkach 
ściśle określonych (w koncesji, przepisach odrębnych ustaw)14. Obowiązek uzy-
skania koncesji jest jedną z najsurowszych form ograniczania swobody działalno-
ści gospodarczej, z powyższego względu, biorąc pod uwagę uregulowania Kon-
stytucji RP (art. 31.3) oraz art. 46.3 ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej, może być on ustanowiony wyłącznie w ustawie i tylko wtedy, gdy jest to 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny 
interes publiczny. Obecnie przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku przewidują 
sześć obszarów działalności gospodarczej związanych z obowiązkiem uzyskania 
koncesji. Należą do nich:  

1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze 
złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie od-
padów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;  

2) wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;  

3) wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja  
i obrót paliwami i energią;  

4) ochrona osób i mienia;  
5) rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;  
6) przewozy lotnicze.  
Z udzieleniem każdej z powyższych koncesji wiąże się obowiązek poniesie-

nia odpowiednich opłat (art. 62 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), 
których wysokość regulują przepisy szczegółowe, na przykład rozporządzenie 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 roku w sprawie opłat 
za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyj-
nych (Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 153).  

Konieczność uiszczenia określonych opłat łączy się również z drugą formą 
reglamentowania przez państwo działalności gospodarczej, tj. obowiązkiem 
                                                        

14 Więcej na ten temat zob. Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004. 
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uzyskania wpisu do tzw. rejestru działalności regulowanej (art. 64.2 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej – wpis do rejestru działalności regulowa-
nej podlega opłacie skarbowej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej). 
Zgodnie z art. 64.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli przepis 
odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulo-
waną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsię-
biorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki okre-
ślone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu we wspomnianym 
rejestrze. Przykładem działalności gospodarczej objętej powyższym, szczegól-
nym wymogiem są na przykład usługi turystyczne15. Artykuł 4 ustawy o usłu-
gach turystycznych wskazuje, że działalność gospodarcza w zakresie organizo-
wania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawie-
raniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działal-
ności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów tury-
styki i pośredników turystycznych.  

Przedsiębiorcy mający zamiar wykonywać działalność gospodarczą w okre-
ślonych dziedzinach muszą również liczyć się z, przewidywanym niekiedy przez 
przepisy szczególne, obowiązkiem uzyskania zezwolenia (także tzw. zgody, 
licencje, pozwolenia) na działalność gospodarczą. Również i ta forma ograni-
czenia wolności gospodarczej ściśle wiąże się z koniecznością poniesienia okre-
ślonych kosztów. Co więcej, na przykład w zakresie działalności polegającej na 
sprzedaży napojów alkoholowych, rozbudowane przepisy dotyczące opłat prze-
widują nie tylko obowiązek ich uiszczania za wydanie zezwolenia, ale również 
za coroczne z nich korzystanie16. 

Podstawowe koszty prowadzenia działalności gospodarczej  
w Polsce 

Problematyka kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej jest zagadnieniem niezwykle obszernym (swoje miejsce znajdują tu wątki 
charakterystyczne nie tylko dla dziedziny prawa gospodarczego, ale również 
prawa finansowego, administracyjnego czy też prawa pracy), którego nie sposób 
wyczerpująco przedstawić w ramach przeznaczonych dla niniejszego artykułu. 
W związku z tym uwagi, które mogą okazać się przydatne dla osób mających 
zamiar podjąć działalność gospodarczą, autorzy zdecydowali się ograniczyć 
wyłącznie do kwestii kosztów pracy oraz obciążeń podatkowych i przedstawić 
je w formie tabeli (tabela 3.4).  

                                                        
15 Zob. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, Dz.U. z 2004 r. Nr 223, 

poz. 2268. 
16 Zob. ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-

niu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231.  
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Tabela 3.4. Niektóre koszty prowadzenia działalności gospodarczej 

Podatki i opłaty 

Przedsiębiorstwo, bez względu na formę prawną, 
jest zobligowane do uiszczania różnego rodzaju 
podatków i opłat fiskalnych.  

 

Koszty ZUS-u 

 

Podatnik 

Podmiot występujący w imieniu firmy lub włas-
nym. 

 

 

Ubezpieczenie emerytalne 

19,52%  

Pełną stawkę opłaca właściciel firmy prywatnej. 

Za zatrudnionych pracowników/zleceniobiorców 
połowę składki opłaca pracodawca i połowę 
pracownik/zleceniobiorca. 

Płatnik 

Podmiot płacący w imieniu zatrudnionych pra-
cowników i innych osób wykonujących zlecone 
czynności. 

 

 

 

Ubezpieczenie rentowe 

13%  

Pełną stawkę opłaca właściciel firmy prywatnej. 

Za zatrudnionych pracowników/zleceniobiorców 
połowę składki opłaca pracodawca i połowę 
pracownik/zleceniobiorca. 

 

Przykłady najważniejszych podatków i opłat 
fiskalnych  

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Podatek od towarów i usług (VAT) 

Podatek akcyzowy 

Podatek od nieruchomości 

 

Ubezpieczenie chorobowe 

2,45% 

Dobrowolna dla właściciela firmy 

Dobrowolna dla zleceniobiorcy 

Obowiązkowa dla pracownika 

 

Przykłady najważniejszych podatków i opłat 
fiskalnych  

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Opłaty skarbowe 

 

Ubezpieczenie wypadkowe 

0,97–3,86% 

Opłacana przez właściciela firmy i pracodawcę. 

 

Wybór formy opodatkowania podatkiem do-
chodowym: 

 

Ubezpieczenie zdrowotne 

8,75% w roku 2006 

Opłacana przez pracowników, właścicieli firm 
oraz zleceniobiorców. 
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Podatek dochodowy od osób fizycznych 

1) Na zasadzie ryczałtu 

Karta podatkowa 

Ryczałt ewidencjonowany 

 

2) Na zasadach ogólnych 

Stawki progresywne 

Stawka liniowa 

Fundusz Pracy 

2,45% podstawy wymiaru, jak przy składkach na 
ubezpieczenia społeczne 

Opłacana przez właściciela firmy, pracodawcę  
i zleceniodawcę. 

 

Karta podatkowa 

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych 
prowadzące ściśle określony rodzaj działalności 

Stawka podatku jest niezależna od dochodów – 
stawkę ustala urząd skarbowy. 

Brak limitu przychodów. 

Podatnikowi nie przysługują żadne odliczenia. Nie 
może również uwzględnić kosztów prowadzenia 
działalności. 

Podatnik nie prowadzi ewidencji podatkowej. 

 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych 

0,15% podstawy wymiaru, jak przy składkach na 
ubezpieczenia społeczne 

Opłaca ją pracodawca. 

 

Ryczałt ewidencjonowany 

Osoby fizyczne, spółki osób fizycznych 

Stawki zależne od rodzaju prowadzonej działalno-
ści: 3; 5,5; 8,5; 17 i 20% 

Dowolna działalność 

Limit przychodów na granicy 250 000 euro 

 

Podstawa wymiaru 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne stanowi kwota deklarowana, ale nie 
niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w poprzednim kwartale w kraju. 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
zdrowotne stanowi kwota deklarowana, ale nie 
niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzed-
nim kwartale. 

 

Ryczałt ewidencjonowany 

Podatnik nie może odliczyć kosztów prowadzenia 
działalności. 

Uproszczona ewidencja – ewidencja przychodów 

 

Ulgowe składki 

Osobom fizycznym rozpoczynającym po raz 
pierwszy działalność gospodarczą przez okres 24 
miesięcy przysługują ulgowe stawki ubezpiecze-
niowe. 

W roku 2006 podstawą wymiaru składek była 
kwota 269,73 zł. 
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Stawki progresywne 
Wraz ze wzrostem dochodu rośnie stawka podat-
ku. 
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, 
spółki osobowe 
Trzy stawki w zależności od uzyskiwanych do-
chodów: 19, 30 i 40% 
Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności 
Podatnik może dokonać odliczeń, uwzględnić 
koszty prowadzenia działalności. 
 

Ulgowe składki 
Prawa do ulg nie mają osoby, które: 

• prowadzą lub prowadziły w okresie ostatnich 
60 miesięcy kalendarzowych pozarolniczą 
działalność, 

• wykonują działalność na rzecz byłego praco-
dawcy. 

 

Stawka liniowa 

Jest to podatek w postaci 19% od dochodów  
z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Podatnik nie może skorzystać między innymi z ulg 
i zwolnień. 

Zalecana podatnikom o wysokich dochodach. 

 

Źródło: S.W.Z. Żaro, P. Sasin, Jak założyć i poprowadzić własną firmę, Wyd. Sigma, 2006 

W uzupełnieniu powyższych informacji, warto przy okazji zwrócić uwagę na 
pojawiający się często w praktyce problem wyboru przez przedsiębiorcę odpo-
wiedniej formy prawnej umów podpisywanych z pracownikami/usługodawcami. 
W tym miejscu należy więc wskazać na podstawowe różnice oraz konsekwencje 
zawierania umów o pracę, umów-zleceń bądź ewentualnie innych form współ-
pracy z osobami świadczącymi na rzecz przedsiębiorcy określone usługi, które 
mogą ewentualnie pozwolić na ograniczenie tzw. kosztów zatrudnienia17.  

Tabela 3.5. Umowa o pracę a umowa-zlecenia 

 Umowa o pracę Umowa-zlecenie 

Definicja Wykonywanie pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy  
i pod j ego  k i e ro wn ic t wem  
oraz w miejscu i czasie wyzna-
czonym przez pracodawcę  

 

Przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) 
zobowiązuje się do dokonania określonej 
czynności prawnej dla dającego zlecenie 
(zleceniodawcy); czynności o charakterze 
usług, na przykład prowadzenie sprawy 
w sądzie. Nie jest określone miejsce 
i czas wykonywania oraz nie ma bezpo-
średniego kierownictwa pracodawcy. 
Strony stosunku cywilnoprawnego są 
sobie z mocy prawa równe, nie ma mowy 
o podporządkowaniu, gdyż od razu 
wskazuje to na stosunek pracy i na wolę 
stron umowy skutkującą sankcjami z art. 
22 § 1(2) kodeksu pracy.  

