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Wprowadzenie 

Niniejsze wytyczne i najlepsze praktyki dla europejskich przedsiębiorców zostały 

opracowane w ramach projektu pod nazwą „Europejska Szkoła Przedsiębiorczości” (European 

School of Entrepreneurship, ESE) zainicjowanego w 2017 r. przez europejskie partnerstwo 

strategiczne w dziedzinie innowacji i kształcenia zawodowego. 

Niniejszy przewodnik ma na celu nie tylko dostarczenie podstawowej wiedzy nowym 

przedsiębiorcom, ale także stworzenie konkretnego narzędzia, które będzie można 

zastosować i dostosować do konkretnych kontekstów. Dotychczas nie opracowano żadnego 

podobnego, kompleksowego przewodnika zawierającego zarówno informacje 

ogólnoeuropejskie, jak i krajowe dla przedsiębiorców ze Starego Kontynentu. 

Przewodnik ten będzie instrumentem o charakterze międzykulturowym, skierowanym 

zarówno do przedsiębiorców, którzy chcieliby umiędzynarodowić swoje działania, jak i do 

tych, którzy chcą stworzyć nowe przedsiębiorstwo za granicą lub skorzystać z zagranicznej 

wiedzy czy kapitału ludzkiego. W centrum zainteresowania tego instrumentu znajdzie się lista 

dobrych praktyk i zbiór praktycznych doświadczeń przedsiębiorców, dzięki czemu 

udostępnimy w każdym kraju członkowskim informacje na temat innowacyjnych metod pracy, 

usług i narzędzi w poszczególnych krajach. Ze względu na stale zmieniający się charakter 

praktyk przedsiębiorczych oraz istniejące wyzwania rynkowe, przewodnik ten był stopniowo 

uzupełniany i poddawany przeglądowi w miarę rozwoju projektu. 

Niniejszy przewodnik ma na celu: 

- polecanie sprawdzonych praktyk; 

- zapewnienie przyszłym przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu decyzji; 

- dostarczanie wiedzy w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły z punktu widzenia 

prawnego, finansowego i organizacyjnego; 

- opisanie opinii i odczuć nowych przedsiębiorców; 

- przedstawienie informacji jak najbardziej obiektywnych i trafnych; 

 

Aby zrealizować te cele, przewodnik zostanie podzielony na trzy główne części. Po 

pierwsze, określono w nim ogólne ramy nakreślone przez projekt ESE i związane z nim 

przygotowania techniczne. W drugiej części przedstawiono wielokulturowe środowisko 
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projektu oraz organizacje partnerskie: ich misje, działania oraz inicjatywy. Ta część jest 

uzupełniona o ogólną prezentację środowiska krajowego, w którym funkcjonuje każdy z 

partnerów – począwszy od ogólnych informacji o kraju, poprzez opis jego gospodarki, kultury 

biznesowej, a skończywszy na praktycznych wskazówkach dotyczących prowadzenia 

działalności gospodarczej w danym kraju. Po trzecie, co również bardzo istotne, przewodnik 

zawiera informacje na temat tego, jak prowadzić przedsiębiorczość w środowisku 

ogólnoeuropejskim, przedstawiając w tym celu funkcjonowanie instytucji europejskich i 

aktualny europejski system podatkowy. W tym zakresie przewodnik więcej uwagi poświęca 

europejskiej pomocy dla firm rozpoczynających działalność, nowym formom finansowania 

oraz ochronie socjalnej przedsiębiorcy w Unii Europejskiej. Można zatem powiedzieć, że 

niniejszy przewodnik dostarcza dwojakiej wiedzy: zarówno tej specyficznej dla danego kraju, 

jak i wiedzy o charakterze ogólnoeuropejskim. 

Oprócz informacji służących edukacji pod kątem działalności zawodowej 

przedsiębiorcy, przewodnik przedstawia także listę dobrych praktyk opracowanych przez 

każdego z partnerów poprzez konsultacje z ekspertami zaangażowanymi w projekt. 

Wskazówki te będą narzędziem wsparcia dla nowych przedsiębiorców i tych, którzy chcą być 

na bieżąco z najnowszymi i innowacyjnymi kierunkami obranymi przez rynek europejski. 
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Projekt ESE 

Projekt ten zrodził się z następującej obserwacji: w kontekście kryzysu gospodarczego 

oraz ciągłych zmian gospodarczych to młodzi ludzie, kobiety i seniorzy są pierwszymi grupami 

społecznymi cierpiącymi najdotkliwiej z powodu plagi bezrobocia w Europie. W takim 

otoczeniu założenie własnej firmy może być dobrą alternatywą, szczególnie dla wymienionych 

grup docelowych. Rozwijanie pomysłów i umiejętności związanych z przedsiębiorczością, 

zakładanie nowej firmy za granicą mogłoby być sposobem na stawienie czoła bezrobocie i 

rozpoczęcie satysfakcjonującego życia zawodowego. Należy jednak podkreślić, że założenie i 

prowadzenie przedsiębiorstwa nie jest łatwym zadaniem. W coraz bardziej konkurencyjnym 

świecie trudno jest znaleźć odpowiedni obszar możliwości i wskazówki prowadzące do 

założenia własnej, skutecznej firmy. 

Nasz projekt ma w szczególności na celu promowanie i zachęcanie do 

przedsiębiorczości młodych ludzi, kobiet i osób bezrobotnych poprzez umożliwienie im 

zdobycia umiejętności i wiedzy niezbędnych do stworzenia własnej firmy. 

Projekt ten jest podzielony na dwie części: część koncepcyjno-szkoleniową, która 

zakłada stworzenie wspólnych europejskich ram szkoleniowych dla różnych partnerów na 

podstawie ECVET (podejście oparte na umiejętnościach) oraz część szkoleniową, realizowaną 

poprzez udostępnienie internetowych zasobów edukacyjnych na platformie cyfrowej oraz 

organizację szkoleń bezpośrednich w pięciu krajach europejskich (Francja, Belgia, Hiszpania, 

Polska i Słowenia). Wartością dodaną programu jest fakt, że szkolenia są certyfikowane (na 

poziomie III Europejskiej Ramy Kwalifikacji). Dopiero w drugiej fazie projektu możliwe było 

opracowanie i opublikowanie „Wytycznych i najlepszych praktyk dla europejskich 

przedsiębiorców” – przewodnika stworzonego mniej więcej w połowie okresu realizacji 

projektu. Podstawa intelektualna zapewniana przez tę publikację ma zasadnicze znaczenie dla 

ujednolicenia programów szkoleń i metod wspierania przedsiębiorczości w Europie. 

Jeśli chodzi o szkolenia, wybraliśmy blended learning – innowacyjny sposób nauczania, 

polegający na stworzeniu platformy do nauki online, która zapewnia system nauczania 

mieszanego, składający się zarówno z komponentu online, jak i bezpośredniego. Rozwiązanie 

to daje możliwość skorzystania z zasobów edukacyjnych w dowolnym czasie i miejscu. W ten 

sposób można sprostać wymaganiom już działających przedsiębiorców, zwłaszcza seniorów, 
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którzy chcieliby zmodernizować swoją firmę oraz młodych ludzi aktywnie zaangażowanych w 

szereg różnych działań w tym samym czasie. Ponadto wszyscy uczący się w ramach projektu 

mają możliwość skorzystania z podwójnego wsparcia: zindywidualizowanego i/lub zbiorowego 

wsparcia edukacyjnego, które pomoże im opracować niezbędne narzędzia do stworzenia 

własnej firmy po zakończeniu szkolenia. Innym istotnym aspektem zawartym w programie 

szkoleniowym jest mobilność. Mobilność (czyli możliwość wyjazdu do innego kraju dla 

spełnienia celów edukacyjnych projektu) jest planowana dla pięciu uczestników rocznie w 

każdej organizacji partnerskiej. Wymiana międzykulturowa jest doskonałą okazją do 

porównania różnych punktów widzenia na przedsiębiorczość i przedyskutowania ich, a tym 

samym zwiększenia własnej wiedzy i możliwości. Wyjazdy w ramach projektu pozwalają 

uczestnikom spotkać się z liderami biznesu i ekspertami w danej dziedzinie dzielącymi się 

swoim bogatym doświadczeniem. W programie szkoleniowym zostaną poruszone dwa główne 

podtematy istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy: wymiar międzykulturowy i otoczenie 

Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych pojęć, które są coraz częściej 

wdrażane przez firmy i przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy, czyli społecznej 

odpowiedzialność biznesu (CSR), sprawnego zarządzania projektami i zrównoważonego 

rozwoju. 

Oczekujemy zatem, że projekt ESE będzie miał wielowymiarowy wpływ. Na poziomie 

europejskiej polityki strategicznej projekt ma na celu poprawę i upowszechnianie umiejętności 

w zakresie przedsiębiorczości wśród młodzieży i grup osób wykazujących niewielką aktywność 

gospodarczą, czyli kobiet, młodzieży i seniorów. Cel ten będzie realizowany poprzez szkolenia 

i wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb, a w szczególności dostarczanie 

kluczowych narzędzi niezbędnych do stymulowania tworzenia przedsiębiorstw w UE, co 

będzie miało wkład w rozwiązanie problemu bezrobocia w Unii Europejskiej. Z edukacyjnego 

punktu widzenia projekt ten ma na celu zharmonizowanie nauczania i kształcenia 

zawodowego w zakresie przedsiębiorczości na poziomie europejskim poprzez ustanowienie 

europejskich ram szkoleniowych i rozpowszechnianie wytycznych oraz najlepszych praktyk dla 

przedsiębiorców w UE. 
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BELGIA 

Organizacja partnerska 

CHAMBRE DE COMMERCE BELGO-ITALIENNE –  Belgia 

Prezentacja organizacji partnerskiej  

Belgijsko-włoska Izba Handlowa (CCBI) jest stowarzyszeniem non-profit utworzonym 

na gruncie prawa belgijskiego, niezależnym pod względem prawnym i finansowym i założonym 

w 1950 r. Jej działalność obejmuje głownie region Beneluksu, czyli Belgii, Niderlandów i 

Luksemburga – oraz Włoch. Organizowane przez Izbę imprezy są jednak promowane w całej 

Europie. Językami roboczymi w stowarzyszeniu są włoski, francuski, niderlandzki i angielski, a 

siedziba CCBI znajduje się w Brukseli. 

Belgijsko-włoska Izba Handlowa posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie 

promocji i organizacji szkoleń zawodowych oraz staży dla studentów i młodych specjalistów, 

a także w zakresie doradztwa w zakresie zarządzania dla przedsiębiorstw na poziomie 

prawnym, podatkowym i administracyjnym. Ponadto, Izba ma duże doświadczenie w zakresie 

umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i zarządzania projektami prowadzącymi do 

skutecznego umiędzynarodowienia. Wiodącym przykładem jest projekt „CERAL” poświęcony 

kształceniu i szkoleniom zawodowym dla młodych latynoamerykańskich przedsiębiorców na 

rzecz ich umiędzynarodowienia i stworzenia im potencjalnych możliwości rozwoju w Europie.  

Izba jest członkiem federacji pod nazwą „Assocamerestero” skupiającej wszystkie 

włoskie izby handlowe z siedzibą za granicą. Aktualnie jest ich 79, działają w 55 krajach i 140 

lokalizacjach. Liczba ich członków przekracza 25000 przedsiębiorstw, wśród których 70% to 

firmy inne niż włoskie, ale zaangażowane w wymianę gospodarczą z Włochami. 

Izba CCBI bierze udział jako wiodąca organizacja w kilku międzynarodowych projektach 

finansowanych przez Unię Europejską, belgijskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i inne 

organizacje międzynarodowe, m.in. „Uni-Key”, „Open Eye” 2-3-4-5-6-7 i 8, „Teste of Trappists 

(TATRA)”, „ENPI Training & Networking”, „Grundtvig Education & Culture”. Uczestnicząc w 

tych inicjatywach i projektach, Izba zapewnia wysokiej jakości usługi w zakresie szkoleń 

zawodowych, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocji przedsiębiorczości wśród 

młodzieży. Ponadto, Izba wspiera i organizuje szereg imprez europejskich promowanych przez 

Komisję Europejską i realizowanych we współpracy z partnerami międzynarodowymi.  
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W ramach realizacji projektów CCBI odgrywa kluczową rolę w organizowaniu 

konferencji i wydarzeń dotyczących szkoleń zawodowych, wzmacniania umiejętności 

organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości.  

 

Wkład w projekt ESE  

Izba ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w organizacji szkoleń i studiów 

magisterskich poświęconych takim zagadnieniom jak polityka UE i zarządzanie projektami 

europejskimi, przedsiębiorczość i umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw 

(MŚP) oraz współpraca rozwojowa. Niektóre z tych szkoleń zostały opublikowane przez Unię 

Europejską w Katalogu Grundtvig KE podczas europejskiego tygodnia małych i średnich 

przedsiębiorstw, a także podczas europejskiego tygodnia zrównoważonej energii. Na szczeblu 

międzynarodowym CCBI współpracuje z kilkoma uniwersytetami, wieloma władzami 

regionalnymi i lokalnymi oraz izbami handlowymi. Izba jest obecnie zaangażowana w szereg 

projektów poświęconych przedsiębiorczości, szkoleniom zawodowym, turystyce i współpracy 

rozwojowej. Jako punkt odniesienia dla wielu włoskich organizacji publicznych i prywatnych, 

Izba zapewnia doradztwo w zakresie opracowywania i zarządzania projektami europejskimi w 

ramach kilku programów, m.in. Erasmus+, COSME i DEVCO. 

Co istotne, Izba koordynuje studia International Master in European Studies 

(międzynarodowe studia magisterskie w zakresie europeistyki) we współpracy z Katolickim 

Uniwersytetem w Louvain. Studia te oferują szeroką wiedzę na temat architektury 

instytucjonalnej Unii Europejskiej, jej funkcjonowania i polityki, a w szczególności na temat 

finansowania europejskiego i technik zarządzania cyklem projektu. Studia odbywają się w 

Brukseli, są prowadzone w języku angielskim i skonstruowane w taki sposób, by w krótkim 

okresie czasu studenci mogli nabyć konkretne umiejętności w myśl podejścia „learning by 

doing” – czyli ucząc się przez działanie. Izba CCBI organizuje również intensywne studia 

magisterskie (Master5), które są skierowane do przyszłych menedżerów szczególnie 

zainteresowanych różnymi kulturami przedsiębiorczości i pragnących rozwijać swoją karierę 

na arenie międzynarodowej. Co więcej, Izba organizuje też krótkie kursy szkoleniowe 

poświęcone opracowywaniu i wdrażaniu projektów europejskich. Dzięki zastosowaniu 

metody „nauki przez działanie” kursy te oferują uczestnikom możliwość bezpośredniej pracy 

nad konkretnymi wnioskami projektowymi do konkursów europejskich, co pozwala skuteczne 

rozwijanie ducha przedsiębiorczości. 
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Europejskie programy finansowania oferowane przez Komisję Europejską stanowią 

podstawowe narzędzie dla przedsiębiorstw, władz regionalnych i samorządów lokalnych 

pragnących wprowadzać innowacje i umiędzynarodawiać się. W tym zakresie CCBI pomaga 

Unii Europejskiej w tworzeniu i doskonaleniu umiejętności zarządzania w organizacjach 

pozarządowych. Organizacje takie mają możliwość ubiegania się o dotacje w ramach 

programów UE „Partnerstwo dla pokoju" (EUPfP) oraz „Projekty pokojowe na Bliskim 

Wschodzie” (MEPP). W tym przypadku szkolenie zawodowe koncentruje się na rozwijaniu 

konkretnych umiejętności, takich jak monitorowanie, ocena, raportowanie i negocjowanie. 

Ponadto Izba działa jako lider i partner w kilku projektach europejskich, których celem jest 

m.in. rozwijanie ducha przedsiębiorczości w ramach Unii Europejskiej:  

- OPEN EYE (www.open-eye.net) to program wymiany transgranicznej, który daje 

młodym i przyszłym przedsiębiorcom możliwość szkolenia i uczenia się od doświadczonych 

przedsiębiorców prowadzących małe przedsiębiorstwa w różnych krajach; 

- M-HOUSE (www.m-house.eu) -  jego celem jest poprawa kompetencji i umiejętności, 

w szczególności zwiększenie świadomości osób prowadzących gospodarstwa domowe na 

temat ich potencjału biznesowego oraz waloryzacja ich umiejętności miękkich niezbędnych 

dla przedsiębiorcy; 

- UNIKEY (www.uni-key.eu) – ten projekt składa się z modułów e-learningowych dla 

studentów i młodych przedsiębiorców; ma na celu ułatwienie współpracy między nimi w celu 

rozwijania kultury przedsiębiorczości i innowacji. 
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Prezentacja kraju 
INFORMACJE OGÓLNE 

Belgia znajduje się na zachodzie Europy, graniczy od północy z Holandią, od wschodu z 

Niemcami i Wielkim Księstwem Luksemburga, a od południa i zachodu z Francją. Pomimo 

niewielkiej powierzchni (30 528 kilometrów kwadratowych), Belgia rozwinęła się gospodarczo, 

politycznie i społecznie jako wielokulturowy kraj o znaczeniu międzynarodowym. Wystarczy 

przytoczyć fakt, że dziś Belgia liczy  11 431 406 mieszkańców1, z czego 12,2% to cudzoziemcy2.  

Struktura instytucjonalna kraju także odzwierciedla charakterystyczną cechę 

wielokulturowości. Belgia jest w istocie państwem federalnym składającym się z trzech 

głównych wspólnot: flamandzkiej, francuskojęzycznej i niemieckojęzycznej, oraz trzech 

regionów – stolicy kraju Brukseli, Regiony Flamandzkiego i Regionu Walońskiego. Rząd 

federalny i parlament federalny są głównymi instytucjami państwa federalnego, które 

zachowują ważne uprawnienia w dziedzinie obrony, prawa i porządku publicznego, 

zabezpieczenia społecznego, spraw zagranicznych, polityki monetarnej i fiskalnej. Regiony 

mają po swojej stronie własne organy ustawodawcze i wykonawcze, które zajmują się bardziej 

szczegółowymi kwestiami regionalnymi. Wspólnoty są wyznaczone ze względów językowych, 

a zatem ich kompetencje odnoszą się do edukacji, kultury, wsparcia dla młodzieży i niektórych 

aspektów polityki zdrowotnej. Regiony zajmują się natomiast kwestiami terytorialnymi, w tym 

pracami publicznymi, rolnictwem, zatrudnieniem, planowaniem przestrzennym i 

środowiskiem naturalnym3. Pomimo swojego niejednorodnego charakteru i złożonej struktury 

instytucjonalnej, Belgia jest monarchią konstytucyjną, a zatem korzysta z oficjalnej 

instytucjonalnej roli monarchy jako „symbolu jedności i trwałości narodu oraz moderatora 

życia politycznego4”. 

 

 
1 Statbel – Belgia w liczbach, publikacja “Structure of the Population”, dostępna na stronie 
statbel.fgov.be/en/themes/population/structure-population (dostęp uzyskano 31 lipca 2019 r.). 
2 Narodowy Bank Belgii, raport „Resident Population by Nationality in Belgium, broken down by Region” 
(Sruktura narodowa mieszkańców w Belgii, w podziale na regiony), dostępny na stronie internetowej 
www.nbb.be/en/publications-and-research/employment-statistics-trends/demography/resident-population-
nationality (dostęp uzyskano 31 lipca 2019 r.). 
3 Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Belgium.be w zakładce "About Belgium", dostępnej 
na stronie www.belgium.be/en/about_belgium (data dostępu: 31 lipca 2019 r.). 
4 Belgium.be - oficjalne informacje i usługi, publikacja "The Role of the Monarchy", dostępna na stronie 
www.belgium.be/en/about_belgium/government/federal_authorities/king/role_monarchy (data dostępu: 31 
lipca 2019 r.). 

https://statbel.fgov.be/en/themes/population/structure-population
http://www.nbb.be/en/publications-and-research/employment-statistics-trends/demography/resident-population-nationality
http://www.nbb.be/en/publications-and-research/employment-statistics-trends/demography/resident-population-nationality
http://www.belgium.be/en/about_belgium
http://www.belgium.be/en/about_belgium/government/federal_authorities/king/role_monarchy


12 
 

 

 

 

ŚRODOWISKO WIELOKULTUROWE  

Belgia to państwo członkowskie UE i kraj wielojęzyczny – języki francuski i flamandzki 

są językami urzędowymi, a niderlandzki jest trzecim językiem na terytorium kraju pod 

względem ilości użytkowników. 

Belgia ma wysoki odsetek obcokrajowców z powodu masowych przepływów 

migracyjnych, które miały miejsce w latach 50. i 70. ubiegłego wieku, zwłaszcza z krajów 

Europy Południowej i Wschodniej. Według ostatniego raportu brukselskiego Instytutu 

Statystyki i Analiz, w 2018 roku ponad jedna trzecia mieszkańców Brukseli (34%) nie posiada 

obywatelstwa belgijskiego5. Ponadto stolica odgrywa kluczową rolę w kontekście regionalnym 

i międzynarodowym, ponieważ to w niej mają siedziby główne instytucje europejskie i 

międzynarodowe, przedstawicielstwa i ambasady, m.in. Komisja Europejska, Parlament 

Europejski i Rada UE, a także przedstawicielstwa regionów Flamandzkiego, Walońskiego oraz 

Brikseli i regionalne biura Brukseli-Stolicy, siedziba NATO i wielu organizacji pozarządowych. 

W organizacjach międzynarodowych i instytucjach zatrudnionych jest 80000 mieszkańców 

kraju, z czego 20000 to lobbyści działający w „unijnej bańce”. W samej Brukseli mieszka 979 

zagranicznych dziennikarzy. Obecność ogromnej liczby osób, z których większość to emigranci 

pracujący w instytucjach unijnych lub w ich otoczeniu, doprowadziła do „europeizacji” 

Brukseli, czyniąc ją miastem umiędzynarodowionym nie tylko z punktu widzenia społecznego 

i kulturowego, ale przede wszystkim ekonomicznego. 

