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Фонд Інститут  
правової держави 
ul. Chopina 14/70, 20-023 Lublin                      
www.panstwoprawa.org

Проект Центр Інформації для Іноземців співфінансується  
з Національної програми Фонду притулку, міграції  

та інтеграції, державного бюджету та бюджету Міста Люблін

доЗвІЛ  
на тиМЧасове 

переБуваннЯ
ГОСПОДАРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ

Необхідні документи:
  заява про надання дозволу на тимчасове 

перебування на відповідному формулярі,
  копія проїзного документа  

(та оригінал для її засвідчення),
  4 актуальні фотокартки,
  підтвердження оплати за внесення заяви 

(340 PLN),
  дійсне медичне страхування,
  документ про місце проживання  

на території Польщі  
(договір оренди/прописка),

  документи, що підтверджують стабільне  
та регулярне джерело доходу,

 документи про господарську діяльність:

  витяг запису із KRS чи CEIDG,
  договір спілки,
  документи, що підтверджують фінансову 

ситуацію підприємства,
  податкова декларація за попередній рік,
  документи щодо працевлаштування 

працівників відповідно до вказаних 
критеріїв (трудові договори, підтвердження 
сплати страхових внесків),

  інші документи: напр. бізнес-план, 
інвестиційні документи та документи  
про ресурси компанії.

Реєстрація господарської діяльності:

l		фізичні особи:  
внесення запису до Центрального реєстру та 
інформації про підприємницьку діяльність 
CEIDG [Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia-
łalności Gospodarczej]

 https://prod.ceidg.gov.pl 

l		юридичні особи та інші суб’єкти:  
внесення запису до реєстру підприємців 
Державного судового реєстру KRS [Krajowy 
Rejestr Sądowy]

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



Господарська діяльність – що це таке?
Це відплатна виробнича, будівельна, комерційна, 
сервісна, видобувна діяльність, а також професій-
на діяльність, що характеризується організованістю 
та тривалістю.

Характеристика господарської діяльності:

a  професійний та постійний характер,
б  повторюваність дій,
в  підпорядкування принципу раціонального 

управління,
г  участь у господарському обороті.

Організаційно-правова форма:
Певні категорії іноземців можуть вести у Польщі 
господарську діяльність на тій же основі, що  
і громадяни Польщі, а саме ті, кому надано:

  дозвіл на постійне перебування,
  дозвіл на перебування довготермінового  

резидента ЄС,
  статус біженця,
  додатковий захист,
  дозвіл на перебування з гуманітарних мірку-

вань чи згоду на толероване перебування,
  дійсну Карту поляка,
  тимчасовий захист,
  дозвіл на тимчасове перебування видане  

з огляду на:
 - навчання на стаціонарі в університеті;
 -  возз’єднання сім’ї (стосується родини інозем-

ця, що має дозвіл на постійне перебування, 
дозвіл на перебування довготермінового  
резидента ЄС, статус біженця, додатковий  
захист);

 -  перебування з чоловіком/дружиною,  
що є громадянина РП;

 -  вже ведену господарську діяльність  
зареєстровану в CEIDG.

Інші іноземці можуть вести господарську 
діяльність в Польщі ВИКЛЮЧНО у формі:

  товариства з обмеженою відпо-
відальністю [spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością],

  акціонерного товариства  
[spółka akcyjna],

  командитного товариства  
[spółka komandytowa],

  акціонерно-командитного товариства 
[spółka komandytowo-akcyjna].

Вимоги щодо надання дозволу  
на тимчасове перебування з огляду  
на ведення господарської діяльності:

  стабільне та регулярне джерело доходу (що-
місяця маєш на утримання мін. 515 злотих 
на кожного з членів твоєї сім’ї або ж 635 зло-
тих, якщо ти утримуєшся самостійно),

  медичне страхування,
  забезпечене на території Польщі місце про-

живання,
  суб’єкт, який здійснює господарську діяль-

ність, виконує один із поданих критеріїв:
 або
  має можливість виконати ці критерії  

в майбутньому - cлід продемонструвати,  
що потрібного доходу буде досягнуто  
у майбутньому або що працівники вже  
працюють на вказаних умовах.

Критерій доходу
l		момент отримання доходу: податковий 

рік, що передує поданню заяви; тобто, 
якщо заяву на отримання дозволу на тим-
часове перебування подаєш в 2017 році, 
перевірці підлягатиме дохід за 2016 рік;

l		розмір доходу: не менше12-кратного  
розміру середньомісячної винагороди  
у воєводстві, в якому знаходиться голов-
ний офіс товариства або проживає  
іноземець, напр. у 2015 році:

 люблінське воєводство  
 12 x 3497,98 PLN = 41975,76 PLN
 мазовецьке воєводство  
 12 x 4801,53 PLN = 57618,36 PLN
 підкарпатськe воєводство  
 12x 3371,41 PLN = 40456,92 PLN
  * cтаном від 1 січня 2018 року критерій стосу-

ватиметься середньої ставки заробітної пла-
ти в даному воєводстві на день подачі заяви  
на отримання дозволу на перебування.

Критерій працевлаштування
l	мінімальна кількість працівників: 2;
l		робочий час: повна ставка  

(близько 40 годин/тиждень);
l		мінімальна тривалість контракту:  

1 рік перед подачею заяви на отримання 
дозволу на тимчасове перебування;

l		працівник: Польське громадянство, 
громадянство держави-члена ЄС або 
ЄЕП, або особа, яка має в Польщі статус 
біженця, додатковий захист, дозвіл на 
постійне перебування, дозвіл на перебу-
вання довготермінового резидента ЄС, 
дозвіл на перебування з гуманітарних 
міркувань, згоду на толероване перебу-
вання, тимчасовий захист.