 
 

                                                        
17 Zob. więcej: S. Nahotko, Zarządzanie kosztami pracy, Gdańsk 2005; K. Lis, Samozatrudnie-

nie i inne formy minimalizacji kosztów pracy, Gdańsk 2003.  
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Regulacja Kodeks pracy Kodeks cywilny 
Cechy  
charakterystyczne 

Osobiste świadczenie pracy pod-
porządkowanej na rzecz praco-
dawcy  
 

Wykonanie zlecenia można powierzyć 
osobie trzeciej, jeśli wynika to z umowy, 
zwyczaju bądź gdy przyjmujący zlecenie 
jest do tego zmuszony przez okoliczności. 
 

Skutek Umowa starannego działania Umowa starannego działania 

Wynagrodzenie 

 

Umowa za wynagrodzeniem, 
pracownik nie może się zrzec 
wynagrodzenia. 

Odpłatność nie należy do istoty zlecenia, 
umowa zlecenia może być nieodpłatna.  

Miejsce pracy  
wyznaczone przez 
pracodawcę w umowie 

Tak Nie 

Wymiar i rodzaj czasu 
pracy oraz organizacja 
ustalona przez  
pracodawcę 

Tak, na przykład praca zmiano-
wa, dyspozycyjność, tworzenie 
grafiku  

 

Nie 

Obowiązujące normy 
czasu pracy – dobowa 
i tygodniowa i prawo 
do wynagrodzenia za 
nadgodziny 

Tak Nie 

Obowiązek badań  
lekarskich przed 
dopuszczeniem  
do pracy 

Tak Nie 

Obowiązek szkolenia 
bhp 

 

Tak Tak – w zakresie określonym odrębnymi 
przepisami 

 

Odprowadzanie  
zaliczki na podatek 

 

Tak Tak 

Odprowadzanie  
składek ZUS  
i chorobowych 

 

Tak ZUS – tak, nie dotyczy studentów, eme-
rytów i rencistów, chorobowe – nie, 
dobrowolne 

 

Obowiązek zaznajo-
mienia z regulaminami 
i procedurami firmy 

Tak Nie 

Możliwość  
powierzenia innych 
obowiązków, zadań 
niż te, które wynikają 
bezpośrednio z umowy  
o pracę 

Tak Nie – dodatkowa umowa cywilnoprawna 

 

Źródło: zestawienie własne 
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Podsumowując powyższe zestawienie należy podkreślić, że jeżeli tylko są 
spełnione warunki wymienione w definicji stosunku pracy w art. 22 kodeksu 
pracy (wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę), to bez 
względu na nazwę zawartej przez strony umowy należy ją traktować jako stosu-
nek pracy18. Kodeks pracy bowiem jednoznacznie stwierdza, że nie jest dopusz-
czalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną (np. umową- 
-zleceniem) przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych 
w art. 22.  

Ponadto trzeba też zauważyć, że zgodnie z art. 281 kodeksu pracy, każdy, 
kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, zawiera umowę cywilno-
prawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta 
umowa o pracę, podlega karze grzywny. 

Państwowa Inspekcja Pracy zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie  
powyższych przepisów, ponieważ umowę cywilnoprawną uważa się za mniej 
korzystną dla pracowników (skraca im czas odpoczynku, np. dni wolne, dobę 
pracowniczą) i często, w praktyce, stanowi ucieczkę pracodawców przed dodat-
kowymi kosztami, takimi jak: dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, 
wynagrodzenie za urlop, chorobę, koszty badań lekarskich, wypadek w pracy, 
uprawnienia socjalne itd.  

Podobny problem wiąże się również z korzystaniem przez przedsiębiorców 
zamiast z umów o pracę – z form tzw. samozatrudnienia, gdzie obie strony 
przedmiotowego stosunku prawnego występują jako przedsiębiorcy i samodziel-
nie rozliczają swoje dochody. Od 1 stycznia 2007 roku w odniesieniu do powyż-
szej praktyki nastąpiła dość istotna zmiana przepisów, która w dużej mierze  
pozwoli na ograniczenie tego niekorzystnego, zdaniem organów państwowych, 
zjawiska. Istota nowo wprowadzonej regulacji polega na dodaniu do definicji 
działalności gospodarczej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 
nowych „negatywnych” warunków19. Zgodnie z art. 5b ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, działalności gospodarczej nie uznaje się za pozarolni-
czą, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich 
wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedo-
zwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,  

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyzna-
czonym przez zlecającego te czynności,  

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego 
z prowadzoną działalnością. 

                                                        
18 Więcej na ten temat zob. A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, t. I, Warszawa 2004.  
19 Zob. art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 

176). 
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Powyższa regulacja oznacza poważne utrudnienie w przechodzeniu osób do-
tychczas zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na tzw. samozatrudnienie, 
bez jednoczesnej, istotnej zmiany treści łączącego go z pracodaw-
cą/usługodawcą stosunku prawnego. Artykuł 5b wskazanej wyżej ustawy sta-
nowi bowiem wyraźnie, że organy podatkowe za gospodarczą będą uznawały 
tylko taką pozarolniczą działalność, która spełnia co najmniej jeden z poniż-
szych warunków: 

• pełna odpowiedzialność za rezultat wykonywanych czynności, 
• brak kierownictwa oraz ściśle określonego miejsca i czasu wyznaczonych 

czynności, 
• pełne ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospo-

darczą. 

Swoboda świadczenia usług oraz podejmowania  
działalności gospodarczej w Unii Europejskiej  
i Europejskim Obszarze Gospodarczym 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a okresy  
przejściowe 

1 maja 2004 roku Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, przystąpiła 
również do jej rynku wewnętrznego, którego reguły – zapisane przede wszyst-
kim w traktatach założycielskich – gwarantują między innymi swobodę prze-
pływu pracowników, swobodę świadczenia usług i zakładania przedsiębiorstw. 
Niektóre z państw członkowskich Unii, w obawie przed „zdominowaniem ich 
rynków pracy przed tanią siłą roboczą z Polski”, wprowadziły do traktatu akce-
syjnego specjalne okresy przejściowe w zakresie swobodnego przepływu pol-
skich pracowników; co jednak istotne – państwa te nie wprowadziły tego typu 
ograniczeń dla przedsiębiorców i ich przedsiębiorstw (poza nielicznymi wyjąt-
kami, o których poniżej). W ramach wspólnotowej swobody świadczenia usług 
i zakładania przedsiębiorstw, polskie przedsiębiorstwa mają zatem prawo wyko-
nywać usługi w krajach Unii Europejskiej, zatrudniając przy tym polskich oraz 
zagranicznych pracowników. Dotyczy to większości prac i zadań, które można 
świadczyć także na podstawie samozatrudnienia, umów cywilnych, przede 
wszystkim umów o dzieło.  

Istotne okresy przejściowe w zakresie delegowania pracowników przez fir-
my polskie w ramach świadczenia usług wprowadziły Niemcy i Austria: 

• W Niemczech  ograniczenia te dotyczą w szczególności usług budow-
lanych (kod NACE 45.1 do 4) oraz działalności wymienionej w załącz-
niku do dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 roku dotyczącej 
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (tj. te rodzaje 
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działalności, które obejmują prace związane z budową, naprawą, utrzy-
maniem, przeróbką lub rozbiórką budowli, a w szczególności prace ta-
kie, jak wykopy, roboty ziemne, wyposażanie lub instalowanie itd.), jak 
również sprzątania przemysłowego (kod 74.70) oraz działalności dekora-
torów wnętrz (kod 74.87).  

• W Austr i i  okresy przejściowe (siedmioletni okres podzielony na trzy 
podokresy) dotyczą usług związanych z ogrodnictwem (01.41), cięciami, 
rzeźbieniem i wykończaniem kamienia (26.7), oraz usługami z zakresu 
ręcznego wyrobu elementów z metalu i części tych elementów (28.11), 
usług budowlanych, włączając w to pokrewną działalność (45.1 do 4), 
działalności wymienionej w załączniku do dyrektywy 96/71/WE, dzia-
łalności związanej z ochroną (74.60), sprzątaniem przemysłowym 
(74.70), pielęgnowaniem w domu (85.14), pracą społeczną i działalno-
ścią świadczoną bez zakwaterowania (85.32)20. 

Istotnym zastrzeżeniem jest, że ograniczenia, o których mowa powyżej, nie 
dotyczą osób samozatrudnionych (tj. podejmujących i wykonujących działal-
ność na własny rachunek), które zamierzają podjąć działalność w krajach człon-
kowskich. Wynika to z faktu, że uprawnienia tych osób opierają się na przepi-
sach innej dyrektywy wspólnotowej, a konkretnie – dyrektywy z dnia 21 maja 
1973 roku w sprawie zniesienia ograniczeń w zakresie przemieszczania się 
i pobytu obywateli państw członkowskich wewnątrz Wspólnoty, które dotyczą 
przedsiębiorczości i świadczenia usług. 

Wprowadzone okresy ochronne skutkują między innymi tym, że polskie 
przedsiębiorstwa zatrudniające polskich pracowników nie mogą się starać 
o zamówienia publiczne w chronionych branżach – są zatem w tym zakresie 
dyskryminowane (jednak zgodnie z prawem). Jednak ograniczenia te nie mają 
zastosowania do polskich firm zatrudniających austriackich pracowników21.  

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  

Ponieważ okresy przejściowe stosowane przez niektóre z państw UE stano-
wią wyjątek od wspólnotowej zasady swobody świadczenia usług i przedsię-
biorczości, wprowadzające je przepisy należy interpretować restrykcyjnie; jaka-
kolwiek rozszerzająca wykładnia ze strony państwa i jego organów (np. co do 
rozszerzenia okresów przejściowych na inne usługi niż wyraźnie wskazane 
w traktatach akcesyjnych) jest zatem niedopuszczalna.  