 

OTOCZENIE GOSPODARCZE 

Z gospodarczego punktu widzenia Belgia jest położona w samym sercu Europy, w 

połowie osi Liverpool-Genua, wzdłuż której koncentruje się główna działalność gospodarcza 

Europy6. Położenie geograficzne umożliwiło Belgii rozwój jako jednemu z najważniejszych 

węzłów logistycznych na świecie, w szczególności dzięki gęstej i dobrze połączonej sieci 

infrastruktury kraju. Antwerpia jest drugim co do wielkości portem w Europie po Rotterdamie, 

 
5 IBSA, « Mini-Bru: La Region de Bruxelles-Capitale en chiffres 2019 », Bruksela, 2019. 
6 Info Mercati Esteri, "Belgio", listopad 2015. 
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i obsługuje rocznie około 209 mln ton ładunków. Ogromny system kanałów oraz efektywna 

sieć autostrad i linii kolejowych stanowią koło napędowe gospodarki krajowej. Sieć 

komunikacyjno-transportowa przyczyniła się do powstania w Belgii dużej liczby 

przedsiębiorstw europejskich i światowych o znacznym natężeniu wymiany handlowej. Handel 

zagraniczny ma kluczowe znaczenie dla gospodarki belgijskiej. Według danych belgijskiej 

Agencji Handlu Zagranicznego w 2018 roku, eksport i import towarów stanowiły razem nieco 

ponad 170%  PKB7. Ponad 70% belgijskiego eksportu trafia do innych państw członkowskich 

UE, a poza krajami Unii najważniejszym partnerem handlowym Belgii są Stany Zjednoczone. 

Obecnie wiele miejsc pracy w Belgii uzależnionych jest od sektorów, które są w jakimś stopniu 

związane z handlem zagranicznym. Jak podkreśla Komisja Europejska, 20% miejsc pracy w 

Belgii uzależnionych jest od eksportu z UE, z których ponad trzy czwarte to miejsca pracy w 

sektorze usług. Logistyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, biotechnologie i energia 

odnawialna to nowe i kluczowe sektory rynku, w których Belgia coraz bardziej zyskuje na 

znaczeniu, utrzymując mocną pozycję w sektorach tradycyjnych, takich jak przemysł 

motoryzacyjny, chemiczny, farmaceutyczny i ciężki. Oprócz położenia geograficznego, 

skutecznych sieci logistycznych i transportowych, belgijskie uniwersytety i instytuty badawcze 

przyciągają najzdolniejszych naukowców z całej Europy i świata. Jako tzw. centrum 

doskonałości Belgia kształci wysokiej klasy specjalistów i ekspertów w dziedzinie badań i 

rozwoju (B+R) oraz szeroko pojętej innowacyjności. W związku z tym od 2015 r. władze 

belgijskie, zarówno federalne, jak i regionalne, uruchomiły interesujący program promujący 

zaawansowane technologicznie rozwiązania w różnych sektorach gospodarki. Celem 

programu jest ułatwienie publicznego i prywatnego wsparcia badań i rozwoju. 

 

POLITYKA GOSPODARCZA  

Według badania gospodarczego OECD z 2017 r., mimo osłabienia wzrostu 

gospodarczego od czasu światowego kryzysu finansowego, Belgia plasuje się wśród dziesięciu 

najbardziej konkurencyjnych krajów w Europie8. Wynika to z szeregu ważnych reform 

podjętych w zakresie systemu ustalania płac i przepisów podatkowych, które z kilku powodów 

przyczyniły się do ożywienia gospodarki. W szczególności wdrożenie środków legislacyjnych 

 
7 Belgijska Agencja Handlu Zagranicznego, „2018 Belgian Foreign Trade”, s. 8. 
8 OECD, „Economic surveys: Belgium", czerwiec 2017 r., s. 6. 
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sprzyjających przedsiębiorczości oraz systemu podatkowego dla przedsiębiorstw, w tym 

odliczeń podatkowych i zwolnień podatkowych dla inwestycji w badania i rozwój oraz 

specjalny plan obniżki podatków dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dobrym 

przykładem działań na rzecz gospodarki jest również wdrażana od 2014 r. reforma podatkowa, 

która ma na celu przeniesienie części obciążeń podatkowych z opodatkowania pracy na 

opodatkowanie konsumpcji, co jest zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej w sprawie 

opodatkowania z 2017 r. Obecnie Belgia wydaje się być jednym z najbardziej atrakcyjnych 

krajów strefy euro pod względem globalizacji i systemu podatkowego. Co więcej, europejskie 

badanie atrakcyjności krajów pod względem działalności gospodarczej przeprowadzone przez 

firmę Ernst & Young wykazało, że rok 2018 był dla Belgii „całkowicie rekordowy pod względem 

przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych”. Zainicjowano w sumie 278 projektów 

inwestycji zagranicznych (wzrost o 29% w stosunku do 2017 r.), tworząc dużą liczbę stałych 

miejsc pracy (7 363). Belgia zajmuje obecnie 5. miejsce9 w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej 

w roku 2019 i jest trzecim najbardziej zglobalizowanym krajem na świecie według Indeksu 

Globalizacji KOF10. Pokazuje to, że wielu inwestorów jest już aktywnych w Belgii. Najważniejsze 

10 krajów dla belgijskiej gospodarki to Niemcy, Francja, Holandia, Wielka Brytania, USA, 

Włochy, Hiszpania, Indie, Chiny i Luksemburg. Ranking European Innovator Scoreboard 2016 

określa Belgię jako kraj „bardzo innowacyjny’ i plasuje ją z wynikiem 0,6 tuż za Szwecją i Danią.  

Belgijska polityka w zakresie przedsiębiorczości wprowadziła elastyczną procedurę 

zakładania nowych przedsiębiorstw, a kraj ten jest przyjaznym przedsiębiorcom środowiskiem 

i idealnym partnerem w dotarciu do europejskiego rynku konsumenckiego. Belgia ma w 

promieniu 800 km dostęp do ponad 500 milionów konsumentów, a różnorodność kulturowa 

jest kluczową cechą tego królestwa. Do Belgii można łatwo dotrzeć z Europy i reszty świata 

dzięki doskonałej infrastrukturze i połączeniom zapewnianym przez porty morskie i rzeczne, 

lotniska, koleje oraz rozbudowaną sieć drogową. Mimo tych udogodnień Belgia wykazuje 

najniższą liczbę nowo otwartych (i zamkniętych) przedsiębiorstw spośród krajów OECD ze 

względu na dominującą obecność firm międzynarodowych i dużych przedsiębiorstw o 

ugruntowanej pozycji, które utrudniają zakładanie nowych przedsiębiorstw. Aby zachęcić 

 
9 EY Attractiveness Survey, Belgia 2019, "Strong Growth across the Board", dostępny na stronie 
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-belgium-2019-eng/$FILE/ey-attractiveness-
survey-belgium-2019-eng.pdf (dostęp 1 sierpnia 2019 r.). 
10 KOF Globalization Index, "100 Most Globalized Countries: 2018", dostępny na stronie 
www.statista.com/statistics/268168/globalization-index-by-country/ (dostęp 1 sierpnia 2019 r.). 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-belgium-2019-eng/$FILE/ey-attractiveness-survey-belgium-2019-eng.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-belgium-2019-eng/$FILE/ey-attractiveness-survey-belgium-2019-eng.pdf
http://www.statista.com/statistics/268168/globalization-index-by-country/
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przedsiębiorców do otwierania firm, rząd federalny uruchomił w 2015 r. nową inicjatywę w 

ramach tzw. „Planu na rzecz MŚP”, której celem jest zmniejszenie kosztów administracyjnych 

o 30% oraz rozpowszechnienie przetargów dla MŚP, które wyraziły zainteresowanie 

utworzeniem nowego przedsiębiorstwa. 

 

RYNEK PRACY 

Organizacje międzynarodowe, w tym OECD, uznają Belgię za jeden z najbardziej 

produktywnych krajów ze względu na jej świetną siłę roboczą. Wysoko wykwalifikowani 

pracownicy przyciągani przez ośrodki akademickie, instytuty badawcze wysokiego szczebla i 

uniwersytety oraz obecność najważniejszych instytucji decyzyjnych, takich jak NATO, Komisja 

Europejska i Parlament Europejski, stymulują gospodarkę kraju. Jednak poziom wydajności i 

wysokość płac jest zróżnicowany w zależności od regionu. Wciąż utrzymują się duże różnice 

między regionami i poszczególnymi grupami pracowników. W stolicy i regionie brukselskim 

pracuje się najwydajniej. Jak zauważa OECD, jedna godzina pracy przynosi gospodarce średnio 

o 19% więcej niż we Flandrii i o 38 % więcej niż w Walonii. Ta przepaść w coraz większym 

stopniu motywuje regiony i władze lokalne, by zachęcały przedsiębiorców do zakładania 

małych i średnich firm – zwłaszcza w Walonii. 

 

POZIOM ŻYCIA  

Belgijski „indeks jakości życia” według danych OECD, pokazuje, że dobrostan i jakość życia 

społecznego w Belgii znajdują się na jednym z najwyższych poziomów w Europie. 
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System państwa opiekuńczego w Belgii szybko się rozwinął w latach 50. i 60. ubiegłego 

wieku. Obecnie kraj ten ma bardzo rozbudowany system zabezpieczenia społecznego, 

obejmujący zasiłki medyczne, zasiłki dla bezrobotnych, emerytury, zasiłki na dzieci i rodziny 

oraz inne świadczenia i systemy wsparcia. Wśród tych ostatnich istnieje dodatkowe wsparcie 

finansowane przez rząd i skierowane do osób najuboższych, które po spełnieniu wymogów 

mogą liczyć na dopłaty do wynagrodzeń, gwarantowany dochód (w przypadku seniorów), 

dodatki rodzinne oraz zasiłki dla osób niepełnosprawnych. Cudzoziemcy mają również prawo 

do pewnych zasiłków i świadczeń socjalnych; w zależności od ich sytuacji zawodowej i 

rodzinnej na terytorium Belgii oraz od ewentualnych umów podpisanych między Belgią a 

krajem pochodzenia, jak również od prawodawstwa europejskiego11. Aby uzyskać więcej 

informacji na temat tego, do czego cudzoziemiec ma prawo w ramach belgijskiego systemu 

zabezpieczenia społecznego, instytucje zabezpieczenia społecznego opracowały specjalne 

narzędzie internetowe pod nazwą Coming2belgium12. 

 

SEKTORY RYNKU  

 
11 Więcej informacji można znaleźć na stronie Belgium.be zakładka „Official information and services - Social 
Security in Belgium”, dostępna pod adresem www.belgium.be/en/family/social_security_in_belgium (dostęp 2 
sierpnia 2019 r.). 
12 www.socialsecurity.be/CMS/en/coming_to_belgium/index.html  

http://www.belgium.be/en/family/social_security_in_belgium
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Sektor rolniczy jest źródłem zatrudnienia dla jedynie niewielkiej części ludności – 

pomimo tego,  że w kraju panuje korzystna wilgotność i warunki glebowe do uprawy roli. 

Oprócz głównych upraw takich jak pszenica, owies, żyto, jęczmień i ziemniaki, ważnym 

zajęciem jest również hodowla bydła. W branży przetwórczej produkuje się przede wszystkim 

cukier z buraków cukrowych, sery i inne produkty mleczne. Belgia importuje jednak także 

bardzo wiele produktów, w tym zboża,  paliwa i produkty chemiczne. Stosunkowo niski poziom 

aktywności rolniczej w kraju skłonił władze regionalne i lokalne, szczególnie w Walonii, do 

wspierania młodych rolników i stymulowania innowacji w rolnictwie poprzez zapewnianie 

pomocy finansowej i profesjonalnego doradztwa w tej dziedzinie.  

Jeśli chodzi o sektor przemysłowy, eksport obejmuje żelazo i stal, sprzęt transportowy, 

traktory, diamenty (Antwerpia jest istotnym ośrodkiem obróbki diamentów) oraz produkty 

przetwórstwa ropy naftowej. Inne ważne gałęzie przemysłu to produkcja cementu i szkła oraz 

przetwarzanie skór i drewna. Z punktu widzenia energetyki, Belgia jest w dużym stopniu 

uzależniona od energii jądrowej, z której pochodzi ponad 75% energii elektrycznej. 

Jednocześnie jednak gospodarka jest uzależniona od importu większości surowców 

wykorzystywanych w przemyśle. Importowane są stal i żelazo, podobnie jak cynk, miedź, ołów 

i cyna służące belgijskim firmom do produkcji. Według szacunków z 2006 r., eksport wyrobów 

przemysłowych osiągnął wartość 335,3 mld USD. Preferowanym kierunkiem eksportu były 

przede wszystkim Niemcy, do których trafiło 19,4% belgijskiego eksportu. 
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Prowadzenie działalności gospodarczej 

w Belgii 
 

Kultura biznesowa 

Pierwszym ważnym krokiem w celu założenia firmy lub działalności w Belgii jest 

zrozumienie kultury biznesowej tego kraju. Oznacza to określenie modelu działalności 

biznesowej, a tym samym sposobu, w jaki różne poziomy pracowników komunikują się ze sobą 

i z klientami. Ogólnie rzecz biorąc Belgia ma dość sformalizowaną kulturę biznesową, przy 

czym różnice mają charakter regionalny i związany z daną społecznością. 

We Flandrii struktura organizacyjna firmy jest zazwyczaj płaska, a procedury są łatwe 

do zrozumienia. W środowisku biznesowym preferowane jest współdecydowanie i 

wypłaszczona struktura organizacyjna. W regionie Walonii natomiast ważną rolę odgrywa 

wyraźne przywództwo oraz jasna i ścisła hierarchia w ramach struktury organizacyjnej, która 

wciąż ma charakter pionowy. Istotnymi czynnikami przy działalności są wielkość biura, 

kompetencje danej osoby, tytuł zawodowy i kwestie formalne. Pomimo istniejących różnic 

regionalnych można powiedzieć, że strategia i planowanie belgijskich firm są oparte w dużym 

stopniu na pragmatycznym podejściu i wzajemnym zrozumieniu, kompromisie oraz dyskusji 

nad różnymi pomysłami, którą traktuje się priorytetowo. Podejmowanie decyzji ma charakter 

odzwierciedlający zróżnicowanie regionalne: podczas gdy we Flandrii zwykle osiągany jest zbyt 

daleko idący konsensus, w Walonii, gdzie hierarchia i władza są ważniejsze, proces 

podejmowania decyzji ma charakter bardziej odgórny. W związku z tym Belgowie mają 

tendencję do angażowania się w długie i krytyczne dyskusje przed uzgodnieniem i podjęciem 

ostatecznej decyzji.  

Innym istotnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest postrzeganie czasu. 

Punktualność jest podstawowym wymogiem warunkującym odniesienie sukcesu w Belgii. 

Regularne godziny pracy od poniedziałku do piątku to 9:30 do 17 lub 18, z przerwą obiadową 

około południa, trwającą 30/60 min. Jeśli chodzi o spotkania i komunikację, to kontakt osobisty 

jest zdecydowanie preferowany względem rozmów telefonicznych. Ważne jest, aby umówić 

się na spotkanie z wyprzedzeniem (co najmniej tydzień wcześniej) i nie ustalać spotkać w 

określonych porach roku, np. w święta, podczas wakacji letnich, podczas Wielkanocy, świąt 
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Bożego Narodzenia i w Nowy Rok. Preferowane godziny spotkań to zazwyczaj godziny poranne 

i wczesne godziny popołudniowe.  

Jeśli chodzi o komunikację, bardzo cenione jest używanie języka ojczystego partnera – 

jeśli nie jest to możliwe, należy korzystać z języka angielskiego. Język formalny i używanie form 

grzecznościowych jest nadal bardzo powszechne w biznesie. Dopiero po pierwszym spotkaniu 

mile widziane są zwroty bardziej nieformalne. Biznesowy dress code pozostaje tradycyjny i 

elegancki: ciemne garnitury i krawaty dla mężczyzn; garsonki biznesowe i formalne sukienki w 

przypadku kobiet to powszechny kanon. Mimo, że życie biznesowe i prywatne są zazwyczaj 

ściśle oddzielone, kolacje biznesowa lub lunche zazwyczaj odbywają się w restauracjach lub 

miejscach publicznych. Wymiana prezentów i upominków przy kontaktach biznesowych i w 

środowisku pracy nie jest powszechną praktyką.  

Ostatnia ważna uwaga dotyczy wizytówek, które są powszechnie używane podczas 

pierwszego spotkania z partnerami biznesowymi. Wizytówka powinna nie tylko podawać dane 

osobowe, ale także odzwierciedlać belgijskie środowisko wielokulturowe, dlatego też warto 

umieścić na niej tłumaczenie na oba języki urzędowe Belgii  - będzie to dobry sposób na 

przedstawienie własnej działalności i wywarcie pozytywnego wrażenia na rozmówcy, kliencie 

lub potencjalnym partnerze.  

 

Najlepsza praktyka – wskazówki:  

✓ Bądź punktualny/a! 

✓ formalne i klasyczne ubiór jest doceniany 

✓ Dyskusja i dzielenie się pomysłami: w procesie podejmowania decyzji mile 

widziane są różne perspektywy 

✓ Konieczna adaptacja do środowiska wielokulturowego 

✓ Używaj najlepiej lokalnego języka, jeśli nie jest to możliwe – postaw na język 

angielski! 

✓ Przedstawiaj się partnerom biznesowym za pomocą wizytówek, najlepiej 

przetłumaczonych na oba języki urzędowe kraju 

 

Przedsiębiorczość oraz MŚP  

W najnowszych statystykach UE zaprezentowano badania na temat przedsiębiorstw w 

Belgii z obrotem w wysokości ok. 620 000 EUR w 2018 roku – czyli grupy małych i średnich 
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przedsiębiorstw (MŚP), które działają w różnych sektorach gospodarki poza usługami 

finansowymi i które generują obecnie 62,4 % ekonomicznej wartości dodanej oraz 69,3 % 

zatrudnienia w gospodarce Belgii, co stanowi wartość przekraczającą średnią unijną.  

Belgia jest uważana za dobre miejsce do zakładania działalności gospodarczej, a od 

2008 r. przedsiębiorczość znacznie wzrosła dzięki serii ważnych działań politycznych zarówno 

na szczeblu federalnym, jak i regionalnym. Na szczeblu federalnym wprowadzono tzw. 

„reformę ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”, aby zagwarantować, że 

opodatkowanie nie zaszkodzi niepotrzebnie nowo zakładanym firmom i małym 

przedsiębiorstwom. Na szczeblu regionalnym zapewniono dalsze wsparcie dla 

przedsiębiorczości wśród grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-

ekonomicznej (kobiet, imigrantów i osób bezrobotnych) oraz ułatwiono przenoszenie 

własności przedsiębiorstw. Ponadto jeśli chodzi o tzw. przedsiębiorczość „drugiej szansy”13, 

Belgia plasuje się w czołówce państw osiągających najlepsze wyniki w zakresie czasu i kosztów 

rozwiązywania problemów związanych z niewypłacalnością, a regiony opracowały 

mechanizmy zapobiegawcze i systemy wczesnego ostrzegania przed ryzykiem bankructw. 

Umiędzynarodowienie to kolejny obszar, dzięki któremu gospodarka Belgii zyskuje na sile 

dzięki takim elementom wsparcia jak: projekty eksportowe, seminaria, usługi coachingowe 

oraz udział MŚP w misjach, umowy partnerskie i wydarzenia w ramach sieci partnerskich. Za 

przykład może posłużyć w szczególności Flandria, gdzie uruchomiono strategię 

internacjonalizacji na lata 2017/2021 pod nazwą „Vlaanderen versnelt!”. W regionie Walonii 

utworzono fundusz w wysokości 5 mln euro, aby pomóc w zakładaniu nowych przedsiębiorstw 

za granicą w sektorze ICT (w Dolinie Krzemowej, Chinach i Indiach). Ponadto podjęto działania 

mające na celu zwiększenie udziału w europejskich programach badawczych, takich jak unijny 

program „Horyzont 2020”. To właśnie w tym wspierającym i stymulującym środowisku nowe, 

rentowne pomysły i projekty w zakresie przedsiębiorczości mogą rozkwitać maksymalnie 

realizować swój potencjał. 

  

 
13 Termin „Druga szansa” odnosi się środków mających zapewnić, aby uczciwi przedsiębiorcy, którzy 
zbankrutowali, szybko otrzymali drugą szansę na prowadzenie działalności gospodarczej.  
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1. Jak rozwijać przedsiębiorczą postawę i nastawienie? 

W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej fundamentalne znaczenie ma analiza lokalnego 

rynku, na którym zamierzasz zlokalizować swoją działalność. 

Analiza sektorów rynku ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia, czy twoje pomysły i projekty 

są wartościowe z punktu widzenia konkretnego rynku lokalnego. Użyteczną metodą może być 

refleksja nad szeregiem pytań i udzielenie odpowiedzi na nie: 

 

➢ Jaki rodzaj działalności chcę zaproponować? 

➢ Kim są moi konkurenci? Jakiego rodzaju usługi oferują? Czy mogę zaoferować coś 

innego, aby się wyróżnić i zostać zauważonym? 

➢ Jakich zmian można się spodziewać w moim sektorze biznesowym? 

➢ Jakiego rodzaju usługi i towary świadczy moja firma? Jaką politykę cenową przyjmę? 

Gdzie i jak udostępnię moje produkty? Jak chcę nimi handlować? Jak będę zarządzać 

zamówieniami i dostawami? 

➢ Jaką formę prawną działalności wybiorę? Kto będzie odpowiedzialny za prowadzenie 

działalności gospodarczej? Gdzie zamierzam założyć swoją działalność gospodarczą? 

Czy zamierzam zatrudnić pracowników? 

➢ Jak sfinansować mój projekt założenia firmy? Jaki rodzaj inwestycji wchodzi w grę? 

Jakie będą moje wydatki? Jak jest minimalna pula środków niezbędnych pokrycia 

tych wydatków? Jaki rodzaj pomocy finansowej będzie bardziej odpowiedni? 

WSPARCIE 

Sieć wsparcia przedsiębiorców European Enterprise Network (EEN) oferuje konkretne 

wsparcie w zakresie oceny i rozwoju pomysłu na biznes – zgodnie z wymaganiami rynku.  

 

Władze regionalne dostarczają ważnych informacji na temat procedur administracyjnych, 

pomocy i wsparcia finansowego oraz potencjalnych zagrożeń, które należy wziąć pod uwagę 

przy opracowywaniu projektu założenia własnej firmy: 

Region waloński  https://www.1890.be/   

Bruksela – region stołeczny http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/  

Region flamandzki https://www.vlaio.be/nl   

https://www.1890.be/
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/
https://www.vlaio.be/nl
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Najlepsze praktyki oraz wskazówki: 

✓ Prowadzić badania i analizy rynku lokalnego 

✓ Określić popyt rynkowy 

✓ Należy odwoływać się do sieci agencji lub konsultantów (np. Europejskiej Sieci 

Przedsiębiorczości, punktów kompleksowej obsługi przedsiębiorców, władz 

regionalnych, itp.) 

