
Fundacja Instytut  
na rzecz Państwa Prawa 
ul. Chopina 14/70, 20-023 Lublin                      
www.panstwoprawa.org

zezw
o

len
ie n

a
 po

by
t Cza

So
w

y
 –

 D
zia

ła
ln

o
ść g

o
Spo

D
a

r
Cza

zezwolenIe  
na Pobyt  
czasowy

Działalność  
goSpoDarCza

Pl

Wymagane dokumenty:
  wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt 

czasowy sporządzony na formularzu, 
  kopia dokumentu podróży  

(oryginał do wglądu),
  4 aktualne fotografie,
  dowód wniesienia opłaty skarbowej (340 zł),
  potwierdzenie ubezpieczenia  

(zaświadczenie z ZUS, polisa),
  potwierdzenie miejsca zamieszkania  

(umowa najmu, zameldowanie),
  informacja o stabilnym i regularnym  

źródle dochodów  
(zeznania podatkowe, wynagrodzenie),

 dokumenty dotyczące działalności:

  informacja o wpisie do KRS lub CEIDG,
  umowa spółki, dokumenty potwierdzające 

wynik finansowy, 
  zeznanie podatkowe za poprzedni  

rok podatkowy, 
  dokumenty dotyczące zatrudnienia pracow-

ników zgodnie z określonymi kryteriami,  
np. umowy o pracę, zgłoszenia do ubezpie-
czeń społecznych,

  inne dokumenty dotyczące działalności:  
np. biznesplan, dokumenty dotyczące  
inwestycji i zasobów przedsiębiorstwa.

Rejestracja działalności gospodarczej

l		osoby fizyczne:  
wpis do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej

 https://prod.ceidg.gov.pl

l		osoby prawne i inne podmioty:  
wpis do rejestru przedsiębiorców  
Krajowego Rejestru Sądowego

  https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/
krajowy-rejestr-sadowy/

Projekt Centrum Informacji dla Cudzoziemców  
jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji, budżetu państwa oraz budżetu Miasta Lublin

bezpieczna Przystań



Działalność gospodarcza - definicja:
to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, han-
dlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie 
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawo-
dowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Cechy charakterystyczne działalności  
gospodarczej:
a  zawodowy, a więc stały charakter,
b  związaną z nią powtarzalność podejmowanych 

działań,
c   podporządkowanie zasadzie racjonalnego  

gospodarowania,
d  uczestnictwo w obrocie gospodarczym. 

Forma organizacyjno-prawna:
Na takich samych zasadach jak obywatele polscy,  
tzn. jako osoby fizyczne – przedsiębiorcy  
lub w innej formie prawnej,  mogą podejmować  
i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce  
cudzoziemcy, którzy posiadają:

  zezwolenie na pobyt stały,
  zezwolenie na pobyt rezydenta  

długoterminowego UE,
  status uchodźcy, 
  ochronę uzupełniającą,
  pobyt ze względów humanitarnych  

lub pobyt tolerowany,
  ważną Kartę Polaka,
  ochronę czasową,
  zezwolenie na pobyt czasowy wydane  

ze względu na cel:  
- studia stacjonarne, 
-  połączenie z rodziną (wybrane dot. rodziny  

cudzoziemca posiadającego pobyt stały,  
rezydenta długoterminowego UE, status  
uchodźcy, ochronę uzupełniającą), 

 - pobyt z małżonkiem obywatelem RP, 
 -  kontynuację działalności prowadzonej  

na podstawie wpisu do CEIDG.

Pozostali cudzoziemcy mogą  
podejmować i wykonywać  
działalność gospodarczą  
w Polsce WYŁĄCZNIE w formie:

 spółki z ograniczoną  
  odpowiedzialnością,

 spółki akcyjnej,
 spółki komandytowej,
 spółki komandytowo-akcyjnej.

Wymagania dotyczące udzielenia 
zezwolenia na pobyt czasowy w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej:

  stabilne i regularne źródło dochodu  
(tzn. miesięczny dochód w wysokości  
min. 635 zł dla osoby gospodarującej  
samodzielnie, lub 515 zł na osobę w rodzinie),

  ubezpieczenie zdrowotne,
  miejsce zamieszkania w Polsce,
  podmiot, który prowadzi działalność  

gospodarczą spełnia jedno z dwóch kryteriów
  lub  
  możliwość spełnienia jednego  

z tych kryteriów w przyszłości  
(należy wykazać, że wymagany dochód  
zostanie osiągnięty lub zatrudnieni zostaną 
pracownicy na określonych zasadach). 

Kryterium dochodowe 
l		moment uzyskania dochodu: rok podat-

kowy poprzedzający złożenie wniosku, np. 
wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy zło-
żony w 2017 r., oceniany będzie na podsta-
wie dochodów za 2016 r.;

l		minimalna wysokość dochodu: dwunasto-
krotność przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w województwie, w którym znaj-
duje się siedziba lub miejsce zamieszkania 
przedsiębiorcy*, np. w roku 2015:

 województwo lubelskie  
 12 x 3497,98 zł = 41975,76 zł
 województwo mazowieckie  
 12 x 4801,53 zł = 57618,36 zł
 województwo podkarpackie  
 12x 3371,41 zł = 40456,92 zł

  * od 1 stycznia 2018 r. kryterium będzie dotyczyło 
wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia w danym 
województwie, aktualnego w dniu złożenia wnio-
sku o pobyt czasowy.

Kryterium zatrudnienia pracowników
l	minimalna liczba pracowników: 2;
l			wymiar czasu pracy: pełny etat  

(tzn. przeciętnie 40 godzin tygodniowo);
l		minimalny czas trwania umowy: 1 rok 

przed złożeniem wniosku o pobyt czasowy;
l		pracownik: obywatelstwo polskie,  

obywatelstwo państwa członkowskiego  
UE lub EOG, lub osoba, która posiada  
w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupeł-
niającą, pobyt stały, pobyt rezydenta  
długoterminowego UE, pobyt ze wzglę-
dów humanitarnych, pobyt tolerowany,  
ochronę czasową.