Temu zagadnieniu jest poświęcone między innymi orzeczenie ETS w spra-
wie Rush Portugesa22. W czasie obowiązywania we Francji okresu przejściowe-
go wobec Portugalii (w związku z jej przystąpieniem do Wspólnoty) w odnie-
sieniu do swobodnego przepływu pracowników spółka portugalska podpisała 
                                                        

20 http://www.euroinfo.org.pl/prawo/index.php?a=2324 
21 Na ten temat zob. także: arch.rzeczpospolita.pl/a/rz/2004/09/20040907/200409070017. 
22 Orzeczenie ETS z dnia 27 marca 1990 roku o sygnaturze C-113/89. 
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kontrakt budowlany we Francji. W celu jego wykonania delegowała do Francji 
swoich pracowników – obywateli portugalskich. Wobec sprzeciwu ze strony 
francuskiej odnośnie do możliwości delegowania tych pracowników w powoła-
niu się na obowiązujący okres przejściowy spór trafił do Trybunału Sprawiedli-
wości.  

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że powodem wprowadzenia okresu przej-
ściowego w zakresie swobodnego przepływu pracowników była w głównej 
mierze ochrona francuskiego rynku pracy. Ponieważ jednak pracownicy dele-
gowani powracają po wykonaniu usługi (zakończeniu budowy) do Portugalii, 
nie stają się pracownikami rynku pracy we Francji. Tym samym nie można in-
terpretować ograniczenia co do przepływu pracowników w sposób rozszerzający 
i uniemożliwiać przepływu usług wraz z delegowaniem pracowników. Jedynie, 
gdyby Francja wprowadziła dodatkowe ograniczenia co do swobodnego prze-
pływu usług (tak jak uczyniły to w pewnym zakresie Niemcy i Austria wobec 
Polski), możliwe byłoby inne rozstrzygnięcie23.  

Orzeczenie ETS w sprawie Rush Portugesa może posłużyć do określenia 
obecnej sytuacji przedsiębiorstw polskich na tych rynkach, które wprowadziły 
okresy przejściowe co do swobody przepływu pracowników. Orzeczenie to 
potwierdziło możliwość delegowania pracowników w celu wykonania usługi, 
mimo istnienia okresów przejściowych na przepływ pracowników.  

Delegowanie pracowników do innego państwa UE w ramach swobody 
świadczenia usług jest możliwe wtedy, gdy przedsiębiorca prowadzący działal-
ność w Polsce ma podpisaną umowę z przedsiębiorcą w państwie przyjmują-
cym. W takiej sytuacji wymagana jest również imienna lista pracowników oraz 
uzyskanie zgody na pobyt pracowników na terytorium państwa przyjmującego. 
Oddelegowani pracownicy podlegają bezpośrednio przedsiębiorcy polskiemu 
i działają pod jego kierownictwem. 

Decyzja co do sposobu wykonywania działalności  
usługowej w kraju Unii Europejskiej  

Istnieje kilka form wykonywania działalności usługowej oraz gospodarczej 
w krajach Unii Europejskiej: 

• usługi transgraniczne na zasadach samozatrudnienia, czyli na własny ra-
chunek, 

• delegowanie pracowników, 
• założenie przedsiębiorstwa w innym państwie członkowskim. 
Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej lub usługowej w ramach 

rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w innym państwie członkowskim, wy-
maga przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób i w jakiej formie 

                                                        
23 Więcej na ten temat zob. http://www.euroinfo.org.pl/prawo/index.php?a=2324. 
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chce się świadczyć usługi lub prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli usługo-
dawca zamierza działać dorywczo lub tylko przez określony czas na terenie 
innego państwa Unii (np. dojeżdżając tam regularnie z Polski), może świadczyć 
tzw. usługi transgranicznie na zasadach samozatrudnienia, może on także dele-
gować za granicę pracowników ze swojego polskiego przedsiębiorstwa. Jeśli 
jednak zamiarem przedsiębiorcy jest świadczenie usług w sposób ciągły i stały, 
lepszym rozwiązaniem jest założenie przedsiębiorstwa i prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w sposób stabilny24.  

Definicja małych i średnich przedsiębiorstw 

Zalecenie Komisji nr 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące defi-
nicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw wprowadza 
rozróżnienie przedstawione w tabeli 3.625. 

Tabela 3.6. Definicja mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw małych i dużych 

Kategoria przedsię-
biorstwa 

Liczba pracowników 

(RJR – Roczne  

Jednostki Robocze) 

Obroty roczne 
(netto w mln euro) 

albo Suma bilansowa 
(w mln euro) 

Małe < 250 ≤ 50  ≤ 43  

Średnie < 50 ≤ 10  ≤ 10  

Mikro < 10 ≤ 2  ≤ 2  

Źródło: http://www.parp.gov.pl/kwalifikator/index.html. 

Swoboda przedsiębiorczości – art. 43 (dawny art. 52)  
traktatu WE  

Zadaniem wprowadzenia swobody przedsiębiorczości jest przede wszystkim 
„zagwarantowanie swobody wyboru miejsca prowadzenia działalności gospo-
darczej na terytorium WE przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa”26. Zgodnie 
z regulacją traktatową swoboda ta obejmuje w szczególności prawo do podjęcia 
i wykonywania działalności na własny rachunek, jak również do zakładania 
przedsiębiorstwa i zarządzania nim, prawo do tworzenia agencji, oddziałów lub 
filii. 

 

                                                        
24 Zob. także: http://www.biznes-polska.pl/programy/prowadzenie/uslugi.htm. 
25 Odpowiedni kwalifikator, który umożliwia obliczenie danych pozwalających na odpowied-

nie zakwalifikowanie własnego przedsiębiorstwa jako małego, średniego lub też mikro, jest do-
stępny na stronie internetowej PARP pod adresem http://www.parp.gov.pl/kwalifikator/index.html. 

26 J. Barcz, Swoboda przedsiębiorczości, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne 
i polityki, Warszawa 2003, s. 79. 
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Artykuł 43 traktatu przewiduje, że: 
Ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskie-

go na terytorium innego Państwa Członkowskiego są zakazane w ramach poniższych po-
stanowień. Zakaz ten obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub 
filii przez obywateli danego Państwa Członkowskiego, ustanowionych na terytorium in-
nego Państwa Członkowskiego. 

Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego kapitału, swoboda przedsiębior-
czości obejmuje podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny ra-
chunek, jak również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami 
w rozumieniu artykułu 48 akapit drugi, na warunkach określonych przez ustawodawstwo 
Państwa przyjmującego dla własnych obywateli. 

Artykuł 43 TWE obowiązujący Polskę od 1 maja 2004 roku gwarantuje mię-
dzy innymi możliwość podjęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej 
w każdym z krajów Unii, a także w nienależących do UE – Norwegii, Islandii 
i Liechtensteinie. Prowadzenie działalności gospodarczej w tych ostatnich kra-
jach możliwe jest na zasadach analogicznych jak w ramach UE, ze względu na 
członkostwo tych państw w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). 

Na mocy regulacji traktatowej założenie przedsiębiorstwa na terenie innego 
kraju członkowskiego odbywa się zgodnie z prawem państwa, na którego tere-
nie usługodawca zamierza otworzyć działalność, przy czym zakazana jest 
wszelka dyskryminacja – zarówno jawna, jak i ukryta – wobec obywateli państw 
obcych (tzw. zakaz dyskryminacji lub nakaz traktowania narodowego). 

Należy także zauważyć, że prowadzenie własnego przedsiębiorstwa na pod-
stawie zasady swobody przedsiębiorczości wiąże się ze spełnieniem wszystkich 
wymagań ustanowionych w państwie przyjmującym dla własnych obywateli, 
podczas gdy wykonywanie działalności na podstawie zasady swobody świad-
czenia usług nie jest obarczone takimi restrykcjami. Dlatego też istotne jest 
rozgraniczenie między przedsiębiorczością (prowadzeniem działalności w for-
mie przedsiębiorstwa) a świadczeniem usług. 

Zasadniczą różnicą między przedsiębiorczością a świadczeniem usług jest 
wymóg stałości odnoszący się do swobody przedsiębiorczości. Oznacza to, że 
przedsiębiorca powinien posiadać na terenie państwa przyjmującego określoną 
instalację (np. biuro, magazyn) potrzebną do prowadzenia działalności danego 
typu. Dla odróżnienia, świadczenie usług wiąże się z wykonywaniem działalno-
ści w sposób jedynie przejściowy. Co prawda w tym ostatnim wypadku nie jest 
wykluczone posiadanie w państwie przyjmującym pewnej instalacji (np. po-
mieszczeń biurowych), lecz musi ona być odpowiednia do czasowego (przej-
ściowego) charakteru działalności. 

Powyższe rozróżnienia znajdują swe potwierdzenie przede wszystkim 
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, który w sprawie C-213/89 Factor-
tame, definiując pojęcie przedsiębiorczości, uznał, że chodzi tu o „samodzielne i 
rzeczywiste wykonywanie działalności gospodarczej za pomocą trwałego urzą-
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dzenia (a fixed establishment) w innym państwie członkowskim na czas nieo-
kreślony”27. 

Rozgraniczeniem obu swobód zajął się Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
także w orzeczeniu 55/94 (sprawa Gebhard). Obywatel Niemiec posiadał kance-
larię i był wpisany na listę adwokatów w Niemczech. Jednakże od dłuższego 
czasu mieszkał wraz z rodziną we Włoszech, gdzie przeniósł większą część 
swojej aktywności zawodowej, zakładając tam kancelarię. Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że w takim wypadku, gdy obywatel jednego państwa 
członkowskiego prowadzi większą część swojej działalności w innym państwie, 
należy uznać, że nie może on się powoływać na swobodę świadczenia usług, 
lecz na swobodę przedsiębiorczości. Trybunał uznał również, że posiadanie 
kancelarii w Niemczech, gdy nie wykonuje się w niej działalności (lub wykonu-
je mniejszą tylko jej część), ma na celu jedynie ominięcie wymogów przewi-
dzianych dla przedsiębiorców, które nie występują w związku z działalnością 
tylko usługową. 