 

2. Kto może rozpocząć działalność gospodarczą w Belgii? 

Aby rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą w Belgii, należy spełnić pewne warunki 

dotyczące statusu przyszłego przedsiębiorcy, jego/jej narodowości i  charakteru działalności.  

 

STATUS OSOBISTY  

▪ Ukończone 18 lat (16 w przypadku działalności rzemieślniczej) 

▪ Uznanie za osobę zdolną do czynności prawnych, która nie podlega nadzorowi 

sądowemu  

▪ Pełne prawa obywatelskie i polityczne 

▪ Brak zakazu wykonywania samodzielnej działalności zawodowej.  

 

 

NARODOWOŚĆ  

Karta zawodowa (tzw. „carte professionelle”/ „beroepskaart”) 

Jeśli nie masz narodowości: 

-belgijskiej 

-jednego z krajów UE  

-jednego z krajów EFTA (Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria)  

 

- w takim przypadku aby móc prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w Belgii, musisz 

złożyć wniosek o wydanie karty zawodowej. 
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W jaki sposób wyrobić kartę zawodową?  

- w punkcie kompleksowej obsługi przedsiębiorców do (są one dostępne na całym 

terytorium Belgii); jeśli jesteś już mieszkańcem Belgii i posiadasz wzór świadectwa 

rejestracji („Attestation d'immatriculation modèle A" / „Attest van immatriculatie model 

A”) lub dokument potwierdzający rejestrację w odpowiednim rejestrze obcokrajowców 

(„Certificate d'iscription au register des étrangers” / „bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister"); 

- w belgijskiej placówce dyplomatycznej lub konsularnej w kraju zamieszkania, jeśli jesteś 

cudzoziemcem i przebywasz poza Belgią. 

Karta zawodowa jest wydawana przez władze regionalne. 

Uznawanie kwalifikacji zawodowych 

Jeśli jesteś obywatelem UE lub EFTA, nie musisz wyrabiać karty zawodowej. W przypadku 

szczególnych zawodów, które są regulowane na szczeblu krajowym, musisz jednak udowodnić 

swoje umiejętności zawodowe i sprawdzić, czy twoje kwalifikacje są uznawane przez władze 

belgijskie.  

 

Jak mogę sprawdzić swoje kwalifikacje zawodowe? 

- Za pomocą centrum „Be Assist”, belgijskiego centrum pomocy w zakresie uznawania 

kwalifikacji zawodowych 

- Za pośrednictwem platformy internetowej udostępnionej na oficjalnej stronie 

internetowej "business.belgium.be" zawierającej przegląd zawodów regulowanych w 

Belgii oraz procedurę online dotyczącą zezwoleń i upoważnień w Belgii 

(http://www.business.belgium.be/en/procedures ). 

- Należy odnieść się do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych:  

Jeśli jesteś obywatelem UE lub kraju, który ratyfikował dyrektywę 2005/36 (Islandia, 

Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria), uznanie kwalifikacji zawodowych wydanych przez kraj 

pochodzenia w Belgii jest łatwiejsze i dotyczy dwóch rodzajów sytuacji: 

1) Jeśli chcesz: 

-Uruchomić działalność w Belgii; lub 

-Regularnie świadczyć usługi na terenieBelgii bez konieczności posiadania siedziby w 

tym państwie. 

http://www.business.belgium.be/en/procedures
http://www.business.belgium.be/en/procedures
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W takiej sytuacji musisz przedstawić swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe właściwemu 

organowi14. 

 

W jaki sposób mogę udowodnić swoje kwalifikacje zawodowe?  

-Za pomocą posiadanego tytułu (dyplomy, stopnie naukowe, poświadczenie kompetencji 

zawodowych); 

-Na podstawie  dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe  

-za pomocą certyfikatu WE  

-Na podstawie europejskiej legitymacji zawodowej (ELZ) wydanej w kraju pochodzenia na 

mocy dyrektywy 2005/36. 

2) Jeśli chcesz świadczyć usługi w Belgii okazjonalnie i/lub tymczasowo  

W tym przypadku nie ma obowiązku udowadniania swoich kwalifikacji biznesowych i 

zawodowych. Trzeba jednak pamiętać, że tymczasowy i okazjonalny charakter usług 

świadczonych w ramach twojej działalności jest oceniany indywidualnie dla danego 

przypadku, z uwzględnieniem, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1. 5, czasu trwania, 

częstotliwości, regularności i ciągłości usług.  

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z bezpłatnym centrum doradczym „Be assist”. 

 

DZIAŁALNOŚĆ  

Niektóre zawody są regulowane na szczeblu krajowym, a zatem wymagają specjalnych 

zezwoleń. Wśród zawodów regulowanych na szczeblu krajowym znajdują się wolne zawody, 

które obejmują wszelką niezależną działalność polegającą na świadczeniu usług 

intelektualnych lub sprzedaży konkretnych towarów. Ponadto dostęp do zawodu jest 

regulowany przez władze regionalne, na przykład region flamandzki wyeliminował od 1 

stycznia 2019 r. wszystkie wymagania dotyczące kompetencji zawodowych, takich jak 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. To oznacza, że wymóg dotyczący tego obszaru 

umiejętności może różnić się w zależności od regionu. 

Wskazówki: 

 
14 Właściwy organ znajduje się w wykazie zawodów regulowanych w Belgii. By dowiedzieć się więcej, proszę 
kliknąć na poniższy link 
https://business.belgium.be/en/managing_your_business/qualifications_professionnelles/folder_2  

https://business.belgium.be/en/managing_your_business/qualifications_professionnelles/folder_2
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▪ Sprawdź regionalne wymagania dotyczące zdolności i umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości! 

 

3. Jaką formę prawną działalności wybrać? 

Najlepsze praktyki, wskazówki:  

✓ Forma działalności gospodarczej musi odzwierciedlać charakter pomysłu oraz 

cele biznesowe.  

✓ Analiza zasobów finansowych: kapitał początkowy i pomoc finansowa/wsparcie 

udzielane przez władze federalne, regionalne lub lokalne 

 

A. Umiędzynarodowienie swojej działalności  

Zagraniczne MŚP lub przedsiębiorca zainteresowany umiędzynarodowieniem swojej 

działalności i handlu w Belgii może założyć oddział lub otworzyć filię. Wybór ten może 

przynieść istotne korzyści zagranicznemu przedsiębiorstwu bez otwierania nowej firmy i 

stanowić pierwszy krok do rozpoczęcia międzynarodowej działalności gospodarczej na 

terytorium Belgii. 

 

ODDZIAŁ I BIURO W BELGII  

Najprostszą formą prawną, która umożliwia umiędzynarodowienie działalności jest 

oddział, czyli firma zagraniczna prowadząca działalność z adresu belgijskiego, ale bez 

otwierania filii w kraju.  

Oddział jest lokalizacją inną niż siedziba główna, w której prowadzona jest działalność 

gospodarcza. Jest geograficznie i fizycznie oddzielony od głównej siedziby spółki, ale w 

przeciwieństwie do spółki zależnej nie stanowi odrębnej osoby prawnej. Oznacza to, że 

zobowiązania zaciągnięte za pośrednictwem takiego oddziału wpływają na cały majątek spółki 

dominującej, w związku z czym spółka dominująca jest odpowiedzialna za wszystkie długi i 

zobowiązania belgijskiego oddziału. Oddział nie posiada stałego przedstawiciela, który jest 

obecny w filiach, gdzie może podejmować decyzje niezależnie od spółki dominującej. Oddział 

jest prawnie połączony z centralą zagraniczną, a zatem będzie uważany raczej za 

przedsiębiorstwo zagraniczne, niż za przedsiębiorstwo belgijskie. Oddział z siedzibą w Belgii 

musi bowiem nosić tę samą nazwę, co spółka dominująca. Nazwa handlowa może różnić się 
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od nazwy zarejestrowanej i może być lub nie być zgłoszona przy rejestracji. Z praktycznego 

punktu widzenia oddział stanowi łącznik między nowym rynkiem a przedsiębiorstwem 

oddalonym geograficznie – poprzez ustanowienie fizycznej lokalizacji, sekretariatu, silnej sieci 

komunikacyjnej i pracowników w Belgii. Działania te mają głównie charakter przygotowawczy 

i pomocniczy oraz funkcję informacyjną i public relations - i nie stanowią tym samym centrum 

działalności firmy. Z tych powodów oddział nie posiada osobowości prawnej ani w zakresie 

rachunkowości, prawa gospodarczego, ani w zakresie opodatkowania dochodów.  

 

 

 

 

FILIA (SPÓŁKA ZALEŻNA NA TERENIE BELGII)  

Przedsiębiorstwo zagraniczne posiada filię w Belgii, jeżeli regularnie prowadzi działalność 

gospodarczą na terytorium Belgii i jest reprezentowane przez stałego przedstawiciela spółki 

dominującej prowadzącej interesy ze stronami trzecimi na rynku zagranicznym. 

W tym przypadku spółka zagraniczna zakładając spółkę zależną tworzy odrębny podmiot 

prawny z kilku powodów, w tym odpowiedzialności prawnej, zgodności z lokalnymi 

regulacjami i w związku z przepisami podatkowymi.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

Odpowiedzialność belgijskiej filii jest ograniczona do jej aktywów - zatem odpowiedzialność 

akcjonariusza jest ograniczona do wysokości kapitału, który objął. Oznacza to, że spółka 

zależna posiada zobowiązania prawne i obowiązki, które zasadniczo nie są zależne od spółki -

matki. W ten sposób, belgijska filia może np. pozywać inne podmioty i być pozywana 

niezależnie i oddzielnie od swojej spółki dominującej, a jej zobowiązania nie są zazwyczaj 

zobowiązaniami jej spółki dominującej. 

REGULACJE PRAWNE 

Belgijska filia zasadniczo podlega prawu belgijskiemu – nawet jeśli spółka jest kontrolowana z 

zagranicy lub jest utworzona zgodnie z prawem zagranicznym. Jeżeli działalność spółki zależnej 

jest prowadzona z miejsca położonego na terytorium Belgii, zastosowanie ma prawo 

belgijskie. Obowiązujące prawo ma zasadnicze znaczenie w niektórych dziedzinach, takich jak 

marketing i opłaty celne.  

OPODATKOWANIE 
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Ponieważ dana spółka zagraniczna prowadzi działalność na terytorium Belgii jako spółka 

zależna, podlega ona belgijskiemu systemowi podatkowemu. Spółka zależna musi więc 

zarejestrować się jako podatnik VAT wypełniając dokument, w którym deklaruje rozpoczęcie 

działalności gospodarczej i od tej chwili podlega zobowiązaniom i obowiązkom wynikającym z 

belgijskiego systemu podatkowego. Formularz VAT (wzór 604A) powinien zostać wypełniony 

dopiero po zarejestrowaniu się jako przedsiębiorstwo w odpowiednim urzędzie, który nada 

mu numer identyfikacyjny składający się z dziesięciu cyfr rozpoczynających się od 0 i który 

będzie niezbędny do kontaktów z belgijskimi służbami publicznymi (w sprawie podatku VAT, 

ONSS, w kwestiach rejestrowych, itd.). Jeśli chodzi o księgowość, filia podlega prawu 

belgijskiemu i powinna prowadzić odrębną księgowość dla swojej działalności, przy czym 

ewidencja, księgi rachunkowe i inne dokumenty księgowe powinny być prowadzone i 

przechowywane na terytorium Belgii.  

 

 

 

ODDZIAŁ SPÓŁKA ZALEŻNA 

Nie stanowi odrębnej osoby prawnej  Osoba prawna oddzielona od firmy 

dominującej 

Mianowanie przedstawiciela prawnego Odrębny zarząd 

Brak obowiązku notarialnej rejestracji  Zakładana w obecności belgijskiego 

notariusz 

Brak minimalnego kapitału Minimalny kapitał – wymagany 

Surowe wymogi w zakresie zgodności z 

przepisami prawa i wypełniania ksiąg 

rachunkowych  

Mniej rygorystyczne wymogi w zakresie 

prawodawstwa i wypełniania ksiąg 

rachunkowych 

Nie jest podmiotem prawa belgijskiego (choć 

istnieje kilka wyjątków) 

Zgodna z belgijskim prawem spółek 

handlowych 
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Odpowiedzialność rozciąga się na 

zagraniczną spółkę-matkę 

Ograniczona odpowiedzialność prawna 

(kilka wyjątków) 

 

Spółka zależna otwarta w Belgii jest uważana za przedsiębiorstwo europejskie, a nie za 

przedsiębiorstwo zagraniczne i korzysta z tego szczególnego warunku.  

Zagraniczne przedsiębiorstwa, które otwierają oddział lub spółkę zależną w Belgii, muszą 

zarejestrować się w Crossroads Bank for Enterprises15 zasadniczo według tej samej procedury 

co inne przedsiębiorstwa.  

 

B. Zakładanie firmy  

Przedsiębiorcy chcący rozpocząć nową działalność gospodarczą w Belgii mają możliwość 

otwarcia przedsiębiorstwa na tym terytorium. Przed założeniem przedsiębiorstwa należy 

określić najbardziej odpowiednią osobę prawną dla projektu biznesowego i pomysłu 

przedsiębiorczego.  

W Belgii istnieją dwie możliwości: 

• Firma jednoosobowa - (indywidualna działalność gospodarcza prowadzona przez 

osobę fizyczną) 

• Firma (posiadająca osobowość prawną lub nie) 

Obie formy prawne mają swoje wady i zalety, a  wybór będzie miał istotne konsekwencje dla 

realizacji zadań biznesowych i celów firmy. Głównymi kryteriami, które należy zastosować, aby 

wybrać tę formę działalności, który najbardziej pasuje do twojego pomysłu biznesowego są: 

• Charakter prowadzonej działalności; 

• Liczba zaangażowanych osób; 

• Kapitał zakładowy; 

• Nakłady finansowe i inwestycje; 

• Podatki  

Wybór ten wymaga zazwyczaj dogłębnej oceny i konsultacji z ekspertami. 

 
15 Więcej informacji: economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-
une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises
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DZIAŁALOŚĆ JEDNOOSOBOWA („entreprise individuelle” / „eenmanszaak”) 

Działalność jednoosobowa, znana również jako jednoosobowa działalność gospodarcza, jest 

najłatwiejszym sposobem na rozpoczęcie działalności gospodarczej: nie potrzebujesz umowy 

ani innych dokumentów spółki czy minimalnego kapitału początkowego; koszty 

administracyjne związane z założeniem jednoosobowej firmy są stosunkowo niskie, a sam 

proces założenia firmy - stosunkowo szybki i łatwy. Przy działalności jednoosobowej nie mamy 

do czynienia z oddzieleniem majątku osobistego od majątku firmy. Przedsiębiorca jest zatem 

całkowicie odpowiedzialny za działalność gospodarczą, ponieważ odpowiada za nią zarówno 

pod względem prawnym, jak i ekonomicznym. W związku z wysokim ryzykiem, na jakie 

narażona jest indywidualna działalność, istnieją środki prawne ochrony prawnej, które chronią 

przedsiębiorcę przed utratą majątku. Te środki prawne mają postać odpowiednich umów 

podpisywanych u notariusza16. 

SPÓŁKA („société”/ „vennootschap”) 

Założenie spółki wiąże się z szeregiem zobowiązań i obowiązków: należy przygotować 

dokumenty urzędowe zarejestrowane przez notariusza, plan finansowy, minimalny kapitał 

oraz zredagować umowę spółki. Spółka jest osobą prawną, którą tworzą osoby fizyczne. To 

oznacza rozdzielenie majątku przedsiębiorcy i spółki. Spółki istnieją jako byty odrębne prawnie 

od ich właścicieli, co oznacza, że odpowiedzialność jest ograniczona do posiadanych udziałów. 

W Belgii najpowszechniej występują dwa rodzaje spółek:  

▪ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ze skrótami: SA, SRL, SC): przy tej formie 

prawnej udziałowiec ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości swoich udziałów. W 

ten sposób majątek osobisty przedsiębiorcy jest chroniony i oddzielony od majątku 

spółki. Jednakże w przypadku upadłości przed upływem trzech lat od założenia 

przedsiębiorstwa, przedsiębiorca może być uznany za odpowiedzialny za 

przedsiębiorstwo w stopniu wyższym niż wysokość udziałów. 

▪ Spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością (ze skrótami: SNC, Scomm) narażają 

przedsiębiorców na potencjalne straty finansowe, ponieważ przedsiębiorcy poręczają 

za potencjalne zadłużenie firmy. 

Najczęściej spotykane rodzaje przedsiębiorstw w Belgii to: 

-Société Anonyme (SA), spółka akcyjna, w której jest dwóch akcjonariuszy gotowych do 

inwestycji. Ta forma spółki jest wybierana przez duże firmy, ale także przez firmy z sektora 

MŚP. 

 
16 Pełna lista belgijskich notariuszy jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Królewskiej Federacji 
Notariuszy Belgijskich: www.notaire.be. 
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-Société privée à responsabilité limitée (SPRL), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

zakładana przez jedną lub więcej osób, które są związane jedną inwestycją. Ten rodzaj spółki 

może być założony przez jedną osobę fizyczną.  

-Société privée à responsabilité limitée „starter” (SPRL-S), rozpoczynająca działalność spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, zakładana jedynie przez osoby fizyczne o ograniczonych 

zasobach finansowych; ta forma jednocześnie promuje zakładanie nowych spółek i ma na celu 

ochronę prywatnego kapitału przedsiębiorcy przed ryzykiem biznesowym.  

-Société echerché à responsabilité limitée ou illimitée (SCRL lub SCRI), spółka o charakterze 

spółdzielni z ograniczoną lub nieograniczoną odpowiedzialnością; to szczególna forma spółki 

handlowej o zmiennej liczbie partnerów i/lub kapitale. Elementem łączącym wspólników są 

wspólne cele oraz wartości. 

-Société en nom collectif (SNC), spółka jawna założona przez wspólników solidarnie 

odpowiedzialnych, której celem jest wykonywanie działalności usługowej lub handlowej. 

Główną cechą tej formy działalności jest to, że zarząd takiej spółki musi podejmować decyzje 

w sposób jednomyślny. 

-Société en commandite simple (SCS), tzw. zwykła spółka komandytowa, która ma 

komandytariuszy „aktywnych” i „uśpionych”: ci „aktywni” zarządzają firmą, podczas gdy 

„uśpieni” w stanowią dla niej wsparcie finansowe, ale nie mają wpływu na zarządzanie. 

-Société en commandite par actions (SCA), spółka komandytowa z kapitałem zakładowym, jest 

spółką założoną przez jednego lub kilku wspólników odpowiedzialnych solidarnie, zwanych 

wspólnikami zarządzającymi, oraz jednego lub kilku „uśpionych” wspólników, którzy dokonują 

konkretnej inwestycji. 
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4. Zakładanie działalności gospodarczej 

 

 

 

 

Rejestracja firmy w BCE

założenie rachunku bankowego

podanie o przydzielenie nr-u 
VAT

przystąpienie do funduszu 
ubezpieczeń społecznych

ubezpieczenie zdrowotne

wykupienie odpowiednich polis 
ubezpieczeniowych

wniosek o obsługę wynagrodzeń 
i ubezpieczeń społecznych
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Procedura otwarcia działalności w Belgii jest zasadniczo wspólna dla wszystkich rodzajów 

działalności gospodarczej i obejmuje następujące kroki:  

1. Rejestracja w belgijskiej bazie danych przedsiębiorstw, czyli we wspomnianym już 

Crossroads Bank for Enterprises („Banque Carrefour des Entreprises” – „Kruispuntbank 

voor Ondernemingen”), który sprawdza, czy spełnione są warunki dotyczące 

kwalifikacji zawodowych i wydaje numer rejestracyjny przedsiębiorstwa, który będzie 

podany w korespondencji, na dokumentach i na fakturach. Rejestracja jest możliwa po 

spełnieniu określonych warunków związanych z kwalifikacjami zawodowymi i po 

złożeniu szeregu dokumentów, które różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej 

działalności. Rejestracja w rejestrze Crossroads jest możliwa poprzez złożenie 

dokumentacji w punkcie kompleksowej obsługi klienta, co możliwe jest na całym 

terytorium Belgii (opłata wynosi 75 EUR). 

2. Przestrzenianie określonych procedur administracyjnych, takich jak rejestracja dla 

celów podatku VAT, uzyskanie specjalnych zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia 

działalności w danej dziedzinie (np. zgłoszenie do AFSCA, Federalnej Agencji ds. 

Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego; lub do SABAM, Belgijskiego Stowarzyszenia 

Autorów, Kompozytorów i Wydawców, itp.) 

3. Przystąpienie do funduszu ubezpieczeń społecznych dla osób prowadzących 

działalność na własny rachunek („caisse d'assurances sociales”),  

4. Przystąpipenie do funduszu świadczeń socjalnych i zasiłków rodzinnych poprzez 

zarejestrowanie się w NSSO („Office National De Sécurité Sociale” / „Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid”) i zadeklarowanie wszystkich pracowników od pierwszego dnia 

pracy za pośrednictwem deklaracji DIMONA („Déclaration Immédiate” / 

„Onmiddellijke Aangifte”) wysyłanej drogą elektroniczną. Za pośrednictwem tej 

deklaracji pracodawca informuje o wszelkich zmianach personalnych w firmie. 

BIURO ODDZIAŁU  

Ze względu na specyficzny charakter działalności w ramach oddziału, następujące dokumenty 

należy złożyć w celu zarejestrowania oddziału w Crossroads Bank for Enterprises: 

a) Statut spółki dominującej  

b) Wyciąg z lokalnego rejestru: poświadczona kopia świadectwa rejestracji spółki 

dominującej wydana przez lokalny rejestr w kraju pochodzenia; 

c) Dokument poświadczający decyzję o otwarciu oddziału w Belgii; 

d) Dokument poświadczający powołanie przedstawiciela oraz kopia jego dowodu 

osobistego i dokumentu pobytowego; 
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e) Wzór podpisu przedstawiciela oddziału, który musi być zarejestrowany przed 

notariuszem; 

Wszystkie dokumenty muszą być zalegalizowane przez notariusza z zagranicy i 

przetłumaczone w sposób poświadczony na jeden z języków urzędowych Belgii, w zależności 

od lokalizacji oddziału, przez belgijskiego tłumacza przysięgłego. Przetłumaczone i 

poświadczone dokumenty muszą zostać złożone w Crossroads Bank for Enterprises (BCE). 