Z podobnych względów konieczne jest także odróżnienie swobody przedsię-
biorczości i świadczenia usług od swobody przepływu pracowników. Przedsię-
biorczość i świadczenie usług polega na samodzielnym prowadzeniu określonej 
działalności, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność, bez żadnego 
podporządkowania w odniesieniu do wyboru działalności, warunków pracy 
i wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest płatne bezpośrednio do osoby prowadzą-
cej taką działalność. Natomiast pracownikiem, czyli osobą, do której nie odno-
szą się przepisy o przedsiębiorczości i świadczeniu usług, jest każdy, kto świad-
czy pracę, będąc podporządkowanym poleceniom pracodawcy; przy czym pod-
stawą świadczenia może być nie tylko umowa o pracę, lecz na przykład umowa 
cywilnoprawna (umowa o dzieło, umowa-zlecenie). 

Zakaz dyskryminacji oraz wyjątki od niego 

Obok określonych w traktatach „swobód” szczególne znaczenie ma również 
wspólnotowy zakaz dyskryminacji (oraz wyjątki od niego), obejmujący podmio-
ty (w tym także przedsiębiorców) z innych państw członkowskich.  

Zakaz ten rozumiany jest w prawie wspólnotowym bardzo szeroko, obejmuje 
bowiem obok dyskryminacji bezpośredniej również wszelkie pośrednie jej for-
my – czyli takie środki krajowe, które z pozoru neutralne, tj. niewymierzone 
bezpośrednio w obcokrajowców, prowadzą do takich samych następstw jak 
środki bezpośredniej dyskryminacji28.  

Wyjątki od zakazów dyskryminacji pozwalają państwu przyjmującemu za-
stosować określone zakazy lub ograniczenia wobec podmiotów innych niż kra-

                                                        
27 Tamże, s. 80. 
28 Tamże, s. 89. 
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jowe; są one związane w szczególności z „wykonywaniem władzy publicznej” 
państwa przyjmującego (art. 45 ust. 1 traktatu) oraz ze „względami porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego” (art. 46 
ust. 1 traktatu).  

 
Artykuł 45 (dawny art. 55) stanowi, że: 

Postanowienia niniejszego rozdziału [tj. dotyczącego swobody przedsiębiorczości] nie 
mają zastosowania do działalności, która w jednym z Państw Członkowskich jest związa-
na, choćby przejściowo, z wykonywaniem władzy publicznej. 

Artykuł 46 (dawny art. 56) przewiduje: 
1. Postanowienia niniejszego rozdziału oraz środki podjęte na ich podstawie nie prze-

sądzają o zastosowaniu przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych 
przewidujących szczególne traktowanie cudzoziemców, uzasadnione względami porząd-
ku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego. 

W prawie wspólnotowym nie zostało zdefiniowane pojęcie „władzy publicz-
nej”. Przyjmuje się, że oznacza ono działalność związaną ze specjalnymi 
uprawnieniami, ochroną generalnych interesów państwa, a także możliwością 
stosowania środków przymusu wobec obywateli. Jednakże w przypadku, gdy 
działalność wiążąca się z wykonywaniem władzy publicznej może zostać od-
dzielona od pozostałej części działalności (i na przykład przekazana, „oddele-
gowana” podmiotom niepublicznym), wtedy ograniczenia wprowadzone przez 
państwa mają zastosowanie tylko do tych czynności, które są bezpośrednio 
związane z władzą publiczną (których nie można przekazać). W pozostałym 
zakresie można prowadzić działalność na ogólnych zasadach. Powyższe rozu-
mienie pojęcia „władzy publicznej” ma zastosowanie zarówno do swobody 
przedsiębiorczości, jak i do swobody świadczenia usług. 

W wypadku ograniczeń związanych z porządkiem i bezpieczeństwem pu-
blicznym, w prawie wspólnotowym przyjmuje się, że zagrożenie musi być rze-
czywiste i wystarczająco poważne oraz że musi wiązać się ono z obecnym za-
chowaniem danej osoby, na przykład danego przedsiębiorcy dopuszczającego 
się określonych wykroczeń powodujących zagrożenia. Ponadto, zgodnie z tzw. 
zasadą traktowania narodowego, państwo przyjmujące nie może się na takie 
ograniczenia powołać, jeżeli takie same nie są stosowane wobec obywateli tego 
państwa. Co również istotne, nie wystarcza powołanie się jedynie na interes 
państwa o charakterze ekonomicznym. 
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Zakładanie przedsiębiorstwa przez osoby  
już prowadzące działalność w Polsce.  
Pojęcia podstawowe 

Osoba prowadząca w Polsce działalność gospodarczą może w innym pań-
stwie Unii – na podstawie opisanych wcześniej zasad – otworzyć przedsiębior-
stwo podległe (czyli tzw. spółkę córkę), oddział lub przedstawicielstwo. Co 
ważne, w tym zakresie obowiązują identyczne przepisy proceduralne i formal-
ności jak w wypadku firm z państwa przyjmującego. Krajowa spółka matka 
musi być przedsiębiorstwem polskim, co oznacza w szczególności, że przedsię-
biorstwo założono zgodnie z prawem polskim, dodatkowo – przedsiębiorstwo to 
musi mieć także rzeczywiste i stałe powiązania z gospodarką polską. W prakty-
ce, aby uznać dane przedsiębiorstwo za polskie, wystarczy, by posiadało ono 
w Polsce zarejestrowane biuro, siedzibę zarządu lub prowadziło na terenie Pol-
ski główną działalność (jednak jeśli dane przedsiębiorstwo ma tylko biuro, np. 
handlowe, musi udowodnić powiązania z naszym rynkiem). Jeśli przedsiębiorca 
spełnia powyższe wymagania, może korzystać ze swobód przyznanych trakta-
tem wspólnotowym. 

Przedsiębiorstwo podległe (spółka córka), zakładane w innym państwie Unii, 
aby mogło być za takie uznane, musi być kontrolowane przez swoją spółkę matkę, 
czyli przez przedsiębiorstwo w Polsce. Spółka córka może działać pod inną firmą 
(nazwą) niż spółka matka. Ma także duży zakres niezależności na rynku lokalnym, 
na którym działa (stwarza zatem wrażenie podmiotu w pełni samodzielnego), 
w rzeczywistości jednak nie ma możliwości swobodnego działania, podlega bo-
wiem ostatecznie decyzjom podejmowanym przez firmę główną.  

Oddział  z kolei stanowi jednostkę wyodrębnioną przestrzennie i organiza-
cyjnie z zakładu głównego, prowadzącą działalność samodzielnie (tj. samo-
dzielnie występującą w obrocie gospodarczym), posiadającą oddzielną rachun-
kowość i majątek wydzielony z majątku przedsiębiorstwa macierzystego. Firma 
(oznaczenie) oddziału może być taka sama jak przedsiębiorstwa macierzystego 
w Polsce (należy jedynie dodać w nazwie słowo „oddział” z zaznaczeniem miej-
sca działalności, np. „Przedsiębiorstwo X oddział w Polsce/w Krakowie”).  
Zasadnicza różnica między spółką córką a oddziałem polega na tym, że na okre-
ślonym rynku spółka córka występuje jako w pełni odrębne i niezależne przed-
siębiorstwo oraz może działać nawet pod inną nazwą niż spółka matka. W rze-
czywistości jednak nie ma możliwości samodzielnego działania, gdyż na decy-
zje spółki córki wpływa ostatecznie spółka matka. Dla odróżnienia, oddział jest 
jedynie częścią przedsiębiorstwa głównego i działa pod tą samą nazwą, co 
główny zakład. 

Osoba prowadząca już działalność w Polsce może również w dowolnym kra-
ju UE otworzyć swoje przedstawiciels two  – które nie ma jednak takiej sa-
modzielności i niezależności w prowadzeniu działalności jak opisane powyżej 
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podmioty. W szczególności – jest ono uzależnione od rodzimego przedsiębior-
stwa i nie może prowadzić odrębnej działalności. Przedstawicielstwo otwierane 
jest zatem za granicą najczęściej w celu promocji towarów eksportowanych do 
określonego państwa obcego, w celu badania rynku, prowadzenia salonu z eks-
pozycją towarów, nadzorowania realizacji kontraktów itp.29 

Europejska spółka akcyjna i prywatna 

W Unii Europejskiej przyjmuje się możliwość prowadzenia działalności 
w kilku paneuropejskich formach prawnych, które są regulowane zarówno 
w ustawodawstwie wspólnotowym, jak i krajowym. Są to w szczególności: 

• spółka europejska, 
• europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, 
• spółdzielnia europejska, 
• europejska spółka prywatna, 
• europejska spółka wzajemna, 
• stowarzyszenie europejskie. 
Obecnie największe znaczenie praktyczne ma spółka europejska, zwana 

również europejską spółką akcyjną. Na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 
2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europej-
skiej (SE) oraz polskiej ustawy z dnia 4 marca 2005 roku o europejskim zgru-
powaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551) 
możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej także w formie tzw. spółki 
europejskiej (SE). Europejska spółka akcyjna wyróżnia się szczególnym sposo-
bem powstania, w którym konieczny jest element konsolidacji (istnienie co naj-
mniej dwóch spółek) oraz element transgraniczności (spółki te muszą pochodzić 
z dwóch różnych państw UE). Możliwe jest także połączenie spółki z jej oddzia-
łem lub spółką zależną w innym państwie UE. Poszczególne sposoby powsta-
wania SE wymienia art. 2 rozporządzenia. 

Spółki akcyjne powstałe zgodnie z prawem państwa członkowskiego, ze sta-
tutowymi siedzibami i siedzibami zarządu znajdującymi się na terytorium 
Wspólnoty, mogą tworzyć SE przez łączenie się spółek, pod warunkiem że 
przynajmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich. 

Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzone zgod-
nie z prawem państwa członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami 
zarządu, mieszczącymi się we Wspólnocie, mogą dążyć do utworzenia grupy 
kapitałowej SE, pod warunkiem że przynajmniej dwie z nich: 

a) podlegają prawu różnych państw członkowskich lub 

                                                        
29 Zob. także: http://www.biznes-polska.pl/programy/prowadzenie/uslugi.htm. 
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b) posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu inne-
go państwa członkowskiego lub oddział usytuowany w innym państwie człon-
kowskim. 

Ponadto spółka akcyjna powstała zgodnie z prawem państwa członkowskie-
go, która ma swoją statutową siedzibę i siedzibę zarządu we Wspólnocie, może 
zostać przekształcona w SE, jeżeli od co najmniej dwóch lat posiada ona spółkę 
zależną, podległą prawu innego państwa członkowskiego. 

Z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia, powstanie SE jest uregulowane 
przez prawo, które stosuje się do spółek akcyjnych w państwie członkowskim, 
w którym SE ma swoją statutową siedzibę. W swojej działalności SE działa 
bezpośrednio na postawie przepisów rozporządzenia (nr 2157/2001), a wtedy, 
gdy jest to wyraźnie określone w tym rozporządzeniu, na podstawie przepisów 
swojego statutu. Może również działać (w sprawach nieuregulowanych rozpo-
rządzeniem), opierając się na przepisach państwa członkowskiego. Tak więc 
pierwszeństwo w stosowaniu ma rozporządzenie, dopiero w dalszej kolejności 
stosuje się statut oraz ustawę mającą zastosowanie do SE ze względu na jej sie-
dzibę30. Spółkę europejską rejestruje się w państwie, w którym znajduje się jej 
statutowa siedziba. Rejestruje się ją w rejestrze państwa członkowskiego 
(w Polsce jest to KRS). 

Dla małych i średnich przedsiębiorstw jest przeznaczona europejska spółka 
prywatna (o minimalnym kapitale zakładowym w wysokości 10 tys. euro). 
Wskazana na wstępie europejska spółka akcyjna stanowi rozwiązanie zasadni-
czo dla segmentu dużych spółek kapitałowych. Jak na razie nadal trwają prace 
legislacyjne nad europejską spółką prywatną, zbliżoną do formy spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorca będzie mógł między innymi prowa-
dzić działalność gospodarczą w całej Unii Europejskiej na jednakowych zasa-
dach, bez potrzeby rejestrowania spółki w każdym państwie członkowskim, 
w którym prowadzi działalność. W łatwy sposób będzie mógł na przykład prze-
nieść siedzibę spółki do innego kraju członkowskiego, co do tej pory wiązało się 
z koniecznością likwidacji spółki w kraju macierzystym i ponownym jej utwo-
rzeniu w kraju docelowym. Na początku 2007 roku posłowie z Komisji Prawnej 
Parlamentu Europejskiego wezwali Komisję Europejską do opracowania statutu 
europejskiej spółki prywatnej, który ułatwiłby małym i średnim przedsiębior-
stwom prowadzenie paneuropejskiej działalności gospodarczej. 

                                                        
30 Na ten temat zob. także: artykuły K. Bilewskiej, Tworzenie spółki europejskiej – holding, 

„Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 1; oraz Tworzenie spółki europejskiej – przekształcenie, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 2. 
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Warunki ogólne zakładania nowych przedsiębiorstw  
w krajach Unii Europejskiej 

Szczegółowy tryb tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej w ra-
mach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej regulują odpowiednie przepisy 
krajowe każdego z 27 państw członkowskich.  

Państwo, na którego terenie jest podejmowana i prowadzona działalność go-
spodarcza, nie może przedsiębiorców z innych krajów Unii traktować gorzej, niż 
traktuje własnych. Każdy w ramach rynku wewnętrznego podlega tzw. zasa-
dzie  t raktowania  narodowego, która oznacza, że na przykład przedsiębior-
ca polski, który zakłada i prowadzi swoją firmę w Danii, powinien być trakto-
wany tak samo, jakby był przedsiębiorcą duńskim. Przedsiębiorcę z Polski  
obowiązują zatem te same regulacje prawne dotyczące na przykład kwestii pro-
wadzenia księgowości, opodatkowania, ochrony środowiska, prawa pracy czy 
bhp itd., jakie odnoszą się do przedsiębiorców miejscowych. Zasada ta działa 
w obie strony: dlatego też Duńczyk, który przyjedzie do Polski z zamiarem za-
łożenia przedsiębiorstwa, będzie musiał spełnić wszystkie wymagania stawiane 
polskim przedsiębiorcom (jednak prawo polskie nie może stawiać mu dodatko-
wych wymogów, chyba że znajduje to swą podstawę w prawie wspólnotowym – 
w szczególności w art. 46 TWE, w którym mowa o „względach porządku pu-
blicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego”). 

Przy wyborze lokalizacji firmy w którymś z państw Unii przedsiębiorcy po-
winni kierować się wieloma względami zarówno biznesowymi, jak i stricte 
prawnymi. Należy brać zatem pod uwagę w szczególności konkretne uregulo-
wania prawne i procedury administracyjne związane z prowadzeniem działalno-
ści, gdyż może się okazać, iż są one w niektórych krajach bardziej skompliko-
wane niż w innych i z tego też względu utrudniają (lub, odwrotnie, są prostsze 
i ułatwiają) podejmowanie i prowadzenie działalności w określonym państwie. 
O wyborze konkretnego państwa UE decydować powinno również zapotrzebo-
wanie lokalnego rynku na określone usługi. Istotna będzie również kwestia zna-
jomości języka obcego – trudno bowiem poruszać się w gąszczu przepisów 
państwa, którego języka nie znamy31. 

Prawa przedsiębiorców prowadzących działalność  
w krajach Unii Europejskiej 

Zasada swobody przedsiębiorczości zapisana w art. 43 traktatu zakłada, że 
osoby fizyczne mają zagwarantowaną możliwość przemieszczania się między 
państwami członkowskimi – jest to tzw. transgraniczna zmiana miejsca 

                                                        
31 Zob. http://www.1praca.gov.pl/index.php?id=69&tresc=1780. 
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pobytu. Jednak wykonywanie tego kluczowego prawa nie byłoby możliwe 
(realne), gdyby nie realizacja określonych warunków towarzyszących – określa-
nych jako uprawnienia akcesoryjne lub też prawa towarzyszące. Jest to w szcze-
gólności prawo do wjazdu i pobytu w państwie członkowskim, w którym pro-
wadzona jest działalność, oraz prawo pozostania tam przez pewien czas po za-
kończeniu działalności32. Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność na 
terenie innych krajów UE mają dodatkowo inne jeszcze prawa (uprawnienia), do 
których należą w szczególności: prawo zatrudniania pracowników, w tym per-
sonelu kluczowego, prawo nabycia na własność nieruchomości czy prawo do 
wolnego wyboru miejsca i formy działania. 

Prawo wjazdu (wejścia) i pobytu 

Prawo wjazdu (wejścia) i pobytu wprowadza i precyzuje dyrektywa Rady nr 
73/148 z dnia 21 maja 1973 roku w sprawie zniesienia ograniczeń w zakresie 
przemieszczania się i pobytu obywateli państw członkowskich wewnątrz 
Wspólnoty, które dotyczą przedsiębiorczości i świadczenia usług. W preambule 
do tej dyrektywy zapisano między innymi: 

[...] swobodny przepływ osób, zagwarantowany w Traktacie oraz w Ogólnych Pro-
gramach zniesienia ograniczeń swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług, obejmuje 
zniesienie ograniczeń w zakresie swobody przemieszczania się i pobytu obywateli Państw 
Członkowskich w obrębie Wspólnoty, pragnących prowadzić działalność gospodarczą lub 
świadczyć usługi na terytorium innego Państwa Członkowskiego; 

swoboda przedsiębiorczości może być w pełni zrealizowana jedynie w przypadku przy-
znania prawa pobytu osobom pragnącym korzystać ze swobody przedsiębiorczości [...]. 

Dyrektywa ta odnosi się do: 
• pracowników samodzielnych, którzy osiedlili się (lub zamierzają się osie-

dlić) w innym kraju UE w celu prowadzenia działalności lub świadczenia 
usług; 

• ich małżonków, dzieci poniżej 21 roku życia oraz  
• krewnych wstępnych (rodzice, dziadkowie) i zstępnych (dzieci, wnuki), 

będących na ich utrzymaniu, bez względu na przynależność państwową.  
Na potwierdzenie przyznanego prawa pobytu wydawany jest dokument o na-

zwie „Karta Pobytu Obywatela Państwa Członkowskiego Wspólnot Europej-
skich”. Okres ważności tego dokumentu wynosi nie mniej niż pięć lat od daty 
wystawienia i jest automatycznie przedłużany. Przerwy w pobycie nieprzekra-
czające sześciu kolejnych miesięcy oraz nieobecność związana z odbywaniem 
służby wojskowej nie wpływają na ważność karty pobytu. 

W tym miejscu wypada wskazać ponadto, że w odniesieniu do tzw. swobody 
świadczenia usług prawo wjazdu i pobytu odnosi się zarówno do usługodaw-

                                                        
32 Por. J. Barcz, dz. cyt., s. 94. 
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ców, czyli osób wjeżdżających do państwa przyjmującego w celu świadczenia 
usługi, jak i do usługobiorców, którzy przemieszczają się do innego państwa 
członkowskiego, aby z usługi skorzystać. Okres prawa pobytu, przyznawanego 
osobom świadczącym usługi i korzystającym z usług, jest równy okresowi 
świadczenia tych usług. Jeśli okres ten przekracza trzy miesiące, państwo człon-
kowskie, na którego terytorium te usługi są świadczone, wydaje zezwolenie na 
pobyt na potwierdzenie udzielonego prawa pobytu. Jeśli ten okres nie przekra-
cza trzech miesięcy, dowód tożsamości lub paszport, na podstawie którego dana 
osoba wjechała na terytorium państwa, stanowi wystarczający dokument legali-
zujący pobyt. Państwo członkowskie może jednak domagać się od tej osoby 
zgłoszenia swojej obecności na jego terytorium (zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrekty-
wy 73/148). 