Oddział może rozpocząć działalność gospodarczą niezwłocznie po otrzymaniu numeru 

rejestracyjnego, a informacja o utworzeniu oddziału zostanie opublikowana w załączniku do 

belgijskiego Dziennika Urzędowego. 

Proces rejestracji oddziału będzie trwał maksymalnie tydzień, pod warunkiem, że wszystkie 

wymagane dokumenty zostaną złożone na czas i prawidłowo.  

Najlepsza praktyka, wskazówki: 

• Zwróć uwagę na koszty związane z tłumaczeniem i publikowaniem dokumentów oraz 

koszty opłat notarialnych. 

SPÓŁKA ZALEŻNA  

1) Projekt statutu, który powinien zawierać nazwisko wspólników, ich adres, wysokość 

kapitału wniesionego do kapitału spółki i być przetłumaczony przez belgijskiego 

tłumacza przysięgłego; 

2) Projekt biznesplanu zawierający: plan budżetowy na pierwsze dwa lata działalności, 

powody założenia spółki, badania marketingowe dla danego segmentu rynku, listę 

usług i produktów spółki. Biznesplan musi być podpisany przed notariuszem; 

3) Otwórz rachunek bankowy i wpłać minimalny kapitał zakładowy. Dowód wpłaty musi 

być zarejestrowany i poświadczony notariusza i załączony do umowy spółki. 

Wszystkie dokumenty muszą być oficjalnie przetłumaczone przez upoważnionego tłumacza 

belgijskiego na miejscowy język (niderlandzki, francuski lub niemiecki) i po zalegalizowaniu 

przez notariusza muszą zostać złożone w urzędzie rejestracyjnym (Crossroads Bank for 

Enterprises) w celu oficjalnej rejestracji. Należy również złożyć wniosek o publikację 

elektroniczną w belgijskim dzienniku urzędowym.  

Przedsiębiorstwa zagraniczne muszą zarejestrować się w urzędzie podatkowym jako płatnicy 

VAT, gdy prowadzą w Belgii działalność objętą podatkiem VAT zgodnie z belgijskimi przepisami 

podatkowymi.  

Jak się zarejestrować? 
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- należy udać się do jednego z urzędów administracji podatkowej VAT: przed rozpoczęciem 

działalności należy wypełnić i przesłać do właściwego urzędu (bezpłatnie) formularz wniosku 

o nadanie numeru identyfikacji podatkowej VAT (604 A) 

- za pośrednictwem kompleksowego punktu obsługi przedsiębiorców (należy wnieść 

odpowiednie opłaty) 

 

 

Najlepsze praktyki, wskazówki:  

▪ Nie zapomnij o spełnieniu wszystkich wymogów w zakresie podatku VAT, ubezpieczeń 

i funduszu ubezpieczeń społecznych 

▪ Wybierz unikalną nazwę firmy  

▪ Pamiętaj, że firmy działające w Belgii muszą przestrzegać wszystkich wymogów UE w 

zakresie ochrony danych i prywatności. 

▪ Umów się na spotkanie w „Guichet d'entreprise” w celu rejestracji w urzędzie 

rejestracyjnym, czyli „Banque Carrefour des Entreprises”, który wyda numer 

identyfikacyjny VAT. 

 

SPÓŁKA / FIRMA  

Etap 1: Po podjęciu decyzji o prawnej strukturze działalności gospodarczej, pierwszym krokiem 

do rozpoczęcia działalności będzie wybór nazwy firmy. Wybór nazwy nie jest poddany żadnym 

ograniczeniom pod warunkiem, że przestrzegane są przepisy prawa i żadna inna firma nie 

prowadzi działalności pod wybraną nazwą.  

Etap 2: Opracowanie biznesplanu i aktu założycielskiego (umowy spółki), które zostaną 

zarejestrowane w urzędzie „Greffe du Tribunal de Commerce” w celu nadania 

przedsiębiorstwu numeru identyfikacyjnego. 

Etap 3: otwarcie rachunku bankowego spółki, który będzie wykorzystywany wyłącznie do 

celów przeprowadzania operacji finansowych związanych z działalnością gospodarczą danej 

spółki lub przedsiębiorstwa.  

Etap 4: rejestracja w urzędzie rejestracyjnym (Crossroads Bank for Enterprises) za 

pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi przedsiębiorstw („guichet d'entreprise” / 

„ondernemingsloket”) 
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Etap 5: Rejestracja VAT. Ta faza będzie możliwa tylko po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego 

firmy z urzędu rejestracyjnego (BCE). Aby się zarejestrować, należy udać się do biura kontroli 

VAT („Contrôle TVA” / „BTW Controle”) w gminie, w której znajduje się siedziba 

przedsiębiorstwa (ten etap realizowany jest bezpłatnie); alternatywnie możne zarejestrować 

się za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi przedsiębiorców (za opłatą).  

Etap 6: złożenie wniosku o przystąpienie do funduszu ubezpieczeń społecznych, który 

zapewnia świadczenia dla bezrobotnych, emerytury, zasiłki chorobowe i rentowe, dodatki 

rodzinne i na dzieci, wypadki przy pracy i opiekę zdrowotną. Płatność składek na ubezpieczenie 

społeczne w Belgii jest obowiązkowa. 

 

Więcej informacji na temat procedury administracyjnej i formalności można uzyskać w 

belgijskim Ministerstwie Gospodarki lub poprzez rejestrację w Belgijsko-Włoskiej Izbie 

Handlowej, która udzieli wsparcia w procedurze rejestracyjnej. 
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Wybierz nazwę 
firmy

Przygotuj biznesplan 
oraz umowę spółki

Otwórz rachunek rozliczeniowy

Zarejestruj firmę w urzędzie BCE

Rejestracja płatnika VAT

Fundusz ubezpieczeń społecznych, 
ubezpieczenie zdrowotne, 

formalności w belgijskim zakładzie 
ubezpieczeń społecznych
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Język 
W celu prawidłowego i skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej w Belgii zaleca się 

używanie lokalnego języka urzędowego już na pierwszym etapie rejestracji działalności. Należy 

pamiętać, że procedura, której należy przestrzegać w celu otwarcia działalności gospodarczej 

wymaga poświadczonego tłumaczenia każdego dokumentu na języki urzędowe. 

Zgodnie z belgijskimi przepisami, oryginały dokumentów niezbędnych do rejestracji muszą być 

przetłumaczone przez belgijskiego tłumacza przysięgłego. 

Jaki język wybrać?  

Językiem tłumaczenia powinien być język urzędowy używany w regionie lub społeczności, w 

której zakładasz firmę.  

• Bruksela (region stołeczny)  →Francuski lub niderlandzki 

•  Region flamandzki (Gandawa, Brugia, Antwerpia, itd.) → tylko język 

niderlandzki 

•  Walonia (Liège, Charleroi, Namur, itd.) → tylko język francuski, z wyjątkiem 

obszaru Eupen, gdzie językiem urzędowym jest niemiecki  

 

Wskazówki: 

▪ Możesz negocjować koszty tłumaczeń 

▪ Zachowaj czujność przy wyborze usługodawcy, szukaj konkurencyjnych stawek i 

krótkiego czasu realizacji usługi  

▪ Wyślij oryginały dokumentów wcześniej poświadczonych przez notariusza do tłumacza 

przysięgłego  

 

Przetłumaczone dokumenty muszą być złożone w rejestrze spółek prowadzonym przez Sąd 

Gospodarczy w Belgii. 
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Opodatkowanie 
Jakie podmioty podlegają opodatkowaniu w Belgii?  

▪ Spółki, stowarzyszenia, organy i zakłady, które są osobami prawnymi i mają swoją 

siedzibę statutową, główny zakład, siedzibę główną lub biuro administracyjne w Belgii.  

Ogólnie rzecz biorąc, każda działalność gospodarcza, która jest realizowana w sposób ciągły i 

regularny na terenie Belgii może podlegać opodatkowaniu w tym kraju. Wszyscy 

przedsiębiorcy, w tym także osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, muszą 

zarejestrować się w urzędzie skarbowym oraz w zakładzie ubezpieczeń społecznych, a 

następnie płacić regularne składki.  

Jeśli mieszkasz w Belgii przez okres krótszy niż sześć miesięcy i nie posiadasz belgijskiego 

dowodu osobistego, zostaniesz zakwalifikowany jako nierezydent i zostaniesz opodatkowany 

tylko od dochodów uzyskanych w Belgii. Jeżeli z kolei pracujesz na własny rachunek i mieszkasz 

w Belgii przez okres dłuższy niż sześć miesięcy i jesteś zarejestrowany w lokalnej gminie, 

wówczas zostaniesz zaklasyfikowany/a jako osoba mieszkająca w Belgii i będziesz musiał/a 

zapłacić belgijski podatek dochodowy od uzyskanych dochodów.  

Jakie są obecne stawki podatkowe w Belgii?  

- Podatek dochodowy wynoszący 25-50% dochodów, w zależności od uzyskanej kwoty. 

Jego nazwa w języku francuskim to „Impôt des personnes physiques” w języku francuskim 

i „personenbelasting” w języku niderlandzkim. Jest to podatek dochodowy płacony raz w 

roku, po zakończeniu roku podatkowego (który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia), ale 

można również wybrać płatność kwartalną za rok bieżący na podstawie zaliczek 

podatkowych.  

Pamiętaj! Nie musisz wpłacać zaliczek podatkowych przez pierwsze trzy lata działalności, 

ale po tym okresie są one obowiązkowe.  

- Podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 29% (obniżony do zaledwie 20% dla 

niektórych przedsiębiorstw, jeśli spełniają one określone warunki). Deklaracje podatku 

dochodowego od osób prawnych są składane corocznie, a przedsiębiorstwa muszą złożyć 

deklarację drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji „Biztax”17. Przedsiębiorstwa 

 
17 Informacje na temat krajowego systemu składania deklaracji podatkowych można znaleźć na stronie 
financien.belgium.be/nl/E-services/biztax.  

https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax
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zazwyczaj dokonują płatności belgijskiego podatku od osób prawnych za pomocą 

płatności kwartalnych (w kwietniu, lipcu, październiku i grudniu). 

- VAT na poziomie 21% od obrotu firmy. W języku francuskim podatek ten nosi nazwę „taxe 

sur la Valeur Ajoutée” (TVA) oraz w języku niderlandzkim „Belasting over de Toegevoegde 

Waarde” (BTW). Jest on obowiązkowo opłacany przez firmy oferujące towary lub usługi 

(z wyjątkiem niektórych zawodów, takich jak nauczyciele, dziennikarze, artyści, lekarze i 

prawnicy) i obciąża również klientów. W celu odpowiedniego rozliczania tego podatku 

ważne jest prowadzenie księgi rachunkowej i dysponowanie możliwością wydawania 

paragonów (kasą fiskalną). Podatek ten jest zazwyczaj płacony miesięcznie lub kwartalnie. 

Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT na wydatki związane z 

prowadzeniem danej działalności. W przypadku małych firm (generujących dochody nie 

przekraczające 15000 EUR), można zdecydować się na status tzw. „małej firmy” („petite 

entreprise” / „kleine onderneming”), dzięki czemu można zostać zwolnionym z 

konieczności płacenia podatku VAT (ale oznacza to również brak możliwości odzyskania 

podatku VAT).  

 

Jak płacić podatki?  

Podatki można płacić przelewem skierowanym do lokalnego urzędu skarbowego lub przez 

internet za pomocą indywidualnego identyfikatora eID, za pośrednictwem portalu 

podatkowego rządu belgijskiego (tzw. Tax on web18). Aby płacić belgijski podatek od osób 

prawnych oraz podatek od osób samozatrudnionych, należy zarejestrować się w urzędzie 

skarbowym oraz, jeśli to konieczne, zarejestrować się jako płatnik VAT. Można to zrobić za 

pośrednictwem licznych punktów kompleksowej obsługi przedsiębiorców („guichet 

d'entreprise” / „ondernemingsloket”), które są obecne na całym terytorium Belgii, a stosowne 

informacje można znaleźć na stronie internetowej FSP. 

Najlepsze praktyki, wskazówki:  

▪ Przy zakładaniu własnej firmy w Belgii należy19zawsze korzystać z profesjonalnej 

porady belgijskiego księgowego lub specjalisty ds. rozliczeń finansowych.  

 
18 eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/  
19 Księgowego (“expert comptable”, “belastingconsulent”) można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenie 
księgowych, Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, która jest dostępna pod następującym 
linkiem: www.iec-iab.be/nl/Pages/Default.aspx  

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/
http://www.iec-iab.be/nl/Pages/Default.aspx
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Pomoc i wsparcie finansowe 

Zasoby finansowe są podstawowym wymogiem przy zakładaniu działalności gospodarczej. 

Mogą to być albo fundusze twojej firmy, albo zasoby osobiste (oszczędności, aktywa itp.), albo 

fundusze zewnętrzne, które mogą pochodzić np. z kredytu bankowego lub ze środków 

wsparcia finansowego dostępnych w danym regionie czy ze środków centralnych. Regiony 

oferują szereg środków i dotacji, które pomogą sfinansować twoją firmę, w zależności od 

sektora działalności:  

Region flamandzki 

Region flamandzki uruchomił program pod nazwą „Inwestycje i handel” (FIT), który zapewnia 

zarówno wsparcie dla firm chcących rozpocząć działalność w regionie, jak i wskazówki dla 

przedsiębiorców pragnących prowadzić działalność za granicą, lecz traktujących Flandrię jako 

siedzibę firmy. 

Jeśli chodzi o zachęty podatkowe, Flandria oferuje liczne korzyści podatkowe belgijskim i 

zagranicznym przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie badań i rozwoju, 

nowych technologii oraz rejestracji patentów:  

- Redukcja kwoty do opodatkowania dla firm innowacyjnych (do 85 %) 

- Ulgi podatkowe dla inwestycji w badania i rozwój  

- Odliczenia z tytułu inwestycji w badania i rozwój w zakresie zaawansowanych technologii  

- Wsparcie finansowe zatrudniania personelu badawczo-rozwojowego  

- Finansowanie strukturalne dla projektów badawczo-rozwojowych  

- Zwolnienia podatkowe dla pracowników zagranicznych działających w dziedzinie badań i 

rozwoju 

Inne granty i zachęt to m.in.: 

I. Wsparcie dla dużych inwestycji o charakterze transformacyjnym:  

Grupa docelowa: MŚP poszukujące możliwości ekspansji za granicą dzięki innowacyjnym 

projektom, tworzeniu wiodących zakładów i strategicznych klastrów oraz dzięki inwestycjom, 

które przekształcają przedsiębiorstwa zapewniając miejsca pracy i rozwój firmy na terenie 

Flandrii 
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Lokalizacja wspieranych podmiotów: MŚP; inwestycje w tzw. Strefach Rozwoju UE we Flandrii 

oraz inicjatywy szkoleniowe w całym regionie Flandrii. 

- Maksymalnie 1 mln EUR na firmę składającą wniosek, z możliwością uzyskania do 250 000 

EUR tzw. premii;  

- Wnioski mogą składać także grupy składające się z co najmniej 3 współpracujących 

przedsiębiorstw; 

- 8% grantu musi być przeznaczone się na inwestycje, z premią w wysokości 2% na 

tworzenie nowych miejsc pracy; 

- Inwestycje w grunty są wyłączone; 

- 20% grantu przeznacza się na szkolenia (maksymalnie 1 000 000 EUR na przedsiębiorstwo, 

z dodatkiem w wys. 5% na szkolenia służące tworzeniu nowych miejsc pracy) 

 

Materiały źródłowe: 

www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-

incentives/flanders-offers-support-large-transformation-investments 

 

II. Wsparcie dla inwestycji proekologicznych: 

Dotacja inwestycyjna ze strony Flandryjskiej Agencji Innowacji i Przedsiębiorczości (VLAIO) w 

ramach programu Ecology Premium-plus (EP-plus) jest skierowana do wszystkich 

przedsiębiorców mających siedzibę we Flandrii i prowadzących podstawową działalność 

związaną z ochroną środowiska naturalnego. Strategiczne Wsparcie Ochrony Środowiska 

(STRES) jest skierowane do przedsiębiorstw wykorzystujących technologie, które mają 

wyjątkowy charakter proekologiczny, a nie mogą się ubiegać o inne środki wsparcia. 

 

Materiały źródłowe: 

www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-

incentives/flanders-actively-supports-ecological-investments  

 

III. Wsparcie dla MŚP  

Flandryjskie Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości (VLAIO) oferuje dwa rodzaje pomocy dla 

MŚP mających siedzibę we Flandrii i pragnących rozwijać swoją działalność.  

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/flanders-offers-support-large-transformation-investments
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/flanders-offers-support-large-transformation-investments
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Aplikacja SME Portfolio to aplikacja internetowa, która pozwala na uzyskanie rocznych dotacji 

w wysokości od 10 000 do 15 000 EUR w zależności od tego, czy mamy do czynienia z małą czy 

średnią firmą. Jej celem jest wspieranie dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Do firmy należy 

decyzja o sposobie wydatkowania kwoty dotacji spośród dwóch możliwości: szkolenia 

zawodowe lub doradztwo w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa (plan komunikacji, 

analiza inwestycyjna, badania rynku, itp.). Z kolei wsparcie w ramach programu SME Growth 

jest przeznaczone na projekty innowacyjne, umiędzynarodowienia i transformacyjne. 

Wsparcie to ma zapewnić pomoc finansową w wysokości do 25 000 EUR, która może być 

wykorzystana na zatrudnienie dodatkowych pracowników o niezbędnych umiejętnościach 

strategicznych lub skorzystanie z usług zewnętrznych podmiotów.  

 

Materiały źródłowe:  

www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-

incentives/aid-developing-and-growing-your-sme 

 

Powyżej przedstawiono jedynie krótką listę różnych programów wsparcia, które oferuje region 

flamandzki, a więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem: 

www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?destination=%3Cfront%3E 

 

Region stołeczny Bruksela  

Region stołeczny Brukseli wspiera przedsiębiorców i sektor MŚP poprzez oferowanie 

szerokiego zakresu dotacji i subwencji. Oferuje również pomoc w zakresie zatrudnienia 

poprzez wspieranie rekrutacji, szkoleń i edukacji oraz promowanie różnorodności w miejscu 

pracy. Ponadto co roku ogłaszane są na oficjalnej stronie internetowej regionu konkursy dla 

firm. Dotacje i subwencje, o które można się ubiegać, są przedstawione na oficjalnej stronie 

internetowej regionalnych służb publicznych ds. gospodarki i zatrudnienia w Brukseli. Dzięki 

stronie internetowej można łatwo wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie dla własnej firmy, 

w zależności od sytuacji i projektów, na których aktualnie się koncentruje20. Przed złożeniem 

wniosku należy spełnić pewne podstawowe warunki: firma lub indywidualna działalność musi 

 
20 werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/primes-decouvrir 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/aid-developing-and-growing-your-sme
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/aid-developing-and-growing-your-sme
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?destination=%3cfront%253
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mieć siedzibę główną w regionie stołecznym oraz być oficjalnie zarejestrowana i posiadać 

numer rejestrowy21.  

Aktualnie dostępne dotacje dotyczą następujących obszarów: 

I. Przedsiębiorcze pomysły i projekty 

Brukselski urząd ds. gospodarki i zatrudnienia oferuje zwrot do 60% wydatków związanych z 

opracowaniem lub realizacją projektu otwarcia firmy. Wsparcie obejmuje także przejmowanie 

innych przedsiębiorstw. 

II. Platforma e-commerce 

Można uzyskać zwrot do 60% wydatków na doradztwo zewnętrzne w zakresie rozwoju strony 

internetowej lub platformy internetowej. 

III. Co-working  

Refundacja do 450 EUR z tytułu opłaty członkowskiej przy korzystaniu z przedsiębiorcę z 

przestrzeni co-workingowej znajdującej się w autoryzowanym przez region stołeczny Brukseli 

wykazie.  

IV. Środowisko naturalne 

40 % refundacji na inwestycje w materiały wspierające ideę gospodarki obiegu zamkniętego.  

V. Szkolenie i edukacja 

Można uzyskać zwrot od 40% do 70%  kosztów szkolenia zawodowego i kursów dla 

pracowników firmy. 

Bruksela jest nie tylko stolicą Belgii, ale także stolicą Europy i siedzibą głównych instytucji UE. 

Gospodarka regionu stołecznego jest otwarta; zapewnia bodźce i usługi dla przedsiębiorstw, 

silną infrastrukturę oraz dużą liczbę wielojęzycznych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów 

we wszystkich sektorach. Pod względem możliwości i wsparcia finansowego region wyróżnia 

się zatem z wielu względów. 

 
21 Więcej informacji na temat warunków i wymogów niezbędnych do ubiegania się o wnioski i dotacje: werk-
economie-emploi.brussels/fr_FR/subsides-pour-entrepreneurs.  

http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/subsides-pour-entrepreneurs
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/subsides-pour-entrepreneurs
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Organizacja Hub.brussels Invest & Export oferuje firmom zagranicznym możliwość 

bezpłatnego przetestowania Brukseli jako lokalizacji biznesowej na okres trzech miesięcy. 

Oferuje takim firmom dostęp do biura i szeroki zakres usług, w tym Internet, faks, telefon; 

wielojęzyczną obsługę, salę konferencyjną i informacje prawne, analizę dostępnych dla danej 

firmy zachęt podatkowych i dobór najlepszej lokalizacji22. 

 

Region Walonii  

Również w Walonii wsparcie i dotacje są udzielane na poziomie regionalnym i dotyczą 

następujących głównych sektorów: 

I. Badania i innowacje  

Pomoc finansowa w formie dotacji lub zaliczki zwrotnej udzielana jest przedsiębiorstwom lub 

przedsiębiorcom realizującym projekty badawczo-rozwojowe.  

Easy'UP (Financement de l'Innovation – NOVALLIA) to program zapewniający pożyczki na 

preferencyjnych warunkach w wysokości do 500 000 EUR na okres maksymalnie 10 lat, 

przeznaczone na finansowanie innowacyjnych projektów proponowanych przez MŚP. 