Prawo do pozostania po zakończeniu działalności 

Prawo do pozostania po zakończeniu działalności zostało uregulowane 
w dwóch aktach prawa wspólnotowego: 

1) w dyrektywie Rady 75/34/EWG z dnia 17 grudnia 1974 roku dotyczącej 
prawa obywateli państwa członkowskiego do pozostawania na teryto-
rium innego państwa członkowskiego po zakończeniu prowadzenia na 
tym terytorium działalności na własny rachunek; 

2) w dyrektywie Rady z dnia 28 czerwca 1990 roku w sprawie prawa poby-
tu pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, 
które zakończyły działalność zawodową (90/365/EWG). 

Na mocy pierwszej dyrektywy prawo do pozostania przysługuje: 
a) osobom, które w momencie zakończenia działalności osiągnęły wiek 

ustalony przez przepisy tego państwa za uprawniający do emerytury 
i które w danym państwie prowadziły działalność przez co najmniej dwa-
naście ostatnich miesięcy oraz przebywały tam nieprzerwanie dłużej niż 
trzy lata; 

b) osobom zamieszkującym na stałe i nieprzerwanie na terytorium danego 
państwa od ponad dwóch lat, które zaprzestają prowadzenia działalności 
z powodu trwałej niezdolności do pracy; 

c) osobom, które po trzyletnim nieprzerwanym okresie działalności i pobytu 
na terytorium danego państwa podejmują działalność na terytorium inne-
go państwa członkowskiego, zamieszkując jednocześnie na terytorium 
państwa pierwszego, do którego z reguły wracają codziennie lub przy-
najmniej raz w tygodniu. 

Ponadto prawo do pozostania na stałe w danym państwie członkowskim po-
siadają członkowie rodziny osoby pracującej na własny rachunek, którzy za-
mieszkują z nią na terytorium danego państwa, jeśli dana osoba nabyła prawo do 
pozostawania na terytorium danego państwa zgodnie z powyższym akapitem. 
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Prawo będzie przysługiwało członkowi rodziny nawet po śmierci osoby prowa-
dzącej działalność. 

Prawo do zatrudnienia pracowników, w tym personelu  
kluczowego 

Przedsiębiorca podejmujący czy już prowadzący działalność w innym kraju 
UE ma prawo zatrudniać pracowników z Polski, jednakże prawo to obecnie jest 
niekiedy ograniczone (ze względu na okresy przejściowe, o czym była już mowa 
powyżej) do zatrudniania tzw. personelu kluczowego. 

Prawo do zatrudniania personelu kierowniczego obejmuje: 
• z rzadka personel kierowniczy – dyrektorów, kierowników działów lub 

sekcji;  
• personel pełniący funkcje nadzorcze i kontrolne;  
• osoby uprawnione do podejmowania decyzji kadrowych, czyli zatrudnia-

nia i zwalniania pracowników;  
• osoby z rzadko spotykanymi, wysokimi specjalistycznymi kwalifikacjami. 
Trzeba pamiętać, że personel kluczowy będzie zatrudniany zgodnie z wymo-

gami państwa, w którym prowadzona jest działalność. Będą tu więc miały zasto-
sowanie także przepisy dotyczące wymaganych kwalifikacji zawodowych lub 
wykształcenia33.  

Zabezpieczenia społeczne 

Kwestie podlegania osób prowadzących działalność gospodarczą koordyna-
cji systemów zabezpieczenia społecznego reguluje rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów za-
bezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemiesz-
czających się we Wspólnocie. Zakres podmiotowy tego aktu został rozszerzony 
na mocy rozporządzenia (EWG) nr 1390/81 na osoby prowadzące działalność na 
własny rachunek oraz członków ich rodzin. Pojęcie to obejmuje wszystkie oso-
by prowadzące działalność w ramach swobody przedsiębiorczości, które są 
ubezpieczone w systemach zabezpieczenia społecznego wymienionych w rozpo-
rządzeniu 1408/71 i przy spełnieniu określonych tam przesłanek. Jednak nawet 
jeśli nie są one spełnione, osoba prowadząca działalność gospodarczą w innym 
kraju UE może powoływać się w tym zakresie na zakaz dyskryminacji z art. 12 
lub art. 43 traktatu. 

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia 1408/71 wyraża zasadę równego traktowa-
nia. Zgodnie z tym artykułem osoby zamieszkujące na terytorium jednego 
z państw członkowskich, do których stosują się przepisy rozporządzenia, podle-
gają obowiązkom i korzystają z praw wynikających z ustawodawstwa każdego 

                                                        
33 http://www.exporter.pl/zarzadzanie/patrz_rowniez/unia_7_msp_start.html. 
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państwa członkowskiego na tych samych warunkach, co obywatele tego pań-
stwa.  

Świadczenia przysługujące przedsiębiorcy to: 
• świadczenia w razie choroby i macierzyństwa;  
• świadczenia z tytułu inwalidztwa, włącznie ze świadczeniami służącymi 

zachowaniu albo zwiększeniu zdolności do zarobkowania; 
• emerytury; 
• renty rodzinne; 
• świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej; 
• świadczenia z tytułu śmierci; 
• zasiłki dla bezrobotnych; 
• świadczenia rodzinne. 
 
Rozporządzenie stosuje się również do powszechnych i specjalnych syste-

mów zabezpieczenia społecznego, składkowych i nieskładkowych. Rozporzą-
dzenie nie ma natomiast zastosowania do pomocy społecznej i opieki zdrowot-
nej ani do systemów świadczeń dla ofiar wojny lub jej skutków, ani też do sys-
temów specjalnych dla urzędników służby cywilnej i tzw. personelu równorzęd-
nego. 

Zasada zatem, że zmiana miejsca pracy lub prowadzenia działalności gospo-
darczej w ramach UE nie może pociągać za sobą niekorzystnych skutków dla 
pracownika lub jego rodziny w zakresie kumulacji okresów ubezpieczeniowych, 
eksportu świadczeń itd., rozciąga się również na osoby prowadzące działalność 
w ramach swobody przedsiębiorczości. 

Ponadto warto zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem ETS, usługodawca 
płaci składki na ubezpieczenia społeczne tam, gdzie prowadzi „istotną działal-
ność”. Przedsiębiorca, który jest zarejestrowany w jednym państwie UE, a pro-
wadzi całą swoją działalność na terenie innego państwa UE, jest zobowiązany 
opłacać składki tam, gdzie jest wykonywana praca. Wyjątki od tej zasady doty-
czą pracowników delegowanych na okres do 12 miesięcy; szczegóły znajdują 
się w rozporządzeniu nr 1408/71. 

Prawo nabycia na własność nieruchomości 

Traktat o Wspólnocie Europejskiej gwarantuje przedsiębiorcy prawo zakupu 
nieruchomości gruntowych lub budynków w innym państwie członkowskim. 
Pewne ograniczenia w tym zakresie mogą dotyczyć zakupu ziemi rolnej (takie 
ograniczenia wprowadzono zresztą również w Polsce – zob. w tym zakresie 
ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. Nr 
64, poz. 592). Należy również pamiętać, że państwo ma prawo zastosować 
względem przedsiębiorcy swoje przepisy dotyczące lokalizacji zakładu ze 
względu na rodzaj prowadzonej działalności. 
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Prawo do wolnego wyboru miejsca i formy działania 

Przedsiębiorca działający w ramach wspólnego rynku może swobodnie wy-
brać formę prowadzonej działalności. Niektóre państwa członkowskie uzależ-
niają prowadzenie określonych rodzajów działalności od założenia przedsiębior-
stwa określonego rodzaju (np. banku w formie spółki akcyjnej). Takie przepisy 
mają zwykle na celu ochronę klienta, na przykład zapewniając odpowiedzial-
ność przedsiębiorcy wobec klientów w wypadku szczególnie istotnych z punktu 
widzenia społecznego usług czy też z tytułu wad zakupionej usługi lub towaru.  

Dowolnie można również wybrać państwo, w którym planuje się podjęcie 
działalności, natomiast wewnątrz państw mogą istnieć pewne przepisy dotyczą-
ce lokalizacji określonego rodzaju działalności, związane na przykład z zakłada-
niem przedsiębiorstwa na terenie parku narodowego itp. W tym względzie istot-
ne powinno być również dla przedsiębiorcy istnienie na danych obszarze specjal-
nych stref ekonomicznych, „dolin technologicznych” czy innych obszarów, które 
ze względu na odmienne – korzystne – regulacje prawne (głównie podatkowe) są 
szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia gospodarczego lub fiskalnego.  

Prawa usługodawcy świadczącego usługi transgraniczne  

Przedsiębiorca świadczący usługi transgraniczne nie ma obowiązku zakłada-
nia swej siedziby (np. biura) na terenie państwa, gdzie ma być świadczona usłu-
ga, nie musi także posiadać tam stałego miejsca zamieszkania. Prawo to zostało 
potwierdzone w orzecznictwie ETS: sprawa C-205/84 Komisja przeciw RFN; 
sprawa C-279/80 Webb, sprawa C-355/98 Komisja przeciw Belgii; sprawa C- 
-33/74 Van Binsbergen. Usługodawca nie musi posiadać nawet szczególnej 
formy prawnej (sprawa C-439/99 Komisja Europejska przeciw Włochom)34. 

Obowiązki związane z podejmowaniem i prowadzeniem 
działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej 

Przedsiębiorca planujący założenie i prowadzenie działalności gospodarczej 
w jednym z państw Unii powinien mieć świadomość tego, że państwo docelowe 
nałoży na niego pewne obowiązki i wymagania. Jest to jedna z głównych cech 
odróżniających zakładanie przedsiębiorstw w ramach rynku wewnętrznego od 
tzw. transgranicznego świadczenia usług. 

Podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej to: 

• obowiązek posiadania przedstawicielstwa w państwie, w którym przed-
siębiorca prowadzi działalność;  

                                                        
34 Por. http://www.biznes-polska.pl/programy/prowadzenie/uslugi.htm#8. 
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• wymóg stałego miejsca zamieszkania dla kadry zarządzającej przedsię-
biorstwem w państwie docelowym;  

• wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzanie działalności gospodarczej 
i przedstawienia odpowiednich gwarancji należytego prowadzenia dzia-
łalności bez względu na fakt, że podobne wymogi zostały już spełnione 
w kraju macierzystym;  

• wymóg posiadania określonej formy prawnej do określonej działalności;  
• obowiązek przynależności do odpowiedniego samorządu zawodowego35. 

Kwalifikacje zawodowe 

Sprawa uznawania kwalifikacji jest regulowana licznymi dyrektywami 
szczegółowymi odnoszącymi się do poszczególnych zawodów, na przykład 
lekarzy czy pielęgniarek. W odniesieniu do wielu różnych branż przemysłowo- 
-handlowych kluczowa jest w tym zakresie dyrektywa nr 1999/42/WE (jej pełna 
nazwa to: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/42/WE z dnia 
7 czerwca 1999 roku ustanawiająca procedurę uznawania kwalifikacji w zakre-
sie działalności zawodowych, objętych dyrektywami w sprawie liberalizacji 
i środków przejściowych oraz uzupełniająca ogólne systemy uznawania kwalifi-
kacji). Dokument ten odnosi się do osób działających na własny rachunek lub 
jako pracownicy najemni w sektorach wymienionych w odpowiednim załączni-
ku (chodzi tam o działalność produkcyjną, budowlaną oraz usługową).  

W preambule do tej dyrektywy czytamy między innymi: 
[...] aby ułatwić stosowanie zasady swobody przedsiębiorczości i swobody świadcze-

nia usług w odniesieniu do wielu rodzajów działalności, przyjęto dyrektywy wprowadza-
jące środki przejściowe, które mają obowiązywać do czasu wzajemnego uznawania kwa-
lifikacji; dyrektywy te zakładają, że fakt prowadzenia przedmiotowej działalności przez 
odpowiednio długi okres i w niezbyt odległej przeszłości w Państwie Członkowskim, 
z którego obywatel przybywa, stanowi wystarczające potwierdzenie kwalifikacji do pod-
jęcia tej działalności w Państwach Członkowskich, w których obowiązują zasady rządzą-
ce podejmowaniem tego rodzaju działalności (...). 

Zgodnie z art. 3 tej dyrektywy państwo członkowskie nie może, kierując się 
niewystarczającymi kwalifikacjami, odmówić obywatelowi innego państwa 
członkowskiego pozwolenia na podjęcie lub wykonywanie działalności na ta-
kich samych warunkach, które stosuje do swoich obywateli, bez uprzedniego 
porównania wiedzy i umiejętności, potwierdzonych dyplomami, świadectwami 
lub innymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji, uzyskany-
mi gdzie indziej na terenie Wspólnoty, z kwalifikacjami wymaganymi przez 
przepisy krajowe. Jeśli analiza porównawcza wykaże poziom wiedzy i umiejęt-
ności – potwierdzonych dyplomami, świadectwami lub innymi dokumentami 
potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji, nadanymi przez inne państwo człon-
                                                        

35 http://www.biznes-polska.pl/programy/prowadzenie/uslugi.htm 
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kowskie – zbliżony do wymagań krajowych, przyjmujące państwo członkow-
skie nie może odmówić ich posiadaczowi prawa do wykonywania przedmioto-
wej działalności. W razie istotnych różnic kandydat powinien wykazać, że uzu-
pełnił brakującą wiedzę i umiejętności (ma tu duży wybór – od stażu adaptacyj-
nego do testu umiejętności).  

W celu udokumentowania okresu prowadzenia działalności lub stażu pracy 
należy wystąpić do polskiego Ministerstwa Gospodarki, Departamentu Rozwoju 
Przedsiębiorczości o wydanie stosownego zaświadczenia na podstawie wypisu 
z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub świadectw pracy. 

Powyższe reguły ogólne nie mają zastosowania do szczególnych regulacji 
odnoszących się do konkretnych zawodów regulowanych. W ramach tych regu-
lacji sektorowych wydano między innymi dyrektywę 96/26/WE z dnia 29 
kwietnia 1996 roku w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego 
transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób oraz wzajemnego 
uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających po-
siadanie kwalifikacji, mającą na celu ułatwienie tym przewoźnikom korzystania 
z prawa swobody przedsiębiorczości w dziedzinie transportu krajowego i mię-
dzynarodowego.  

Odrębne regulacje dotyczą także architektów (dyrektywa 85/384/EWG), le-
karzy i lekarzy dentystów (dyrektywa 93/16/EWG), lekarzy weterynarii (dyrek-
tywa 78/1026/EWG), pielęgniarek i położnych (dyrektywy 80/154/EWG oraz 
77/452/EWG), pracowników farmaceutycznych (dyrektywa 85/433/EWG), 
prawników (dyrektywa 98/5/WE)36. 

Zezwolenia na założenie działalności gospodarczej  
(wymogi związane z jej prowadzeniem) 

Określony rodzaj działalność gospodarczej może podlegać ograniczeniom 
w różnych państwach EU i wiązać się z koniecznością uzyskania stosownego 
pozwolenia, koncesji, z obowiązkiem wpisu do stosownego rejestru; podobnie 
jak ma to miejsce w Polsce (por. wyżej). Odpowiednim ograniczeniom może 
także podlegać samo wykonywanie działalności gospodarczej. Szczegółowe 
informacje na ten temat dostępne są w Wydziałach Ekonomiczno-Handlowych 
polskich ambasad za granicą w poszczególnych krajach UE. 

 
 
 
 
 

                                                        
36 Inne kluczowe akty: dyrektywa 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 ma-

ja 2001 roku zmieniająca dyrektywy Rady 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu 
uznawania kwalifikacji zawodowych. 



 Bogdan Fischer, Daniel Książek, Michał Biliński 

 

102 

Inne wymogi (dokumenty założycielskie spółki akcyjnej) 

Problematykę aktów założycielskich w wypadku spółek akcyjnych reguluje 
dyrektywa Rady z dnia 13 grudnia 1976 roku (77/91/EWG). Odnosi się ona do 
spółek akcyjnych i określa minimalne wymogi, jakie powinny spełniać akty 
założycielskie spółek rejestrowanych w każdym państwie członkowskim. 

Statut lub akt założycielski spółki powinny zawierać co najmniej następujące 
dane: 

• rodzaj i nazwę spółki; 
• przedmiot spółki; 
• jeżeli spółka nie ma kapitału autoryzowanego, wysokość kapitału sub-

skrybowanego; jeśli spółka ma autoryzowany kapitał, kwotę tego kapitału 
oraz kwotę subskrybowanego kapitału w momencie utworzenia spółki lub 
w momencie otrzymania pozwolenia na rozpoczęcie działalności oraz 
wysokość kapitału subskrybowanego podczas każdej późniejszej zmiany 
autoryzowanego kapitału; 

• w zakresie, w jakim nie są określone ustawą, zasady dotyczące liczby 
i sposobu powoływania członków organów odpowiedzialnych za repre-
zentowanie spółki wobec osób trzecich, administrowanie, zarządzanie, 
nadzór lub kontrola spółki, jak również podział kompetencji pomiędzy te 
organy; 

• czas trwania spółki, chyba że jest nieoznaczony. 

Projekt dyrektywy usługowej 

Uwagi ogólne 

Biorąc pod uwagę, że wartość usług stanowi w Unii Europejskiej około 70% 
produktu krajowego brutto, usunięcie barier w ich transgranicznym świadczeniu 
powinno przynieść wymierne korzyści, tak jak miało to miejsce w związku 
z ułatwieniem swobodnego przepływu towarów. Co ważne w tym aspekcie, to 
to, że małe i średnie przedsiębiorstwa najbardziej cierpią z powodu występują-
cych barier, one też odczuwają najbardziej konsekwencje długotrwałych i kosz-
townych procedur administracyjno-prawnych związanych z wejściem na rynek 
innego państwa. Dostrzegając ten fakt, Komisja Europejska opracowała projekt 
nowej dyrektywy, która ma na celu właśnie stopniową likwidację barier w prze-
pływie usług. Ponieważ jednak projekt ten został dopiero skierowany do dysku-
sji w Radzie i Parlamencie, nie należy oczekiwać szybkich zmian w tym zakre-
sie (szczególnie także wobec oporu ze strony niektórych państw, np. Francji)37.  

                                                        
37 Za stroną http://www.debata.ukie.gov.pl, na której jest prowadzona publiczna debata na te-

mat tego projektu dyrektywy. 



 Prawne ramy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw... 103 

Podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie dyrektywy 

Projekt dyrektywy usługowej przewiduje zagwarantowanie usługodawcom 
świadczącym usługi transgraniczne rzeczywistej swobody wyboru między regu-
łami swobody przedsiębiorczości (według reguł kraju przeznaczenia) a regułami 
swobodnego przepływu usług (według reguł kraju pochodzenia). Jednocześnie 
w projekcie przewidziano zapewnienie usługobiorcom rzeczywistej możliwości 
wyboru między usługami świadczonymi w ich własnych krajach lub w innych 
państwach członkowskich. 