II. Wsparcie dla nowych gałęzi przemysłu i działalności gospodarczej  

Prowincja Liège zapewnia zwolnienia podatkowe dla firm pragnących rozpocząć działalność w 

prowincji, a będących przedstawicielami gałęzi przemysłu nieobecnych jeszcze w Liège.  

Prowincja uruchomiła ostatnio program wsparcia pod nazwą Measure CxO przeznaczony dla 

firm typu Spin-off, Spin-out oraz przedsiębiorstw innowacyjnych. Całkowita wartość wsparcia 

oferowanego w ramach programu to 150 000 EUR. 

Władze regionalne zapewniają ponadto zwolnienia podatkowe dla osób inwestujących w 

nowe przedsiębiorstwa. 

III. Rolnictwo  

 
22 Więcej informacji na temat tego programu wsparcia można znaleźć na stronie internetowej hub.brussels Invest 
& Exports: info@hub.brussels,  lub na stronie internetowej why.brussels/try-brussels-for-free.  

mailto:info@hub.brussels,%20%20lub%20na
http://why.brussels/try-brussels-for-free
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Region mocno wspiera zakładanie firm przez młodych rolników w ramach istniejących już 

gospodarstw lub zakładanie zupełnie nowych gospodarstw. Wsparcie realizowane jest 

poprzez dotacje kapitałowe lub gwarancje kredytowe. Region zapewnia również dotacje i 

subwencje na inwestycje lub innowacyjne programy modernizacyjne w zakresie sektora 

rolnego. 

Wszystkie informacje o dotacjach, dotacjach i pomocy finansowej udzielanej przez region 

Walonii są dostępne na oficjalnej stronie internetowej regionu pod następującym linkiem:  

http://www.aides-entreprises.be/Midas_web/fr/recherche-aide.awp?p1=7 

  

http://www.aides-entreprises.be/Midas_web/fr/recherche-aide.awp?p1=7
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Fundusz ubezpieczeń społecznych 

OSOBY PRACUJĄCE NA WŁASNY RACHUNEK 

Wszelka działalność zawodowa, która nie jest związana z umową o pracę czy pracą w ramach 

spółki jest uważana w Belgii za pracę o charakterze samozatrudnienia. Osoba prowadząca 

działalność gospodarczą na własny rachunek korzysta ze specjalnego statusu socjalnego, który 

musi być regulowany przez określony system ubezpieczeń społecznych. Osoba 

samozatrudniona musi być objęta ubezpieczeniem w ramach funduszu ubezpieczeń 

społecznych i płacić kwartalne składki na ubezpieczenie społeczne. 

Jak znaleźć fundusz ubezpieczeń społecznych?  

Osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek może wybrać fundusz 

ubezpieczeń społecznych według własnego uznania. Lista funduszy ubezpieczeń społecznych 

w Belgii jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/caisses-

dassurances-sociales.  

Kiedy należy zapisać do funduszu ubezpieczeń społecznych?  

Zapisać do funduszu ubezpieczeń społecznych trzeba się jeszcze PRZED rozpoczęciem 

samodzielnej działalności gospodarczej. Jeżeli ten obowiązek nie zostanie dopełniony, 

przedsiębiorca zostanie przypisany do krajowego funduszu ubezpieczeń społecznych. W 

przypadku niestosowania się do przepisów naliczane są kary administracyjne. 

FIRMY I SPÓŁKI („société”/ „vennootschap”) 

W przypadku zakładania firmy, spółki osobowej lub innego rodzaju działalności gospodarczej 

należy również dołączyć do funduszu ubezpieczeń społecznych. 

Kiedy należy zapisać się do funduszu? 

W okresie trzech miesięcy od rozpoczęcia działalności należy przystąpić do wybranego przez 

Państwa funduszu ubezpieczeń społecznych. Składki muszą być wpłacane corocznie. 

  

https://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/caisses-dassurances-sociales
https://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/caisses-dassurances-sociales
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Ubezpieczenie zdrowotne 

(„mutuelle” / „ziekenfonds”) 

Belgijskie towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych pokrywają na ogół koszty większość 

zabiegów medycznych (wizyty u specjalistów, pobyty w szpitalach, recepty, ciąża i poród).  

OSOBY PRACUJĄCE NA WŁASNY RACHUNEK  

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek muszą złożyć wniosek o 

ubezpieczenie zdrowotne, aby móc korzystać z usług i pomocy w zakresie opieki zdrowotnej. 

Jaki rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego wybrać?  

Można zapisać się do dowolnego ubezpieczyciela oferującego ubezpieczenia zdrowotne w 

Belgii.  

Ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenia zdrowotne oferują mniej więcej zbliżony zakres usług na 

terenie Belgii. Wybór zależy zasadniczo od względów politycznych, religijnych lub językowych, 

ponieważ belgijskie zakłady ubezpieczeń zdrowotnych są zazwyczaj powiązane z grupami 

politycznymi lub religijnymi (np. grupami chrześcijańskimi, socjalistycznymi, liberalnymi itp.). 

Co więcej, niektóre konkretne kasy chorych oferują usługi w języku angielskim. Krótko 

mówiąc, do samego przedsiębiorcy należy wybór najbardziej odpowiedniej dla niego usługi – 

istnieje zatem swoboda wybory w tym zakresie. 

Lista największych zakładów ubezpieczeń zdrowotnych w Belgii:  

▪ Partena  

▪ Mutuelle Chretienne  

▪ Mutualite Socialiste 

▪ Symbio 

Prywatne towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych: 

▪ Aetna International 

▪ Allianz Care 



50 
 

▪ Cigna Global 

▪ Expact & Co 

▪ Belexpat 

Wskazówki: 

▪ Jeśli planujesz często podróżować za granicę, poszukaj pakietów, które pokryją twoje 

wydatki medyczne, gdy będziesz poza granicami kraju. 

▪ Pamiętaj o swojej karcie EKUZ! Jeśli jesteś obywatelem UE, możesz korzystać z 

Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego podczas poszukiwania pomocy 

medycznej na terenie UE. Jeśli jesteś obywatelem UE, możesz z niej korzystać w Belgii 

do czasu uzyskania możliwości stałego pobytu i/lub zatrudnienia na terytorium Belgii. 

Jak mogę ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne?  

Rejestracja w belgijskiej firmie ubezpieczeniowej wymaga zazwyczaj posiadania kopii 

paszportu lub dowodu osobistego. Ubezpieczyciel wydaje kartę ubezpieczenia zdrowotnego 

(eID).  

Po rejestracji prawo do zwrotu kosztów leczenia osoba ubezpieczona nabywa po upływie 

okresu sześciu miesięcy. 

Jak realizowany jest zwrot kosztów leczenia?  

Wysokość zwrotu kosztów różni się w zależności od leczenia, którego potrzebujesz i twojej 

sytuacji osobistej. Zwrot kosztów usług medycznych wynosi zazwyczaj od 50 do 75 % kosztów 

leczenia i można się o nie ubiegać za pośrednictwem belgijskiego ubezpieczyciela, przy czym 

resztę kosztów pokrywa ubezpieczony. W niektórych przypadkach, w zależności od 

ubezpieczyciela, możesz mieć prawo do pełnego zwrotu kosztów lub zwrotu kosztu 

poniesionego w momencie płatności. W przypadku pobytu w szpitalu płaci się stałą kwotę za 

pobyt w szpitalu, natomiast opłaty medyczne są pokrywane bezpośrednio przez 

ubezpieczyciela.  

Wskazówki:  
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▪ Sprawdź polisę ubezpieczyciela, aby dowiedzieć się, jaka jest proporcja zwrotu 

kosztów, do której jesteś uprawniony oraz jaki rodzaj leczenia jest objęty 

ubezpieczeniem zdrowotnym (jeśli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą, 

będziesz korzystać z ubezpieczenia na wypadek poważnych problemów zdrowotnych; 

możliwe jest, że będziesz chciał/a uzupełnić ubezpieczenie o dodatkowe ubezpieczenie 

zdrowotne!) 

▪ Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia uzupełniającego lub prywatnego w celu 

pokrycia kwot, które nie są refundowane. Jest to szczególnie zalecane dla osób, które 

regularnie potrzebują opieki medycznej.  

Jak wybrać lekarza?  

W Belgii każdy może wybrać dowolnego lekarza lub szpital, bez względu na jego lokalizację lub 

skierowanie. System ten różni się od systemów publicznej opieki zdrowotnej w większości 

innych krajów i jest szczególnie korzystny dla emigrantów, którzy mogą chcieć wybrać swojego 

lekarza ze względów językowych (np. lekarza posługującego się jęz. angielskim) lub na 

podstawie rekomendacji znajomych. 

 

INNE RODZAJE UBEZPIECZEŃ  

Samodzielny przedsiębiorca lub osoba zakładająca spółkę powinna również wykupić tzw. 

ubezpieczenie biznesowe (ubezpieczenie dla przedsiębiorców), które pokryje koszty 

prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku choroby, pożaru i wypadków przy pracy.  

Ubezpieczenie takie różni się w zależności od ryzyka, na jakie narażona jest dana firmy czy 

działalność gospodarcza. Wśród obowiązkowych ubezpieczeń biznesowych znajdują się 

ubezpieczenia: 

- przeciwko pożarom i klęskom żywiołowym 

- przeciwko wypadkom przy pracy 

- ubezpieczenia OC dla pojazdów 

- ubezpieczenia związane z odpowiedzialnością zawodową  
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Inne ubezpieczenia mają charakter uznaniowy, jak np. pokrycie kosztów u strat związanych ze 

z kradzieżą czy wandalizmem. 

 

Ubezpieczenie społeczne 

Niektóre firmy i przedsiębiorstwa zatrudniają pracowników w ramach swojej działalności 

biznesowej. W tym kontekście należy przestrzegać formalności administracyjnych związanych 

z zatrudnieniem i przewidzianych w belgijskich przepisach socjalnych i podatkowych. 

START-UPY  

Jeśli po raz pierwszy zatrudniasz jednego lub więcej pracowników, musisz:  

1. Zarejestrować się jako pracodawca w Krajowym Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych 

(NSSO) 

Jak dokonać rejestracji?  

Możesz zarejestrować się jako pracodawca w NSSO poprzez serwis internetowy „WIDE” 

(Werkgever IDentificatie/ion Employeur), który jest dostępny na platformie internetowej 

Social Security (https://www.socialsecurity.be/default.htm ); rejestracja wymaga podania 

informacji o przedsiębiorstwie. Po zakończeniu procedury identyfikacji otrzymasz numer 

NSSO, który jest niezbędny do wykonania pozostałych kroków. 

2. Złożenie tzw. natychmiastowej deklaracji zatrudnienia (DIMONA) 

Czym jest Deklaracja DIMONA?  

DIMONA jest elektroniczną notyfikacją, za pomocą której pracodawca komunikuje wszystkie 

zmiany personelu w ramach swojej działalności gospodarczej. 

Czy informowanie o zatrudnieniu jest obowiązkowe?  

Tak, wszyscy pracodawcy ze wszystkich sektorów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, 

muszą deklarować zatrudnianie i zwalnianie pracowników. 

https://www.socialsecurity.be/default.htm
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Jak? 

Deklaracja DIMONA musi być dostarczona w formie elektronicznej do urzędu NSSO. Po 

zarejestrowaniu wydany zostanie indywidualny kod DIMONA, który pozwoli urzędowi zyskać 

dostęp do informacji na temat relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikami. 

3. Składanie deklaracji wielofunkcyjnej co trzy miesiące  

Czym jest tzw. deklaracja wielofunkcyjna (Déclaration multifonctionnelle / 

Multifunctionele aangifte – DmfA)? 

Deklaracje wielofunkcyjne obejmują informacje na temat wydajności pracowników oraz listy 

płac. 

Kiedy należy składać te deklaracje? 

Deklaracje DmfA muszą być składane kwartalnie z maksymalnym opóźnieniem wynoszącym 

jeden miesiąc (liczy się ostatni dzień miesiąca następującego po kwartale), w przeciwnym 

razie mogą być stosowane kary administracyjne. 

Czy za tę trzyetapową procedurę są pobierane opłaty?  

Procedura jest BEZPŁATNA, jeśli jest realizowana przez przedsiębiorcę samodzielnie 

Procedura jest realizowana ZA OPŁATĄ, jeśli jest realizowana przy wsparciu do punktu 

kompleksowej obsługi przedsiębiorców, sekretariatu społecznego lub organizacji 

pracodawców. 

Więcej informacji na temat procedury zgłaszania i kontrolowania zatrudnienia znajduje się 

na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Służby Zabezpieczenia Społecznego: 

Miejsce Victor Horta 11 

1060 Bruxelles 

Tél. : +32 2 509 59 59 

Email: contact@onss.fgov.be  

Strona internetowa: http://www.onss.fgov.be/fr 

 

URZĄD DS. SPOŁECZNYCH (TZW. SEKRETARIAT SPOŁECZNY) 

http://www.onss.fgov.be/fr
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(secrétariat social agréé / erkend sociaal secretariaat )  

Czym zajmuje się urząd?  

Sekretariat społeczny jest usługodawcą, któremu powierzono administrowanie płacami 

pracodawcy, dzięki czemu są one uznawane przez belgijskie władze publiczne. 

Oferuje szeroki zakres usług dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw: 

- Pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne i podatków od wynagrodzeń 

- Zapewnianie dokładnego i prawidłowego przepływu danych do władz belgijskich w 

imieniu swoich klientów/pracodawców 

Czy korzystanie z usług sekretariatu jest obowiązkowe?  

Od przedsiębiorcy zależy, czy zdecyduje się korzystać z usług sekretariatu. 

Gdzie mogę znaleźć akredytowany sekretariat społeczny?  

Kompleksowe punkty obsługi przedsiębiorców zazwyczaj dysponują kontaktami do 

akredytowanych sekretariatów społecznych. 

Jeśli jako przedsiębiorca sekretariat chcesz wybrać go sam, możesz skorzystać z listy 

akredytowanych sekretariatów społecznych. Jest one dostępna na oficjalnej stronie Związku 

Sekretarzy Społecznych: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2016-08-

29&numac=2016204142&caller=summary.  

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA  

Jeśli przedsiębiorstwo działa jako oddział lub filia oraz chce zatrudnić lub przenieść 

pracowników na terytorium Belgii, musi się oficjalnie zarejestrować w urzędzie NSSO. Należy 

zatem postępować zgodnie z tą samą procedurą, która obejmuje innych pracodawców lub 

przedsiębiorców. 

W ramach procedury online spółka dominująca musi ustanowić przedstawiciela prawnego 

oraz siedzibę w Belgii. Przedstawiciel prawny oddziału otwartego w Belgii nie musi mieć 

obywatelstwa belgijskiego, ale zaleca się, aby miał siedzibę w miejscu, w którym realizowane 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2016-08-29&numac=2016204142&caller=summary
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2016-08-29&numac=2016204142&caller=summary
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są działania biznesowe oddziału. Pracodawca otrzymuje wówczas numer identyfikacyjny 

(numer NSSO), który będzie niezbędny do informowania o aktualnej sytuacji kadrowej firmy.  

Należy podkreślić, że ponieważ przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Belgii, jego organy i 

zarząd nie podlegają belgijskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego. 

Jeżeli jednak przedsiębiorstwo lub pracodawca chce zatrudnić personel do pracy na 

terytorium Belgii, będzie się to wiązało z wypełnieniem szeregu obowiązków, m.in. 

uregulowaniem kwestii związanych z zasiłkami rodzinnymi, ubezpieczeniem zdrowotnym, 

ubezpieczenie od wypadków przy pracy, itp. 

Inne formalności administracyjne 

 

Inne kluczowe kroki, które musi podjąć przedsiębiorca to m.in.: 

✓ Składanie wniosków o zasiłki rodzinne  

✓ Poszanowanie belgijskiego ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

✓ Przestrzeganie warunków zatrudnienia  

✓ Przestrzeganie zobowiązań podatkowych dotyczących wynagrodzeń 

(„précompte professionelle” / „bedrijfsvoorheffing”). 
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Przydatne informacje 

DORADZTWO I WSPARCIE  

▪ Banque-Carrefour des entreprises (BCE) / Crossroads Bank for Enterprises (CBE), jest 

bazą danych zawierającą wszystkie podstawowe dane dotyczące firm i ich oddziałów. 

Baza ta ma za zadanie zwiększyć efektywność usług publicznych oraz uprościć 

procedury administracyjne dla przedsiębiorstw. 

Strona internetowa: 

www.economie.fgov.be/en/themes/enterprises/crossroads-bank-enterprises  

▪ Be Assist jest belgijskim centrum pomocy w zakresie uznawania kwalifikacji 

zawodowych, którego głównym celem jest ukierunkowanie i informowanie 

specjalistów chcących wykonywać zawód regulowany w danym państwie 

członkowskim UE. Usługa wsparcia w BE Assist jest bezpłatna. 

Strona interetowa: 

BE_assist@economie.fgov.be  

+32 2 277 91 51 

▪  Kompleksowe punkty obsługi przedsiębiorców (One-stop shops for Businesses / 

Guichets d'entreprises / Ondernemingsloketten) są punktami kontaktowymi dla 

przedsiębiorstw w Belgii. Zapewniają one wsparcie w zakresie procedur 

administracyjnych, formalności i usług uzupełniających (weryfikacja przedsiębiorcy, 

zapewnienie autoryzacji AFSCA i SABAM, rejestracja w funduszach ubezpieczeń 

społecznych, itp.)  

Strona internetowa: 

economie.fgov.be/en/themes/business/create-a-business/markets-to-create-a-

business/markets-to-business 

▪ Urząd ds. FPS, S.M.E.s, osób samozatrudnionych oraz firm z branży energetycznej to 

jednostka publiczna w Belgii odpowiedzialna za przyczynianie się do rozwoju i 

budowania konkurencyjności rynku towarów i usług oraz promowanie gospodarki 

belgijskiej na poziomie międzynarodowym. 

Strona internetowa:  

www.economie.fgov.be 

http://www.economie/
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▪ Platforma myenterprise.be (Federalna Służba Publiczna ds. Gospodarki) 

Platforma myenterprise.be) to bezpłatne narzędzie dostępne dla przedsiębiorców w 

każdej chwili z dowolnego komputera, tabletu lub smartfonu. Aby uzyskać dostęp do 

tego narzędzia, przedsiębiorcy potrzebują jedynie swojego identyfikatora 

elektronicznego (eID) i czytnika kart lub tokena. Platforma My Enterprise umożliwia 

kontrahentom i zainteresowanym urzędom natychmiastowy dostęp do danych 

przedsiębiorstwa (dane kontaktowe, numer konta bankowego, upoważnienia do 

prowadzenia działalności gospodarczej, itp.). Przedsiębiorcy muszą przekazać 

urzędowi BCE swoje dane tylko raz za pośrednictwem „My Enterprise”. Wiele 

informacji zarejestrowanych w BCE jest udostępnianych publicznie, co oznacza, że 

każdy, w tym potencjalni klienci, mogą za pośrednictwem tej platformy wyszukiwać 

informacje na temat danego przedsiębiorstwa. 

Strona internetowa: 

economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/my-enterprise 

 

WSPARCIE FINANSOWE 

▪ Création d'entreprise jest stroną internetową poświęconą obowiązkom podatkowym 

i tworzeniu przedsiębiorstw. 

Adres strony:  

www.becompta.be/ 

 

▪ Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten jest oficjalną belgijską 

stroną internetową, która zawiera pełną listę doradców podatkowych i księgowych.  

Adres strony: 

www.iec-iab.be/fr/Pages/default.aspx 

 

▪ Service Public Fédéral Finances (SPF) to Federalny Fundusz Finansów Publicznych.  

Adres strony: 

finances.belgium.be 

 

https://www.becompta.be/
http://www.iec-iab.be/fr/Pages/default.aspx
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Flandria 

▪ Flanders Investments & Trade jest oficjalną stroną internetową regionu 

flamandzkiego poświęconą inwestycjom, pomocy finansowej i wsparciu dla 

przedsiębiorstw. Można tu znaleźć szereg interesujących inicjatyw i wsparcia 

finansowego, które mogą pomóc w rozwoju lub rozpoczęciu własnej działalności 

gospodarczej. 

Adres strony:  

www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?destination=%3Cfront%3

E 

▪ Imec.istart zapewnia wsparcie we wczesnej fazie rozwoju startupów w obszarach 

innowacji cyfrowej: eZdrowie, logistyka i mobilność, media, telekomunikacja i 

rozrywka, fin-tech i bezpieczeństwo cybernetyczne oraz technologia kosmiczna. 

Adres strony: 

www.imec-int.com/en/istart 

▪ Region Flamandzki i oficjalna strona Wspólnoty Flamandzkiej 

Adres strony: 

www.vlaanderen.be 

 

Region stołeczny Bruksela  

▪ Hub.brussels to brukselska agencja wspierania biznesu w stolicy Belgii. 

Adres strony:  

hub.brussels/en/ 

▪ Finance.brussels („Société regionale d'Investissement de Bruxelles” – SRIB) zapewnia 

szeroki zakres rozwiązań i możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw z 

siedzibą w Brukseli. 

Adres strony: 

www.finance.brussels/fr 

▪ Fonds Bruxellois de Garantie jest lokalną agencją zapewniającą pomoc finansową i 

wsparcie dla MŚP, przedsiębiorców i osób prowadzących indywidualną działalność 

gospodarczą w regionie stołecznym Brukseli. 

Adres strony: 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?destination=%3cfront%3e
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?destination=%3cfront%3e
https://www.imec-int.com/en/istart
http://www.vlaanderen/
https://hub.brussels/en/
http://www.finance.brussels/fr
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www.fondsbruxelloisdegarantie.be 

▪ Invest-Exports.brussels to brukselska agencja wspierania biznesu współpracująca z 

hub.brussels, której celem jest rozwój gospodarczy regionu stołecznego Brukseli. 

Adres strony: 

invest-export.brussels/fr/home 

▪ Région de Bruxelles-Capitale oficjalna strona internetowa regionu stołecznego 

Adres strony: 

be.brussels/  

▪ Team Up (Innoviris, region Brukseli) 

Poprzez ten roczny program uczelnie i zespoły przedsiębiorstw z wybranych branż 

wspierają wymianę wiedzy i zwiększają transfer własności intelektualnej ze środowiska 

akademickiego do biznesu. Program pomaga również w opracowywaniu prototypów, 

które generują nowe możliwości biznesowe. Do tej pory programem objęto 19 

projektów o budżecie ponad 11 milionów euro. 