Cel ten ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez: 
1. Wprowadzenie środków zapewniających uproszczenia administracyjne 

w korzystaniu z tej swobody: 
• uproszczenie procedur; nakaz uznawania wszelkich dokumentów pocho-

dzących z innych państw członkowskich oraz zakaz żądania oryginałów, 
uwierzytelnionych kopii lub uwierzytelnionych tłumaczeń dokumentów, 
stwierdzających spełnienie określonych kryteriów czy wymagań; 

• zobowiązanie państw członkowskich do ustanowienia specjalnych 
„punktów wyłącznego kontaktu” – co oznacza, że usługodawca musi 
uzyskać prawo do kontaktowania się tylko z jednym urzędem; cała pozo-
stała „obróbka” administracyjna jego sprawy musi dokonywać się we-
wnątrz administracji publicznej; 

• zapewnienie, że wszelkie procedury i formalności będą mogły być do-
konane również na odległość lub drogą elektroniczną;  

• zapewnienie pełnego dostępu do istotnych dla usługodawców informacji 
wymienionych w dyrektywie. 

2. Eliminację ograniczeń w procesach autoryzacji działalności usługodaw-
ców: 

• jakiekolwiek procedury autoryzacji działalności usługowej są dopusz-
czalne tylko wtedy, gdy nie mają charakteru dyskryminacyjnego, są 
obiektywnie uzasadnione ważnym interesem publicznym i spełniają 
wymogi proporcjonalności;  

• każda dopuszczalna procedura autoryzacji musi opierać się na kryte-
riach, które ograniczą uznanie administracyjne, a w szczególności unie-
możliwią podejmowanie decyzji arbitralnych i dyskryminacyjnych;  

• autoryzacje winny być udzielane co do zasady na czas nieokreślony, 
chyba że są automatycznie odnawialne lub ich ilość jest ograniczona38. 

                                                        
38 Więcej na ten temat zob. http://www.debata.ukie.gov.pl. 
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Kontakty, szczegółowe informacje 

Przedsiębiorcy napotykający trudności mogą się zwrócić między innymi do 
punktu SOLVIT. SOLVIT (z ang. solve it, czyli „rozwiąż to”) jest systemem 
nieformalnego rozwiązywania problemów przedsiębiorców w ramach rynku 
wewnętrznego, wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnoto-
wego przez organy administracji publicznej. Jest to bardzo skuteczna metoda 
szybkiego rozwiązania problemu dotyczącego nieuzasadnionych ograniczeń 
w swobodach rynku wewnętrznego, wprowadzanych przez administrację kraju 
docelowego. Sprawę można zgłosić telefonicznie lub elektronicznie. Polski 
oddział SOLVIT-u kontaktuje się z SOLVIT-em kraju, w którym przedsiębiorca 
ma biurokratyczne kłopoty. W Polsce SOLVIT działa od 1 maja 2004 roku 
i wszelkie informacje można uzyskać na stronie http://www.solvit.gov.pl. 

Przedsiębiorca, który chce przedstawić sprawę do systemu SOLVIT, powi-
nien skontaktować się z Centrum Koordynacyjnym SOLVIT, które znajduje 
się w:  

Ministerstwie Gospodarki i Pracy Departament Stosunków Europejskich 
i Wielostronnych 
Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa telefon: +48 22 693 53 60, 693 55 19 
faks: +48 22 693 40 80 e-mail: solvit@mg.gov.pl 

Więcej informacji w omówionym zakresie można uzyskać: 
 

Ogólne: 
• Euro Info Centres (www.euroinfo.org.pl/o_nas/) 
• Ministerstwo Gospodarki i Pracy (www.mgip.gov.pl) 
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) 
• Portal Promocji Eksportu (www.eksporter.gov.pl) 
• Unia dla Przedsiębiorczych (www.konkurencyjnosc.gov.pl) 
• www.innowacje.org.pl 
 

Odnośnie do poszczególnych krajów UE: 
 

Austria 
Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Wiedniu 
e-mail: info@handelsratpolen.at 
www.handelsratpolen.at 
Portal informacyjny dla przedsiębiorców (jęz. niemiecki) 
http://www.help-business.gv.at/ 
Austriacka Agencja Biznesu (jęz. angielski, niemiecki) 
http://www.aba.gv.at/en/pages/index.html 

 
 

mailto:solvit@mg.gov.pl
mailto:info@handelsratpolen.at
http://www.handelsratpolen.at/
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Belgia 
Belgijska Rada Handlu Zagranicznego 
www.obcebdbh.be 
portal informacyjny (jęz. angielski) 
http://www.belgium.be/eportal/application?origin=navigationBanner. 
jsp&event=bea.portal.framework.internal.refresh&pageid=indexPage& 
navId=10&languageParameter=fr 
Formy działalności gospodarczej (jęz. angielski) 
http://www.belgium.be/eportal/application?origin=navigationBanner. 
jsp&event=bea.portal.framework.internal.refresh&pageid=indexPage& 
navId=31&languageParameter=fr 

 
Dania 
Portal informacyjny dla przedsiębiorców zagranicznych (jęz. angielski, duński) 
http://www.investindk.dk/ 
System podatkowy (jęz. angielski) 
http://www.investindk.dk/visArtikel.asp?artikelID=8123 
Formy działalności gospodarczej (jęz. angielski) 
http://www.investindk.dk/visArtikel.asp?artikelID=8153 

 
Finlandia 
www.embassyofpoland.fi/weh 
http://www.embassyofpoland.fi/weh/polska/prowadzenie.htm 

 
Hiszpania 
http://phig.pl/ 
http://www.polonia.es/e4u.php/1/ModPages/ShowPage/422 
Informacje o systemie podatkowym w Hiszpanii (jęz. hiszpański) 
http://www.ipyme.org/temas/fiscal/fiscal.htm 
Informacje dotyczące zakładania przedsiębiorstw (jęz. hiszpański) 
http://www.ipyme.org/temas/empresas/crea.htm 

 
Portugalia 
http://www.negociosnapolonia.com/ 
 
Włochy 
http://www.infopolonia.it/przewodnik%20przedsiebiorcy.html 
 
Grecja 
http://www.wehateny.gr/main_pl.htm 

 
 
 

http://www.obcebdbh.be/
http://www.investindk.dk/
http://www.investindk.dk/visArtikel.asp?artikelID=8123
http://www.investindk.dk/visArtikel.asp?artikelID=8153
http://www.ipyme.org/temas/fiscal/fiscal.htm
http://www.ipyme.org/temas/empresas/crea.htm
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Francja 
http://www.weh.ambassade.pologne.net/Infor/Infor_ramki03.htm 
Portal dla przedsiębiorców zagranicznych (jęz. francuski, angielski) 
http://www.investinfrance.org/France/ 
Agencja do spraw Tworzenia Przedsiębiorstw (jęz. francuski, angielski) 
http://www.apce.com/index.php?type_page=IL&pays=1&rubrique_id=300 
000111 
Formy działalności gospodarczej we Francji (jęz. francuski, angielski) 
http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=3000001122&type_page=IL 
&pays=1 
http://www.weh.ambassade.pologne.net/Infor/Infor_ramki03.htm 
 
Holandia  
http://www.wehhaga.nl/pol/rejestracja.html 
http://www.holandia.org/index.html 
 
Wielka Brytania 
http://www.bpcc.org.pl/pl,5,0.html 
 
Słowacja  
http://www.weh.polamb.sk/inf_pl.html 
 
Czechy 
http://www.weh.cz/ 
http://www.filus.edu.pl/konsul/fld_bg/bgn.htm 
 
Litwa 
http://www.weh-wilno.lt/index.asp?DL=P&TopicID=5 
 
Estonia 
http://www.poola.ee/uus/pl/rynku/?m=3&jutt=142&keel=pl 
 
Łotwa 
http://www.poltrade.lv/poradnikeksportera.php 
 
Słowenia 
http://www.pl-brh.si/index.html?id=5&lng=pl 
 
Niemcy 
Ambasady RP w Niemczech 
www.botschaft-polen.de 
Ambasady Niemiec w Polsce 
www.ambasadaniemiec.pl 

http://www.investinfrance.org/France/
http://www.apce.com/index.php?type_page=IL&pays=1&rubrique_id=300000111
http://www.apce.com/index.php?type_page=IL&pays=1&rubrique_id=300000111
http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=3000001122&type_page=IL&pays=1
http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=3000001122&type_page=IL&pays=1
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Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa 
http://www.ihk.pl 
Formularze podatkowe 
http://www.bff.bund.de/Steuer_Vordrucke/index.html 
Ubezpieczenia społeczne 
http://www.bfa.de/ 
 
Szwecja 
Informacja o rozpoczęciu działalności gospodarczej w Szwecji (jęz. angielski) 
http://europa.eu.int/public- 
services/sweden/enterprises/legal_structure/setting_up_en.htm 
Informacje dla przedsiębiorców (jęz. angielski) 
http://www.nutek.se/sb/d/112 
Podatki w Szwecji (jęz. angielski) 
http://www.rsv.se/ 
http://www.prv.se/eng/companies/index.html 
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Akty prawne 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 r. Nr 78, 

poz. 483. 
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 r. Nr 

173, poz. 1807. 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93. 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94. 
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r. Nr 94, 

poz. 1037. 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jedn. Dz.U. 

z 2001 r. Nr 17, poz. 209. 
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U.  

z 2005 r. Nr 167, poz. 1398. 
Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, 

poz. 2268. 
Ustawa z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-

lizmowi, tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231. 
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 

253, poz. 2531. 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. 

Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176. 
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930. 
Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 roku w sprawie organiza-

cji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Mo-
nitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia 
lub obwieszczenia, Dz.U. z 1996 r. Nr 45, poz. 204. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie określenia 
wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświad-
czeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektro-
nicznego katalogu dokumentów spółek. 

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 roku w sprawie 
opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, 
Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 153. 

 
Strony internetowe 
http://www.1praca.gov.pl 
http://www.biznes-polska.pl 
http://www.exporter.pl 
http://www.debata.ukie.gov.pl 
http://www.solvit.gov.pl 
http://www.parp.gov.pl 
www.euroinfo.org.pl 
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