Adres strony: 

www.innoviris.be/fr/homepage_content/news/team-up-2018 

▪ 1819 – Entreprendre à Bruxelles – ta strona stanowi przewodnik po szerokiej gamie 

dotacji dostępnych w regionie stołecznym Brukseli i dostarcza informacji na temat 

prowadzenia działalności gospodarczej w regionie stołecznym.  

Adres strony: 

www.1819.brussels 

Walonia  

▪ Chèques entreprises to łatwa w użyciu platforma, która stanowi zbiór informacji na 

temat pomocy finansowej dostępnej na pokrycie kosztów szkoleń, coachingu i usług 

doradczych aby pomóc MŚP w uruchamianiu i rozwijaniu projektów oraz działań 

innowacyjnych. Platforma ta umożliwia również przedsiębiorcom monitorowanie ich 

wniosków w czasie rzeczywistym oraz przeglądanie wysokości pomocy finansowej, 

którą już otrzymali.  

Adres strony: 

www.cheques-entreprises.be 

http://www.fondsbruxelloisdegarantie/
http://invest-export.brussels/fr/home
http://www.innoviris.be/fr/homepage_content/news/team-up-2018
http://www.cheques-entreprises.be/
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▪ Sowalfin jest regionalnym biurem wsparcia dla przedsiębiorstw, pomagającym w  

rozwoju na każdym etapie: inicjacji, zakładania, innowacji, rozwoju i 

umiędzynarodowienia.  

Adres strony: 

www.sowalfin.be 

▪ SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement to podmiot świadczący 

usługi na poziomie regionalnym. Jego celem jest ochrona środowiska naturalnego i 

terenów wiejskich Walonii, a także zapewnienie pomocy finansowej i wsparcia dla 

początkujących rolników i przedsiębiorców inwestujących w rolnictwo. 

Adres strony: 

www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/service-public-de-wallonie/spw-

agriculture-ressources-naturelles-et-environnement 

▪ 1890 jest biurem wsparcia przedsiębiorców w regionie Walonii; biuro dostarcza 

informacji o tym, jak rozpocząć działalność gospodarczą w Walonii. 

Adres strony: 

www.1890.be 

 

Wspólnota Niemiecka  

▪ Społeczność niemiecka Oficjalna strona internetowa mniejszości niemieckiej 

Adres strony: 

www.dg.be 

 

Ubezpieczenie społeczne  

▪ Federalna Służba Publiczna Zabezpieczenia Społecznego jest oficjalną stroną 

internetową belgijskiego systemu zabezpieczenia społecznego. 

Dane kontaktowe:  

Tel. : +32 2 528 64 50 

E-mail: zelfindep@minsoc.fed.be  

▪ Krajowa Służba Ubezpieczeń Społecznych (NSSO) jest organem, który gromadzi i 

zarządza składkami na ubezpieczenia społeczne od pracodawców i pracowników, 

przeznaczonymi na finansowanie różnych zadań w ramach ubezpieczeń społecznych.  

Adres strony: 

http://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/service-public-de-wallonie/spw-agriculture-ressources-naturelles-et-environnement
http://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/service-public-de-wallonie/spw-agriculture-ressources-naturelles-et-environnement
http://www.1890.be/
mailto:zelfindep@minsoc.fed.be
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www.rsz.fgov.be  

https://socialsecurity.belgium.be/fr  

▪ Narodowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego dla Osób Prowadzących 

Indywidualną Działalność Gospodarczą (NISSE) to instytucja, która dba o 

ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców prowadzących działalność na własny 

rachunek, od momentu założenia firmy do przejścia na emeryturę – w celu 

zapewnienia przedsiębiorcom odpowiedniego statusu społecznego i dobrobytu 

ekonomicznego.  

Dane kontaktowe:  

Quai de Willebroeck, 35, Bruxelles  

Tel. : +32 2 546 42 11 

E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be 

https://www.inasti.be/fr  

 

BRANŻE I SEKTORY PRZEMYSŁU  

Przemysł spożywczy  

▪ Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) jest belgijską 

organizacją odpowiedzialną za ustanawianie, wdrażanie i egzekwowanie środków 

związanych z bezpieczeństwem żywności, zdrowiem zwierząt i ochroną roślin. 

Adres strony: 

www.afsca.be 

▪ Federalna Służba Publiczna ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa Żywności i Środowiska 

Naturalnego 

Adres strony:  

https://www.health.belgium.be/en  

 

Badania i innowacje  

▪ Innoviris (Institut bruxellois pour la recherche et l'innovation) jest regionalnym 

instytutem działającym w obszarze badań i innowacji, którego celem jest łączenie, 

stymulowanie i finansowe wspieranie obywateli, firm, instytutów badawczych i 

organizacji non-profit w celu zapewniania postępu w dziedzinie badań i rozwoju. 

Adres strony: 

mailto:info@rsvz-inasti.fgov.be
http://www.afsca.be/
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Chaussée de Charleroi 110, 1160 Bruksela 

innoviris.brussels/ 

 

▪ Innovationdata.be to strona internetowa dostarczająca informacji i danych na temat 

postępów poczynionych przez Belgię i jej regiony w dziedzinie innowacji.  

Adres strony:  

www.innovationdata.be/ 

  

http://www.innovationdata.be/
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Glosariusz 
 

ANGIELSKI NIDERLANDZKI FRANCUSKI 

Brussels-Capital region Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

Région de Bruxellles-Capitale 

Business one-stop shop Ondernemingsloket Guichet d’entreprises 

National Fund Nationale Hulpkas Caisse nationale auxiliare 

Certified translator Beëdigd vertaler Traducteur assermenté 

Certificate of registration in 

the foreign register 

bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister 

Certificat d’inscription au 

registre des étrangers 

Certificate of registration 

“model A” 

Attest van immatriculatie 

model A 

Attestation 

d’immatriculation modèle A 

Commercial Court Kamer Van Koophandel (KVK) Tribunal de l’entreprise 

Crossroads Bank for 

Enterprises 

Kruispuntbank van 

ondernemingen 

Banque-Carrefour des 

Entreprises 

DIMONA Declaration Onmiddellijke Aangifte Déclaration Immédiate 

Flemish region Waals Gewest Région Flamande  

Health insurance company ziekenfonds mutuelle 

National Social Security 

Office (NSSO) 

Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ) 

Office national de sécurité 

sociale (ONSS) 

Professional card Beroepskaart Carte professionelle 

The Belgian Official Gazette  Het Belgisch Staatsblad Moniteur belge 

VAT BTW TVA 

Walloon region Vlaams Gewest Région wallonne 
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SŁOWENIA 

Organizacje partnerskie 

Uniwersytet Primorska, Wydział Studiów Turystycznych –  Turistica, Słowenia  

 

Prezentacja organizacji partnerskiej  

Uniwersytet Primorska (UP) jest trzecią co do wielkości uczelnią publiczną w Słowenii. 

Głównym celem uczelni jest realizacja wysokiej jakości programów studiów i badań, wdrażanie 

i integrowanie potencjału edukacyjnego, intelektualnego oraz badawczego, zgodnie ze 

strategiami UE. Celem uniwersytetu jest również zapewnienie korzystnego współistnienia i 

ścisłej współpracy sektora akademickiego z przemysłem. UP tworzy aktywne, 

interdyscyplinarne środowisko badawcze i naukowe oparte na dwóch podstawowych filarach: 

matematyce, naukach przyrodniczych i technicznych z jednej strony oraz naukach 

humanistycznych i społecznych z drugiej strony. Poprzez włączenie obu filarów do działań 

badawczych i naukowych, UP racjonalnie wykorzystuje zasoby badawcze, a także osiąga lepszą 

współpracę interdyscyplinarną i międzynarodową z wiodącymi instytucjami i naukowcami na 

świecie. UP składa się z sześciu wydziałów i jednego ośrodka badawczego oraz zatrudnia 

ponad 630 pełnoetatowych pracowników akademickich i administracyjnych. Na uczelni 

studiuje ok. 5000 studentów objętych różnymi programami studiów na wszystkich trzech 

poziomach kształcenia - wśród nich ponad 450 zagranicznych studentów zapisanych na różne 

studia z oferty Uniwersytetu Primorska. UP posiada znaczne doświadczenie w zarządzaniu 

projektami i ich koordynacji w ramach różnych międzynarodowych projektów i programów, 

zwłaszcza inicjatyw unijnych realizowanych w programach ramowych UE, jak również w 

programach współpracy transgranicznej i transnarodowej (Interreg) realizowanych w regionie 

Morza Śródziemnego w ramach współpracy Włoch, Słowenii i Chorwacji oraz w regionie 

Europy Środkowo-Wschodniej i regionie krajów alpejskich. W ciągu ostatnich pięciu lat UP był 

wiodącym partnerem koordynującym 30 projektów o wartości ponad 25 mln EUR.  

Wydział Studiów Turystycznych (w skrócie Turistica lub UP FTS Turistica) jest prężnym 

wydziałem Uniwersytetu Primorska i jedyną jednostką w Słowenii oferującą 

interdyscyplinarny program studiów oraz badania w dziedzinie turystyki. Turistica jest 
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instytucją szkolnictwa wyższego, która ma za zadanie tworzyć, chronić, zapewniać i 

przekazywać wiedzę, doświadczenie, a jednocześnie gromadzić i rozpowszechniać informacje 

niezbędne do rozwoju turystyki i związanych z nią branż. W ramach swojej misji wydział 

przyczynia się do rozwoju teorii i dyscyplin naukowych związanych z turystyką. UP FTS Turistica 

prowadzi badania i analizy w zakresie turystyki: bada rynek turystyczny w celu rozpoznania 

nowych trendów, nowych produktów turystycznych, postaw turystycznych, sposobów 

zarządzania ośrodkami turystycznymi i przedsiębiorstwami z tej branży, wpływu oferty 

turystycznej na środowisko, a także marketingu przedsiębiorstw i miejscowości turystycznych. 

Dodatkowo uniwersytet prowadzi na zamówienie inne badania podstawowe i stosowane w 

dziedzinie turystyki. 

 

 

Wkład w projekt ESE  

UP FTS Turistica jako instytucja szkolnictwa wyższego była wiodącym partnerem w 

kształtowaniu programu nauczania, jego zarysu, zestawu proponowanych kursów, 

metodologii i opisu doświadczeń praktycznych, które zapewnią uczestnikom projektu 

najlepsze połączenie informacji i umiejętności, które pozwoli im osiągnąć zaawansowany 

poziom wiedzy w dziedzinie przedsiębiorczości i zwiększy ich szanse na zatrudnienie. Program 

nauczania stworzony w ramach projektu jest dokumentem akademickim, który przekazuje 

informacje o kursach wchodzących w jego skład oraz określa oczekiwania wobec uczestników 

i ich obowiązki. 

Jeśli chodzi o szkolenia, partnerzy projektu wybrali innowacyjne narzędzie nauczania: 

blended learning, tj. mieszany system nauczania online/stacjonarnego umożliwiony dzięki 

stworzeniu platformy nauczania online. Rozwiązanie to daje wiele możliwości, pozwala 

uczestnikom na korzystanie z wiedzy w dowolnym czasie i miejscu  przy wykorzystaniu własnej 

przestrzeni do nauki. Wkład UP FTS Turistica w projekt ESE jest największy właśnie jeśli chodzi 

o ten typ szkolenia osób dorosłych i zastosowane w nim metody, zasady oraz podejścia. 

Ponadto jako wydział studiów turystycznych możemy zaoferować dogłębną wiedzę z 

zakresu turystyki i przemysłu turystycznego, który stał się ważnym źródłem dochodu dla wielu 

regionów, a nawet całych krajów i wpływa bezpośrednio na otoczenie społeczne, kulturalne i 

gospodarcze. Turystyka wnosi do lokalnej gospodarki duże dochody wynikające z kupna 
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towarów i usług przez turystów, a także generuje możliwości zatrudnienia w sektorze usług 

związanych z turystyką. Ze względu na tę dynamikę oraz stale zmieniające się trendy i 

cyfryzację usług, turystyka i inne sektory gospodarki muszą praktykować wdrażanie nowych 

modeli biznesowych i przedsiębiorczych podejść w celu sprostania wyzwaniom i problemom. 

  

Prezentacja kraju 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

Słowenia leży na skrzyżowaniu regionów alpejskiego, śródziemnomorskiego, Równiny 

Panońskiej i Alp Dynarskich. Dużej różnorodności słoweńskiego krajobrazu towarzyszy dobrze 

zachowane środowisko naturalne; ponad połowa Słowenii jest zalesiona, a ponad jedna 

trzecia jej terytorium objęta jest siecią Natura 2000. Słowenia jest pełnoprawnym członkiem 

Unii Europejskiej, a jednocześnie w pełni zachowała własną tożsamość. Jej wolnorynkowa 

gospodarka jest dynamiczna, zdigitalizowana, innowacyjna i ukierunkowana na 

zrównoważony rozwój. Słowenia może także poszczycić się swoimi wybitnymi osiągnięciami 

sportowymi, zaawansowanymi technologiami, rozwojem nauki oraz prężnej twórczości 

artystycznej i ochroną własnego, unikalnego dziedzictwa.23 

 

Oficjalna nazwa: Republika Słowenii 

Stolica: Ljubljana 

Inne duże miasta: Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper, Novo Mesto, Ptuj, Nova Gorica, 

Murska Sobota, Jesenice, Trbovlje 

Język: Słoweński, a także włoski i węgierski w regionach mieszanych etnicznie 

Waluta: Euro 

System polityczny: demokratyczna republika oparta na zasadzie podziału władzy na władzę 

ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą; najwyższym organem ustawodawczym jest 

Zgromadzenie Narodowe 

Ludność: 2 076 595 (stan październik 2018 r.)  

 
23 Republika Słowenii – państwo i społeczeństwo, zakładka „O Słowenii” – informacje dostępne na stronie 
internetowej https://www.gov.si/en/policies/state-and-society/about-slovenia/ (data dostępu: 11 czerwca 2019 
r.). 
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Powierzchnia: 20 271 km224 

 

 

  

 
24 Republika Słowenii – państwo i społeczeństwo, zakładka  „O Słowenii”, informacje dostępne na stronie 
internetowej https://www.gov.si/en/policies/state-and-society/about-slovenia/ (data dostępu: 11 czerwca 2019 
r.). 
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OTOCZENIE GOSPODARCZE 

Słowenia jest miejscem, w którym warto inwestować i pracować dzięki korzystnemu 

środowisku biznesowemu. Strategiczne położenie geograficzne kraju na skrzyżowaniu szlaków 

transportowych, dobrze rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna i fizyczna, platformy 

technologiczne oraz centra doskonałości i klastry jako dowód działalności innowacyjnej na 

wysokim poziomie sprawiają, że Słowenia stanowi doskonałą bazę dla rozwoju 

przedsiębiorstw, wspieraną przez wydajny system edukacji, który w końcowych etapach 

studiów umożliwia włączenie studentów w zaawansowane projekty badawcze i biznesowa, 

także międzynarodowe. Przepisy prawne są klarowne, a w kraju istnieje kultura 

przedsiębiorczości i sieci wsparcia, które pomagają w zakładaniu i zwiększaniu potencjału 

przedsiębiorstw. Podobnie jak w innych częściach Europy, gdzie małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99% przedsiębiorstw, również w Słowenii działa wiele 

małych, często rodzinnych, firm. Ich niewielkie rozmiary sprawiają, że są one elastyczne i 

szybko dostosowują się do zmian rynkowych. Są również wrażliwe na zmiany w branży i 

środowisku, w którym działają. Cel wyznaczony przez słoweński rząd, jakim jest złagodzenie 

ograniczeń biurokratycznych, jest wciąż realizowany. Opracowywane są środki prowadzące do 

ograniczenia ustalonych w przepisach obowiązków w zakresie dostarczania informacji.25 

Słowenia jest małym krajem o gospodarce nastawionej na eksport. W 2018 r. 

konkurencyjność eksportowa Słowenii spowodowała rekordowy poziom eksportu i importu. 

Wyniki te dowodzą, że słoweńskie przedsiębiorstwa są wysoce wiarygodnymi i efektywnymi 

dostawcami i podwykonawcami. Eksport i konsumpcja prywatna były kluczowymi czynnikami 

wzrostu gospodarczego również w 2019 r. W 2018 r. gospodarka słoweńska wyeksportowała 

towary i usługi o wartości 30,858 mln EUR, a wartość importu wyniosła 30,706 mln EUR. 

Eksport stanowił 76,5% PKB Słowenii. Ponad trzy czwarte wymiany handlowej miało miejsce z 

państwami członkowskimi UE: było to 77% eksportu i 78,3% importu. 

 Udział Słowenii w rynku wzrósł trzeci rok z rzędu w przypadku większości głównych 

rynków eksportowych, zwłaszcza wśród partnerów handlowych kraju z UE. Głównymi 

partnerami eksportowymi Słowenii w 2018 r. były Niemcy, Włochy, Chorwacja, Austria i 

Francja, natomiast głównymi grupami produktów eksportowych były pojazdy silnikowe, sprzęt 

 
25 SPIRIT Słowenia, agencja publiczna – opis otoczenia biznesowego dostępny na stronie internetowej  
https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/ (data dostępu: 3 października 2019 r.). 

https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/trade/trading-partners-and-products/
https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/trade/trading-partners-and-products/
https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/trade/trading-partners-and-products/
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elektryczny, produkty farmaceutyczne, maszyny i urządzenia oraz metale. W tym samym roku 

największymi eksporterami Słowenii były firmy GEN-I (energia), Revoz (motoryzacja), Krka i 

Lek (branża farmaceutyczna) oraz HSE (energia). Największy udział w imporcie w 2018 r. 

stanowiły pojazdy, ropa naftowa i produkty pochodne oraz maszyny elektryczne, natomiast 

większość produktów importowano do Słowenii z Niemiec, Włoch i Austrii.26 

 

Polityka gopodarcza 

Według badania otoczenia gospodarczego OECD z 2017 r., dzięki niedawnym 

reformom strukturalnym, restrukturyzacji przedsiębiorstw, korzystnym warunkom 

monetarnym i poprawie sytuacji na rynkach eksportowych, wzrost gospodarczy Słowenii 

osiągnął tempo przekraczające średnią UE-15. Niższe bezrobocie i wyższe dochody realne 

stanowią podstawę konsumpcji. Inwestycje przedsiębiorstw rosną, chociaż wciąż pozostają na 

relatywnie niskim poziomie w stosunku do PKB. Spada poziom dług publicznego i kredytów 

nie spłaconych w terminie. Przed Słowenią wciąż jednak stoi kilka wyzwań społeczno-

gospodarczych, wśród których szczególnie istotne jest szybkie starzenie się społeczeństwa. 

Rządowa strategia rozwoju do 2030 r. ma na celu poprawę dobrobytu ludności poprzez silny, 

sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważony rozwój zbieżny z celami zrównoważonego 

rozwoju ONZ.27 

Słowenia koncentruje swoje wysiłki na budowaniu silnego otoczenia przyjaznego dla 

biznesu jako warunku koniecznego dla przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

(BIZ) napędzających wzrost gospodarczy. Inwestycje zagraniczne są równie ważne dla wzrostu 

gospodarczego Słowenii,  PKB kraju i poziomu zatrudnienia. Rosnące uznanie znaczenia BIZ 

jako źródła wzrostu gospodarczego i wyników gospodarczych przełożyło się na zobowiązanie 

słoweńskiego rządu do aktywnego zachęcania także do inwestycji wewnętrznych poprzez 

usprawnienie działania agencji promujących inwestycje i oferowanie specjalnych zachęt 

inwestycyjnych. W ramach programów współfinansowania mających na celu przyciągnięcie 

poważnych inwestorów udostępnione są środki finansowe dla projektów, które będą opierać 

 
26 SPIRIT Słowenia: Handel w Słowenii, informacje dostępne na stronie internetowej  
https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/trade/ (data dostępu: 3 października 2019 r.). 
27 OECD, „Badania gospodarcze: Słowenia”, wrzesień 2017 r., s. 10. 
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się na kluczowych mocnych punktach Słowenii: dobrze rozwiniętej infrastrukturze i branży 

usług oraz klastrach wyspecjalizowanych dostawców.28 

 

 

 

Rynek pracy 

Słowenia koncentruje się na edukacji, szkoleniach i badaniach realizowanych pod 

kątem działalności biznesowej w celu wsparcia swojej oferty dla sektora wysokich technologii 

i innych sektorów zapewniających tzw. wysoką wartość dodaną, takich jak technologie 

informacyjne i komunikacyjne, branża farmaceutyczna i nauki przyrodnicze. Słoweńscy 

pracownicy cieszą się wysoką renomą w dziedzinie technologii i innowacji dzięki udanemu 

połączeniu długiej tradycji przemysłowej z wysokiej jakości edukacją – ważnym czynnikiem 

przyczyniającym się do rozwoju umiejętności na poziomie indywidualnym i ogólnego kapitału 

ludzkiego kraju.  Według Eurostatu Słowenia realizuje dwa cele strategii „Europa 2020” w 

zakresie edukacji: do 2015 r. 43,4 % osób w wieku od 30 do 34 lat ukończyło studia wyższe 

(24,6 % w 2005 r.), a jedynie 5 % osób w wieku od 18 do 24 lat przedwcześnie przerwało 

edukację. Nie tylko młodzi ludzie, ale również ci młodzi duchem posiadają umiejętności 

informatyczne i znajomość technologii cyfrowych, a ponad 70 % ludności jest w stanie 

prowadzić rozmowy w co najmniej dwóch językach obcych i włada co najmniej dwoma 

językami obcymi. Angielski, niemiecki i włoski są używane powszechnie, a dużą popularnością 

cieszą się także kursy języka francuskiego.29 

 

 
28 Materiał o otoczeniu biznesowym w Słowenii: „Business Environment, Pro-business climate in Slovenia”, 

dostępny na stronie https://www.investslovenia.org/business-environment (data dostępu: 3 października 2019 

r.). 
29 Materiał o jakości i wydajności pracowników w Słowenii: „Quality workforce, Overall productivity”, dostępny 
na stronie https://www.investslovenia.org/why-slovenia/quality-workforce (data dostępu: 10 października 2019 
r.). 
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Standard życia  

Słowenia szczyci się naturalną różnorodnością krajobrazu i udogodnieniami, które 

pozwalają na poznanie różnych stylów życia i zaspokojenie potrzeb tych, którzy lubią spędzać 
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czas bardzo aktywnie, a także tych, którzy preferują uzdrowiska termalne, zabiegi wellness lub 

po prostu odpoczynek w dzień wolny lub w wakacje. Według badania OECD Better Life Index, 

bezpieczeństwo, równowaga między pracą a życiem prywatnym, społeczność i zdrowie są 

cechami najbardziej cenionymi przez mieszkańców Słowenii. Większość Słoweńców twierdzi, 

że jest zadowolona ze swojego życia, pomimo niewysokich dochodów i braku zaufania do 

rządu. Te pozytywne odczucia wzmacnia jeszcze postrzegane poczucie bezpieczeństwa 

osobistego, niski poziom przestępczości w kraju i ogólnie lepsze samopoczucie. Jako kraj 

położony między Alpami a Morzem Adriatyckim, Słowenia stanowi idealne środowisko dla 

turystyki w ogóle, a dla turystyki medycznej w szczególności. Wspaniałe miejsca są łatwo 

dostępne drogą lądową, powietrzną, kolejową i morską, ludzie są przyjaźni, a całość dopełnia 

dobre jedzenie i doskonałe lokalne wino – taki potencjał pozwala myśleć o dalszym rozwoju.30 

W Słowenii średni dochód rozporządzalny netto gospodarstw domowych na 

mieszkańca wynosi 20,820 USD rocznie, czyli jest niższy niż średnia OECD wynosząca 33,604 

USD rocznie. Istnieje znaczna przepaść między najbogatszymi i najbiedniejszymi – górne 20% 

populacji zarabia blisko czterokrotnie więcej niż dolne 20%. Jeśli chodzi o zatrudnienie, 69% 

osób w wieku od 15 do 64 lat w Słowenii ma płatną pracę, nieco powyżej średniej zatrudnienia 

w OECD wynoszącej 68%. Około 73% mężczyzn wykonuje pracę zarobkową, w porównaniu z 

66% kobiet. W Słowenii około 4% pracowników pracuje przez bardzo wiele godzin tygodniowo 

– to mniej niż średnia OECD wynosząca 11 %, przy czym regularna praca w nadgodzinach 

dotyka 6 % mężczyzn, w porównaniu z zaledwie 2 % kobiet.31 

 

Sektory rynku 

Konkurencyjność eksportową Słowenii przypisuje się restrukturyzacji słoweńskiej 

gospodarki z naciskiem na produkty i rynki związane z zaawansowanymi technologiami. 

Słowenia eksportuje stosunkowo dużą liczbę półproduktów, a wielkość eksportu powinna 

przyrastać - w szczególności w branżach zaawansowanych i średnio zaawansowanych 

technologicznie, takich jak produkcja pojazdów i statków, produkcja urządzeń elektrycznych i 

optycznych oraz produkcja innych maszyn i urządzeń. Usługi wymagające wiedzy 

 
30 Dane dotyczące jakości życia dostępne na stronie https://www.investslovenia.org/why-slovenia/quality-of-life 
(data dostępu: 10 października 2019 r.). 
31 OECD Better Life Index, Słowenia, How's Life?, raport dostępny na stronie internetowej 
 http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/slovenia/ (data dostępu: 10 października 2019 r.). 
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specjalistycznej prowadzą do implementacji innowacji produkcyjnych lub technologicznych i 

zwiększają konkurencyjność słoweńskiego przemysłu wytwórczego w kraju i za granicą. Do 

najważniejszych gałęzi przemysłu w kraju należą: branża farmaceutyczna i chemiczna, 

elektronika i elektrotechnika, budowa maszyn, przetwórstwo drewna, przetwórstwo 

spożywcze, tekstylia, nauki przyrodnicze i hotelarstwo oraz rozrywka.32 

Na początku lat 90-tych Słowenia, w obliczu utraty rynków jugosłowiańskich i 

załamania transportu do Europy Południowo-Wschodniej, skierowała handel do UE i krajów 

stowarzyszonych, które obecnie stanowią ponad trzy czwarte handlu Słowenii. Nie zanikły 

jednak kontakty handlowe sprzed okresu przejściowego i już przed 2000 r. handel z krajami 

byłej Jugosławii i Rosją zaczął się zwiększać. Jeśli chodzi o handel towarami, nadal 

zdominowany jest on przez półprodukty i surowce, ale stopniowo przesuwa się w kierunku 

eksportu gotowych dóbr konsumpcyjnych. Udział tekstyliów, odzieży i stali w eksporcie 

towarów nieznacznie spada, podczas gdy udział produktów dla branży samochodowej, 

elektronicznych i farmaceutycznych rośnie.33  

 
32 Slovenia Partners and Industries, informacje dostępne na stronie https://www.sloveniapartner.eu/industries/ 
(data dostępu: 3 października 2019 r.). 
33Invest Slovenia, Business Environment, Trade – dane dostępne na stronie 
https://www.investslovenia.org/business-environment/trade/ (data dostępu 10 października 2019 r.). 



74 
 

Prowadzenie działalności gospodarczej 

w Słowenii 
 

Kultura biznesowa 

W Słowenii struktura organizacyjna odgrywa ważną rolę w definiowaniu postaw ludzi 

w środowisku biznesowym. Zasadniczo w kraju funkcjonuje odgórne podejście do zarządzania, 

w ramach którego najważniejsze decyzje biznesowe podejmowane są przez najwyższe 

kierownictwo. Największe organizacje są pod kontrolą rządu lub rząd ma w nich możliwość 

zawetowania każdej decyzji, która mu się nie podoba – co może drastycznie spowolnić proces 

negocjacji biznesowych. Słoweńskie podejście do biznesu jest porównywalne z podejściem 

Niemców i Austriaków. Po doświadczeniach związanych z przejściem na gospodarkę rynkową, 

Słoweńcy stali się znacznie bardziej świadomi innych kultur i postaw biznesowych. 

Zagranicznym biznesmenom okazuje się obecnie szacunek wynikający z poszanowania ich 

wiedzy i umiejętności, nie zaś ze względów historycznych. 

Jeśli chodzi o spotkania biznesowe, Słoweńcy są punktualni. Spóźnienie uważane jest 

za niezwykle niegrzeczne, przejaw braku szacunku i oznakę lekceważenia. Jeśli się spóźnisz, 

ważne jest, abyś zadzwonił i przeprosił oraz podał ważny powód spóźnienia. Firmy na ogół 

mają wysokie standardy postępowania przy negocjacjach i koncentrują się na segmentach 

rynku związanych z wysokimi technologiami i produktami wysokiej jakości. Są otwarte na 

„import” najlepszych praktyk od innych, zwłaszcza od obcokrajowców dysponujących 

doświadczeniem. Przedmiotem zainteresowania firm jest również kultura biznesowa innych 

krajów, ponieważ słoweńscy producenci i usługodawcy są także zainteresowani eksportem 

swoich produktów, usług i wiedzy. Komunikacja jest dla słoweńskich biznesmenów ważna, ale 

nie oznacza to, że od początku są nastawieni bardzo przyjaźnie. Bezpośrednia komunikacja 

jest ceniona, ponieważ pozwala nawiązać relację biznesowe i daje możliwość poznania 

partnera i zdobycia zaufania. Styl komunikacji Słoweńców jest bliższy Niemcom i osobom z 

krajów nordyckich.34 

 
34 Słoweńska kultura biznesowa – informacje dostępne pod adresem https://businessculture.org/southern-
europe/business-culture-in-slovenia/ (data dostępu: 10 października 2019 r.). Więcej istotnych informacji i 
innych wskazówek można znaleźć na stronie https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-
slovenia/business-etiquette-in-slovenia/. 
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Przedsiębiorczość oraz sektor MŚP  

Podobnie jak w pozostałej części Europy, gdzie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

stanowią 99% ogółu przedsiębiorstw, również w Słowenii prowadzi się wiele małych, często 

rodzinnych firm. Ich niewielkie rozmiary sprawiają, że są elastyczne i szybko dostosowują się 

do zmian rynkowych, ale są także wrażliwe na zmiany w branży i otoczeniu biznesowym, w 

którym działają. Cel wyznaczony przez słoweński rząd, jakim jest złagodzenie ograniczeń 

biurokratycznych, jest nadal w toku realizacji. Wciąż opracowywane są środki prowadzące do 

ograniczenia obowiązków w zakresie dostarczania informacji określonych w prawodawstwie. 

Dzięki uproszczeniu wymogów dotyczących dostarczania informacji zmniejszą się koszty 

administracyjne ponoszone przez przedsiębiorstwa, a dobrze funkcjonująca sprawozdawczość 

internetowa już teraz pozwala firmom działającym w Słowenii zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Badanie Doing Business Survey Banku Światowego mierzące i porównujące warunki 

regulacyjne prowadzenia działalności gospodarczej plasuje Słowenię na 37. miejscu wśród 190 

krajów. Słowenia znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów o najmniejszej liczbie procedur 

wymaganych do rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej. Kolejną zaletą podkreśloną w 

raporcie jest wysoki poziom bezpieczeństwa dla inwestorów w Słowenii. W tym stymulującym 

środowisku biznesowym, w którym działa prawie 196000 podmiotów gospodarczych, 

rozwinęło się i osiągnęło duży sukces już kilka międzynarodowych firm.35 

 

1. Jak rozwijać przedsiębiorczą postawę? 

 

WSPARCIE 

Krajowe portale dostarczają ważnych informacji na temat procedur administracyjnych, 

pomocy finansowej i wsparcia. Są to m.in.: 

Slovenia Business Point: http://eugo.gov.si/en/ 

SPIRIT Slovenia Business: https://www.sloveniabusiness.eu/ 

Słoweński Fundusz Przedsiębiorczości: https://www.podjetniskisklad.si/en/  

Izba Przemysłowo-Handlowa Słowenii: https://eng.gzs.si/ 

 

 
35Informacje dostępne na stronie https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/ (data dostępu: 10 
października 2019 r.). 

http://eugo.gov.si/en/
https://www.sloveniabusiness.eu/
https://www.podjetniskisklad.si/en/
https://eng.gzs.si/
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Europejska Sieć Przedsiębiorczości (EEN) oferuje konkretne wsparcie w zakresie oceny i 

rozwoju pomysłu na biznes w kontekście istniejących wymagań rynkowych: https://een.si/. 

2. Kto może rozpocząć działalność gospodarczą w Słowenii? 

 

Aby przedsiębiorstwo na stałe działało w Słowenii, właściciel jest zobowiązany do 

zarejestrowania działalności jako podmiotu gospodarczego. Działalność gospodarcza może 

być prowadzona przez osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo w ramach różnych form prawnych 

i organizacyjnych. Nie ma żadnych warunków ograniczających sposób zakładania firmy w 

Słowenii – każdy może zarejestrować firmę, a procedura jest taka sama dla wszystkich 

obywateli UE, państw członkowskich EOG i obywateli Szwajcarii.  

 

Transgraniczne/czasowe świadczenie usług  

Jeżeli przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna chce oferować usługi w Słowenii bez tymczasowej 

rejestracji jako przedsiębiorstwo, musi ono spełniać warunki w kraju, w którym znajduje się 

jego siedziba; ponadto, aby wejść na rynek, mogą być stosowane specjalne warunki 

dodatkowe.  

 

W jaki sposób osoby niebędące obywatelami UE mogą rozpocząć działalność 

gospodarczą w Słowenii?  

Pierwszym krokiem przy zakładaniu działalności gospodarczej w Słowenii jest otrzymanie wizy. 

Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie działalności gospodarczej, a krokiem trzecim – 

uzyskanie pozwolenia na pracę. 

 

Pierwsze kroki dla obywateli UE  

Obywatel UE, EOG lub Szwajcarii ma w Słowenii takie same prawa i obowiązki w zakresie 

działalności gospodarczej, jak obywatel Słowenii, jednak jako osoba nie będąca rezydentem 

Republiki Słowenii, przed rozpoczęciem działalności musi uzyskać słoweński numer 

podatkowy, a w szczególnych przypadkach także indywidualny numer identyfikacyjny. Osoby, 

które wjeżdżają do Słowenii na okres dłuższy niż trzy miesiące, muszą uzyskać dokument 

potwierdzający rejestrację pobytu.   

 

https://een.si/
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Słoweński numer podatkowy  

Słoweński numer podatkowy jest wymagany od obywateli UE, niezależnie od tego, czy chcą 

oni prowadzić działalność w Słowenii na stałe, czy w sposób transgraniczny/czasowo. Numer 

identyfikacji podatkowej jest uznawany za indywidualny numer identyfikacyjny. Słoweński 

numer identyfikacji podatkowej należy uzyskać w jednym z krajowych urzędów administracji 

podatkowej. Obywatel UE, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w 

Słowenii jako obywatel innego kraju lub przedstawiciel przedsiębiorstwa, musi uzyskać 

słoweński numer identyfikacji podatkowej. Obywatel UE, który zamierza założyć 

przedsiębiorstwo lub prowadzić działalność transgraniczną/czasową jako zagraniczna osoba 

prawna, także jest prawnie zobowiązany do uzyskania słoweńskiego numeru podatkowego.36 

  

Zaświadczenie o rejestracji pobytu 

Obywatel UE, który zamierza przebywać w Słowenii przez okres dłuższy niż trzy miesiące, musi 

uzyskać potwierdzenie rejestracji pobytu. Wraz z potwierdzeniem, automatycznie otrzymuje 

również indywidualny numer identyfikacyjny (PIN), który umożliwia zameldowanie się na 

pobyt czasowy w Słowenii.   

 

Certyfikat cyfrowy dla transakcji elektronicznych  

Certyfikat cyfrowy pozwala na dokonywanie transakcji elektronicznych do organów 

państwowych. 

W Słowenii działa kilku emitentów certyfikatów cyfrowych; jednym z nich jest podmiot SIGEN-

CA - który wydaje certyfikaty w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości i Administracji 

Publicznej: https://www.si-trust.gov.si/en/. 

 

Certyfikat cyfrowy SIGEN-CA dla obywatela n UE można uzyskać, jeśli posiada on słoweński 

numer identyfikacji podatkowej i indywidualny numer identyfikacyjny. W przypadku 

 
36Więcej informacji o tym, jak obcokrajowiec może uzyskać słoweński numer identyfikacji podatkowej można 
znaleźć pod adresem: 
http://eugo.gov.si/en/considering/first-steps-after-entering-slovenia/a-slovenian-tax-number-for-natural-
persons/ 

http://www.sigen-ca.si/eng/eng-index.php
http://www.sigen-ca.si/eng/eng-index.php
https://www.si-trust.gov.si/en/
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przedsiębiorstw zagranicznych certyfikat można uzyskać, jeśli osoba prawna i przyszły 

posiadacz zaświadczenia cyfrowego uzyskał już słoweński numer podatkowy.   

 

Uznawanie w Słowenii kwalifikacji nabytych za granicą  

Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa w Słowenii muszą być świadome istnienia trzech różnych 

systemów uznawania kwalifikacji zawodowych oraz trzech rodzajów wniosków zgodnych z 

tymi systemami: 

 

1. Automatyczne uznawanie formalnych kwalifikacji w oparciu o zharmonizowane 

minimalne warunki kwalifikacji 

Istnieje siedem zawodów, w których kwalifikacje są automatycznie uznawane za ważne, 

ponieważ opierają się na zharmonizowanych minimalnych warunkach. Są to: lekarze, dentyści, 

pielęgniarki, lekarze weterynarii, farmaceuci, położne i architekci. 

 

Każde państwo członkowskie automatycznie uznaje formalne świadectwa kwalifikacji dla 

wyżej wymienionych zawodów, przy spełnieniu minimalnych warunków dotyczących 

kwalifikacji. To oznacza, że kwalifikacje tych specjalistów nie muszą być poddawane 

weryfikacji. Jeżeli specjaliści nie spełniają minimalnych warunków, ich kwalifikacje zawodowe 

nie mogą zostać uznane w Słowenii. 

 

2. Uznawanie praktyki zawodowej 

Automatyczne uznawanie praktyk zawodowych ma zastosowanie do zawodów z dziedziny 

rzemiosła, przemysłu i handlu. Państwa członkowskie uznają praktykę w tych zawodach na 

podstawie liczby lat, przez które dany zawód był wykonywany. Jeżeli osoby wykonujące dany 

zawód nie spełniają warunków automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych, 

kwalifikacje zawodowe poszczególnych osób mogą zostać uznane w ramach słoweńskiego 

systemu ogólnego. 

 

3. Uznawanie zgodnie z systemem ogólnym 

Uznanie kwalifikacji nabytych za granicą w Słowenii zgodnie z systemem ogólnym oznacza, że 

osoba prowadząca praktykę w danym zawodzie musi przedstawić swoje świadectwa 
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kwalifikacji lub zweryfikować poziom kwalifikacji poprzez wykazanie czasu trwania i poziomu 

kształcenia. Właściwy organ porównuje wykształcenie danej osoby z kształceniem na poziomie 

krajowym, aby sprawdzić, czy istnieją jakieś istotne różnice. Znaczące rozbieżności definiuje 

się jako bardzo istotne różnice w odniesieniu do dziedzin, które są ważne dla wykonywania 

danego zawodu. Jeżeli odpowiedni organ stwierdzi istnienie istotnych różnic pomiędzy 

wykształceniem imigranta a wykształceniem słoweńskim w danej dziedzinie, organ musi 

umożliwić imigrantowi wyeliminowanie tych różnic za pomocą dodatkowych działań, tj. 

umożliwić wzięcie udziału w teście wiedzy lub przejścia okresu dostosowawczego, który nie 

przekracza trzech lat. 

 

Wniosek o uznanie kwalifikacji i wykształcenia musi również zawierać: 

- dokument potwierdzający obywatelstwo; 

- dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający wykształcenie, jak również 

świadectwa kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego 

- dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje; 

- w razie potrzeby – inne dokumenty. 

 

Procedura ta umożliwia właściwemu organowi zwrócenie się o opinię do odpowiedniej 

organizacji; w przeciwnym razie właściwy organ może wydać decyzję bez takiej opinii. 

Wydanie decyzji nie jest związane przedstawioną organowi opinią. 

Właściwy organ w ramach procedury porównuje pisemną dokumentację dotyczącą 

kwalifikacji zawodowych danej osoby z kwalifikacjami zawodowymi wymaganymi przez 

słoweńskie przepisy w danej dziedzinie lub w odniesieniu do działalności regulowanej. Jeżeli 

na podstawie tego porównania właściwy organ oceni, że uznanie kwalifikacji zawodowych nie 

może mieć miejsca bez dodatkowej weryfikacji, organ ten wydaje decyzję, w której zwraca się 

do wnioskodawcy o przeprowadzenie jednego z dodatkowych działań niezbędnych do uznania 

kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do okoliczności sprawy. Może to być: 

- test kwalifikacji zawodowych, lub  

- okres dostosowawczy, podczas którego wnioskodawca spełni wszystkie warunki konieczne 

do uznania jego kwalifikacji zawodowych. 
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Właściwy organ wydaje następnie decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w 

odniesieniu do wykonywania danego zawodu regulowanego lub działalności w Słowenii: 

- jeżeli organ oceni, że kwalifikacje zawodowe są równoważne z kwalifikacjami zawodowymi 

wymaganymi przez słoweńskie przepisy w dziedzinie indywidualnego zawodu regulowanego 

lub działalności regulowanej; 

 - po przedstawieniu dowodu potwierdzającego pomyślnie odbyty okres dostosowawczy lub 

pomyślnie zdany test kwalifikacji zawodowych. 

 

Decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych umożliwia wnioskodawcy wykonywanie w 

Słowenii zawodu, do którego posiada kwalifikacje, w państwie członkowskim UE, EOG i w 

Konfederacji Szwajcarskiej, tj. na tych samych warunkach, które mają zastosowanie do 

obywateli Słowenii. Ważne jest, aby działania w ramach danego zawodu były porównywalne.   

Etapy procedury składania wniosków o transgraniczne/czasowe wykonywanie zawodu 

można znaleźć tutaj: http://eugo.gov.si/en/starting/cross-bordertemporary-provision-of-

services/application-procedure/ 

Informacje o zezwoleniach i licencjach można znaleźć tutaj: http://eugo.gov.si/en/permits/ 

Lista sektorów według kategorii znajduje się tutaj: http://eugo.gov.si/en/sectors-by-

catergory/ 

Lista zawodów (wraz z warunkami i wykazem dokumentów potwierdzających) znajduje się 

tutaj: http://eugo.gov.si/en/nc/professions/. 

Lista działań (wraz z warunkami, dokumentami i podstawą prawną) znajduje się tutaj: 

http://eugo.gov.si/en/activities/. 

 

 

3. Jaki status prawny wybrać? 

 

http://eugo.gov.si/en/starting/cross-bordertemporary-provision-of-services/application-procedure/
http://eugo.gov.si/en/starting/cross-bordertemporary-provision-of-services/application-procedure/
http://eugo.gov.si/en/permits/
http://eugo.gov.si/en/sectors-by-catergory/
http://eugo.gov.si/en/sectors-by-catergory/
http://eugo.gov.si/en/nc/professions/
http://eugo.gov.si/en/activities/
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Założenie firmy jest bezpłatne, proste i szybkie. Powinno potrwać mniej niż trzy dni od złożenia 

wniosku. Jeśli wnioskodawca uzyska certyfikat cyfrowy, może również założyć firmę poprzez 

stronę internetową e-VEM lub w jednej z lokalizacji punktów VEM.37 

 

Przedsiębiorca indywidualny  (s.p.) 

Przedsiębiorca indywidualny (s.p.) to osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową 

działalność gospodarczą. Rejestracja osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest prosta, 

a działalność taka wymaga jedynie uproszczonej obsługi księgowej. Do rozpoczęcia 

działalności indywidualnej nie jest wymagany kapitał początkowy. Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą nie jest osobą prawną, dlatego zachowuje wszystkie zyski firmy po 

potrąceniu podatku i jest osobiście odpowiedzialna za własne długi. Przedsiębiorcy 

indywidualni w pełni odpowiadają także za swoje zobowiązania – prawo słoweńskie nie 

wprowadza rozróżnienia między majątkiem firmy i osobistym w kontekście odpowiedzialności 

osób prowadzących jednoosobowe firmy. Prowadząc działalność gospodarczą, osoby takie 

podejmują decyzje na własne ryzyko i dla własnej korzyści. Opcja działalności jednoosobowej 

jest ryzykowna w przypadku biznesów, które wymagają inwestycji na dużą skalę. 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC lub d.o.o.) 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to osoba prawna posiadająca jednego założyciela 

(jednoosobowa LLC) lub wielu założycieli, którzy nie są odpowiedzialni za zobowiązania 

przedsiębiorstwa. Jej założenie wymaga wpłaty kapitału zakładowego, którego minimalna 

kwota wynosi 7500 EUR. Kapitał może być wykorzystany do sfinansowania działalności w 

pierwszym okresie po otwarciu firmy. Kapitał zakładowy może być wpłacony w formie 

pieniężnej lub w naturze, tzn. w postaci nieruchomości, majątku ruchomego, praw itp. Ta 

forma organizacyjna jest odpowiednia dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w 

mniej stabilnych branżach o wysokim ryzyku kapitałowym lub wysokich planowanych zyskach.   

 
37 Więcej na temat strony internetowej e-VEM i VEM można znaleźć tutaj: 
http://eugo.gov.si/en/starting/hidden/help-with-setting-up-your-business/.  
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Porównanie pomiędzy słoweńskimi formami działalności: s.p. i d.o.o. 

 
Przedsiębiorca prowadzący 

indywidualną działalność 

gospodarczą – samozatrudniony 

(s.p.) 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (d.o.o.) 

Odpowiedzialność 

osobista 

tak (odpowiedzialny do wysokości 

majątku osobistego) 

nie (odpowiada tylko do 

wysokości swojego wkładu 

kapitałowego lub kapitału 

spółki) 

Kapitał 

założycielski 

Nie jest potrzebny 7500 EUR (w środkach 

pieniężnych lub aktywach lub 

ich dowolnej kombinacji) 

Koszty rejestracji Bezpłatnie Procedura uproszczona – 

bezpłatna. 

Procedura złożona – z 

notariuszem (zgodnie z taryfą 

opłat notarialnych) 

Podatek od 

zysków 

Zysk opodatkowany jest w 

wysokości 16%, 27%, 34%, 39% lub 

50% (co odpowiada stawkom 

podatku dochodowego od osób 

fizycznych). 

Podatek dochodowy od osób 

prawnych – stawka ryczałtowa, 

19% w 2017 r. 

Księgi rachunkowe Koszty zryczałtowane (80%), 

system jednokrotnego zapisu 

księgowego, 

system podwójnego zapisu 

księgowego. 

system podwójnego zapisu 

księgowego 

Dysponowanie 

gotówką i 

środkami na 

rachunku 

Swoboda dysponowania pieniędzmi 

na koncie firmy 

Ograniczenia w rozporządzaniu 

środkami finansowymi na 

koncie firmy 

Wynagrodzenie Z konta firmy można wypłacić 

dowolną kwotę pieniędzy, ponieważ 

nie jest ona klasyfikowana jako 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością wypłaca 
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wynagrodzenie (zysk= 

wynagrodzenie) 

Dla osoby prowadzącej 

indywidualną działalność 

gospodarczą zysk jest 

wynagrodzeniem, co oznacza, że 

osoba prowadząca działalność 

gospodarczą nie może odliczać 

swojego wynagrodzenia jako kosztu. 

natomiast wynagrodzenie, 

które stanowi jej koszt. 

 

pożyczki i dotacje 

Względnie trudno jest uzyskać 

pożyczkę z banku lub ubiegać się o 

dotacje. 

Łatwiej niż przy 

samozatrudnieniu jest uzyskać 

pożyczkę z banku lub ubiegać 

się o dotacje. 

 

Inne formy działalności gospodarczej obejmują złożone firmy z wieloma założycielami, gdzie 

relacje między założycielami są bardziej złożone. W przypadku decyzji o otwarciu bardziej 

skomplikowanej formy działalności potrzebna będzie pomoc notariusza i/lub adwokata. 

 

Spółka  cywilna (d.n.o.) 

Spółka cywilna to spółka, w której skład wchodzą dwie lub więcej osób, które są osobiście 

odpowiedzialne za wszystkie zobowiązania spółki. Jest ona tworzona na podstawie umowy 

wspólników i działa jako osoba prawna.   

 

 

Spółka komandytowa (k.d.)  

Spółka komandytowa (k.d.) to spółka należąca do dwóch lub więcej osób, w której co najmniej 

jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki (komplementariusz/e), a co najmniej jeden 

wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki (komandytariusz) lub odpowiada jedynie do 

kwoty zainwestowanego w spółkę kapitału.  

 

Spółka akcyjna (d.d.)  
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Spółka akcyjna (PLC lub d.d.) to spółka, której kapitał jest podzielony na akcje. Akcjonariusze 

spółki nie ponoszą osobistej odpowiedzialności majątkowej, jednakże spółka ponosi pełną 

odpowiedzialność do wysokości swojego majątku.   

 

Spółka komandytowa z kapitałem zakładowym (k.d.d.)  

Spółka komandytowa z kapitałem zakładowym (k.d.d.) to spółka, w której co najmniej jeden 

wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki z całym swoim majątkiem (komplementariusz/e), 

natomiast akcjonariusze z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy mają udział w kapitale, nie 

odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli.   

 

Instytut 

Tzw. instytut jest publicznym lub prywatnym przedsiębiorstwem utworzonym w celu prowadzenia 

działalności nienastawionej na zysk. Instytutami są organizacje non-profit powołane do 

wykonywania działalności w zakresie edukacji, nauki, kultury, sportu, opieki zdrowotnej, 

ubezpieczeń społecznych, ochrony dzieci, ubezpieczeń społecznych lub innej działalności, jeżeli 

celem wykonywania działalności nie jest osiąganie zysku. 

 

Oddział i jednostka organizacyjna  

Oddział jest częścią firmy, która znajduje się w innej lokalizacji niż główna siedziba firmy. 

Oddział nie jest jednak osobą prawną, ale może wykonywać wszystkie czynności wykonywane 

przez spółkę. Oddział spółki zagranicznej może wykonywać wszystkie czynności w imieniu i na 

rzecz spółki zagranicznej, przy czym można stosować zarejestrowaną nazwę spółki 

macierzystej, siedzibę główną i zarejestrowaną nazwę oddziału.  

 

4. Zakładanie działalności gospodarczej 
 

Nie ma żadnych warunków ograniczających sposób zakładania firmy w Słowenii – każdy może 

zarejestrować firmę, a procedura jest taka sama dla wszystkich obywateli UE, państw 

członkowskich EOG i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej.  
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Działalność gospodarcza może być prowadzona przez osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo w 

ramach różnych form prawnych i organizacyjnych. Osoby fizyczne najczęściej prowadzą 

jednoosobową działalność gospodarczą (po słoweńsku: samostojni podjetnik lub s.p.), a osoby 

prawne mogą zakładać różne formy działalności gospodarczej: najczęściej są to spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością (LLC lub d.o.o.) i spółka akcyjna (PLC lub d.d.). 

Osoby nie będące rezydentami Republiki Słowenii muszą uzyskać słoweński numer podatkowy 

przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej w Słowenii.38 

Zakładanie, zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw w Słowenii są regulowane przez prawo 

spółek, które jest w pełni zharmonizowane z prawodawstwem UE. Przed przystąpieniem do 

procedury rejestracji niezbędne są następujące dane: 

 

Nazwa firmy 

Nazwa firmy musi wyraźnie różnić się od nazw innych firm. Przed rejestracją sprawdź, czy 

nazwa unikalna wykorzystując w tym celu rejestr handlowy AJPES pod adresem: 

https://www.ajpes.si/Registers/Slovenian_Business_Register  . 

 

Przedstawiciele firmy 

Wszystkie rodzaje spółek (z wyjątkiem spółek jednoosobowych) muszą wyznaczyć co najmniej 

jednego dyrektora spółki. Możliwe jest powołanie kilku dyrektorów i dodatkowego 

prokurenta. Dyrektor, który nie jest zatrudniony, a nie jest studentem ani emerytem, musi być 

zatrudniony w firmie. 

Siedziba główna spółki  

Siedziba główna i adres siedziby spółki muszą być ustanowione przed jej utworzeniem. 

Siedziba główna jest miejscem, w którym prowadzona jest działalność spółki. Do siedziby 

przypisany jest adres działalności (ulica i numer). 

 
38 Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: http://eugo.gov.si/en/considering/first-steps-
after-entering-slovenia/a-slovenian-tax-number-for-natural-persons/. 

https://www.ajpes.si/Registers/Slovenian_Business_Register
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Działalność spółki  

Przy zakładaniu przedsiębiorstwa nie mają zastosowania żadne szczególne warunki; dlatego 

też każdy może założyć przedsiębiorstwo. Wszelkie dodatkowe warunki mogą się za to odnosić 

do typu działalności. 

W przypadku niektórych rodzajów działalności, przed jej rozpoczęciem należy spełnić pewne 

warunki. Niektóre przedsiębiorstwa muszą np. uzyskać zezwolenie lub zapewnić, że 

działalność jest prowadzona przez w pełni wykwalifikowaną osobę. Warunki te nazywane są 

warunkami początkowymi. Niektóre rodzaje działalności nie podlegają żadnym warunkom – 

nie są one regulowane. Warunki początkowe można sprawdzić i zweryfikować na liście 

działalności regulowanych. 

 

Najczęstsze formy prawne spółek w Słowenii i kroki niezbędne do 

ich utworzenia 

Jeżeli wnioskodawca uzyska certyfikat cyfrowy, może również założyć działalność za 

pośrednictwem strony internetowej e-VEM lub w jednej z lokalizacji punktów VEM. Założenie 

działalności gospodarczej jest bezpłatne, proste i szybkie. Procedura powinna zająć mniej niż 

trzy dni. 

Indywidualny przedsiębiorca  (s.p.) 

Przedsiębiorca samozatrudniony – prowadzący indywidualną działalność gospodarczą (s.p.) to 

osoba fizyczna, która prowadzi działalność. Rejestracja osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą jest prosta, a jednoosobowa firma wymaga jedynie podstawowej obsługi 

księgowej. Do rozpoczęcia działalności nie jest wymagany kapitał początkowy.  

Przedsiębiorca indywidualny nie jest osobą prawną, dlatego zachowuje wszystkie zyski z 

działalności z wyjątkiem podatku i jest osobiście odpowiedzialny za własne długi. Osoby 

samozatrudnione są także w pełni odpowiedzialni za swoje zobowiązania – prawo nie 

wprowadza rozróżnienia między majątkiem firmy a majątkiem osobistym. Prowadząc 

działalność gospodarczą, samozatrudniony/a podejmuje decyzje na własne ryzyko i dla 

własnej korzyści.  
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Ta forma działalności jest ryzykowna dla przedsiębiorstw, które wymagają inwestycji na dużą 

skalę. 

 

Etap 1: Procedura zakładania jednoosobowej działalności w Słowenii   

Aby zarejestrować firmę, przedsiębiorca będzie musiał: 

• przedstawić ważny dokument identyfikacyjny 

• uzyskać słoweński numer podatkowy (potwierdzenie wydania słoweńskiego numeru 

identyfikacji podatkowej) 

• uzyskać indywidualny numer identyfikacyjny (PIN) 

 

Urzędnicy punktu SPOT (VEM) realizują następujące czynności: 

• wpis do rejestru działalności gospodarczej AJPES 

• wniosek przedsiębiorcy do administracji podatkowej Republiki Słowenii 

• przystąpienie przez osobę samozatrudnioną do systemu obowiązkowego 

ubezpieczenia zdrowotnego dla osób prowadzących jednoosobową działalność 

gospodarczą. 

 

Etap 2: Proces rejestracji 

Przedsiębiorca wnioskujący o rejestrację indywidualnej działalności gospodarczej otrzymuje 

odpowiedź na wniosek rejestracyjny, która zostaje wysłana pocztą w dniu następującym po 

dniu złożenia wniosku. Jeżeli przedsiębiorca się spieszy, może złożyć wniosek o rejestrację w 

tym samym dniu (w dniu złożenia wniosku) we właściwym oddziale AJPES (w tym przypadku 

konieczne jest złożenie wniosku przed południem). 

Kiedy przedsiębiorca dysponuje już decyzją o rejestracji z AJPES, może otworzyć rachunek 

bankowy w wybranym przez siebie banku. 

Dalsze kroki 

Przedsiębiorca musi podjąć dalsze kroki w celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie 

działalności, dopełnienia formalności związanych z zatrudnieniem lub zorganizowaniem 
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ubezpieczenia społecznego zgodnie ze słoweńskimi przepisami w ciągu ośmiu dni od daty 

zarejestrowania przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca musi także poinformować urząd skarbowy 

o planowanym systemie rozliczania ksiąg.  

Jak można przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę? 

Przekształcenie firmy powinno być wzięte pod uwagę, jeśli właściciel chce rozszerzyć 

działalność i zwiększyć swoje dochody. Dzieje się tak, gdy firma zostaje przeniesiona do nowej 

spółki lub gdy zostaje przejęta przez spółkę kapitałową, tj. staje się częścią istniejącej już osoby 

prawnej. 

W obu przypadkach procedura przekazania / przejęcia firmy jest realizowana w obecności 

notariusza: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/notarji/. 

Etap 1: Powiadomienie i podjęcie uchwały 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do podania do wiadomości publicznej w odpowiedni sposób, 

co najmniej na trzy miesiące przed przekształceniem (pismami do wierzycieli, w mediach 

publicznych, w lokalu przedsiębiorstwa), że jego działalność będzie kontynuowana w innej 

prawnej formie organizacyjnej, a data przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością także musi zostać opublikowana. W tym okresie przedsiębiorca musi 

podjąć uchwałę o przeniesieniu, która musi zawierać informacje o spółce i siedzibie głównej, 

oświadczenie o przeniesieniu spółki i majątku przedsiębiorcy. 

Etap 2: Przeniesienie działalności i własności 

Konsekwencją takiej transformacji jest przeniesienie z przedsiębiorstwa jednoosobowego na 

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wszystkich praw i obowiązków samozatrudnionego. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako następca prawny, wchodzi we wszystkie 

stosunki prawne związane z przeniesioną firmą jednoosobową. 

Etap 3: Wpis do rejestru handlowego 

Przeniesienie do nowej firmy 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą składa wniosek o wpisanie przeniesienia 

własności przedsiębiorstwa do rejestru handlowego. Wniosek musi zawierać decyzję o 

http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/notarji/
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przeniesieniu spółki oraz dokumenty, które należy złożyć po wpisie nowej spółki do rejestru 

handlowego. Wniosek o wpis przeniesienia spółki jest składany przez osobę prowadzącą 

działalność gospodarczą u notariusza, który poświadcza notarialnie wszystkie niezbędne 

dokumenty. 

Przeniesienie do istniejącej spółki 

Przeniesienie spółki do spółki przejmującej lub istniejącej osoby prawnej odbywa się w taki 

sam sposób, jak przeniesienie jednoosobowej firmy do nowopowstałej spółki. Jedyna różnica 

polega na tym, że zamiast przedkładać uchwałę o przeniesieniu firmy, przedsiębiorca 

indywidualny musi uzgodnić umowę o przeniesieniu spółki z zarządem spółki przejmującej. 

Umowa o przeniesieniu firmy musi zostać uzgodniona w sposób zgodny z prawem. Poprzez 

wpisanie przeniesienia do rejestru handlowego, przedsiębiorca jednoosobowy kończy 

wykonywanie działalności, a jego przedsiębiorstwo zostaje przeniesione do nowej spółki, w 

której przedsiębiorca staje się wspólnikiem. W obu przypadkach urząd AJPES wykreśla 

jednoosobowego przedsiębiorcę z rejestru handlowego na podstawie postanowienia sądu o 

wpisie przeniesienia przedsiębiorstwa. W związku z tym, przedsiębiorca nie może złożyć 

wniosku o wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru handlowego w przypadku przekształcenia. 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC lub d.o.o.)  

Spółka typu LLC jest osobą prawną posiadającą jednego założyciela (jednoosobowa LLC) lub 

wielu założycieli, którzy nie są odpowiedzialni za zobowiązania przedsiębiorstwa. Ta forma 

działalności wymaga wpłacenia kapitału zakładowego w wysokości min. 7500 EUR. Kwota ta 

może być wykorzystana do sfinansowania działalności podczas wczesnego etapu aktywności 

firmy. Kapitał zakładowy może być wpłacony w formie pieniężnej lub w naturze, tzn. w formie 

nieruchomości, majątku ruchomego, praw itp. Ta forma organizacyjna jest odpowiednia w 

przypadku firm, które działają w sektorach o wysokim ryzyku kapitałowym lub wysokich 

planowanych zyskach.   

W Słowenii prosta procedura zakładania spółki LLC może być przeprowadzona zarówno dla 

jednoosobowej LLC (jeden założyciel), jak i wieloosobowej LLC (kilku założycieli). Warunki dla 

prostej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) są następujące: 
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• cały kapitał jest wpłacony w gotówce przed złożeniem wniosku; 

• przyjęta jest standardowa umowa spółki, która nie może być zmieniona; 

• w przypadku spółki jednoosobowej LLC, wspólnik prowadzi rejestr decyzji w formie 

elektronicznej. 

Jeżeli osoba fizyczna nie spełnia powyższych warunków, musi przy zakładaniu działalności 

skonsultować się z notariuszem. 

Niezależnie od sposobu rejestracji, firma zostaje wpisana do Rejestru Spółek w ciągu kilku dni, 

jeśli właściciel spełnia wszystkie warunki. 

Prosta procedura zakładania LLC w punkcie obsługi przedsiębiorców VEM: 

Etap 1: Wdrożenie procedury tworzenia LLC 

Tylko jeden z założycieli, dyrektorów, prokurentów lub osoba z pełnomocnictwem może 

obsługiwać procedurę zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w punkcie VEM. 

Gdy dokumenty są gotowe, wszyscy inni założyciele i przedstawiciele firmy są zobowiązani do 

udania się do punktu VEM i podpisania dokumentów oraz okazania dokumentów osobistych 

w celu identyfikacji. 

Do rejestracji wymagane są następujące dokumenty: 

1. Dokumenty do identyfikacji osoby obcej: 

•  Dokument potwierdzający tożsamość 

• Słoweński numer identyfikacji podatkowej dla osoby fizycznej 

• Określenie procentowego udziału w kapitale* (np. 100%, 50%, 1/3) 

 

2. Zagraniczna osoba prawna: 

• wyciąg z rejestru handlowego spółki zagranicznej (wersja skrócona), z tłumaczeniem 

przysięgłym na język słoweński; 

• osobiste dokumenty identyfikacyjne założycieli i przedstawicieli – jeśli przedstawiciele 

są obcokrajowcami, muszą podać słoweńskie numery identyfikacji podatkowej; 

• Słoweński numer identyfikacji podatkowej dla osób prawnych; 

• Procentowy udział w kapitale* (np. 100%, 50%, 1/3) 
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* Oświadczenie dla celów podatkowych: spółka LLC może być założona przez członków firmy, 

którzy oświadczają, że są właścicielami nie więcej niż 25 procent innej firmy lub że wszystkie 

firmy, w których są właścicielami więcej niż 25 procent udziałów, uregulowały wszystkie 

podatki i inne obowiązkowe cła należne do zapłaty. Oświadczenie podatkowe musi być 

podpisane osobiście przez wszystkich członków firmy. 

W punkcie VEM wymagane są następujące dane: 

• dane założycieli, 

• dane przedstawicieli, 

• dane dot. pełnej, zarejestrowanej nazwy firmy, 

• adres firmy (siedziba główna), 

• informacje na temat działalności/y firmy, 

• oszacowanie przychodów i wydatków dla Administracji Podatkowej Republiki Słowenii. 

 

W punkcie VEM zostaną przygotowane następujące informacje: 

• Statut/umowa spółki, 

• Decyzja w sprawie adresu siedziby, 

• Decyzja w sprawie przedstawicieli, 

• Oświadczenie o powołaniu przedstawiciela (dla każdego przedstawiciela – wymagana 

jest jego/jej zgoda na powołanie na stanowisko dyrektora lub prokurenta), 

• Oświadczenie wspólników (w przypadku każdego założyciela – założyciele oświadczają, 

że nie mają nierozliczonych zobowiązań podatkowych i celnych wobec państwa 

wynikających z wcześniejszej działalności), 

• Formularz zgłoszeniowy dla Administracji Podatkowej Republiki Słowenii. 

 

Etap 2: Otwarcie rachunku tymczasowego/depozytowego 

Kapitał zakładowy w wysokości 7500 EUR jest obowiązkowy. Na podstawie umowy spółki 

osoba fizyczna otwiera tymczasowy rachunek bankowy, na którym zdeponowany zostaje 

kapitał założycielski.  

Etap 3: Potwierdzenie płatności 
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Osoba fizyczna dostarcza osobiście lub wysyła potwierdzenie wpłaty kapitału zakładowego do 

punktu obsługi przedsiębiorców VEM. 

Krok 4: Uchwała w sprawie rejestracji 

Osoba fizyczna otrzymuje uchwałę o rejestracji kilka dni po złożeniu wniosku do sądu. Średnio 

wnioski są rozpatrywane w ciągu czterech dni. Wraz z uchwałą o rejestracji otrzymujemy 

numer identyfikacji podatkowej nowej spółki. 

Krok 5: Otwarcie rachunku bankowego 

Po otrzymaniu od sądu uchwały o rejestracji osoba fizyczna reprezentująca spółkę może udać 

się do banku, w którym otworzyła rachunek bankowy tymczasowy/depozytowy (na którym 

wpłaciła środki stanowiące kapitał zakładowy) i przekształcić ten rachunek w zwykły rachunek 

firmowy. 

 

Język 
 

Język słoweński jest językiem urzędowym Republiki Słowenii. Jest to język komunikacji ustnej 

i pisemnej we wszystkich sferach życia publicznego w Słowenii, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

zgodnie z konstytucją Republiki Słowenii oprócz słoweńskiego językami urzędowymi są 

również języki włoski i węgierski. Na terytorium gmin, w których zamieszkuje wspólnota 

narodowa włoska lub węgierska, zagwarantowane jest publiczne używanie języka włoskiego 

lub węgierskiego jako języka urzędowego. 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi Publicznego Stosowania Języka Słoweńskiego:39 

1. Władze państwowe i samorządowe, dostawcy usług publicznych i urzędy, które 

decydują o prawach, obowiązkach i przywilejach osób i organizacji działających na 

terenie Słowenii posługują się językiem słoweńskim zgodnie z obowiązującymi 

ustawami. 

 
39 Ustawę o języku słoweńskim można pobrać tutaj: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO5590&idPredpisaChng=ZAKO3924&type=doc&lang=
EN.  
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2. W przypadku, gdy zagraniczna osoba fizyczna jest uczestnikiem postępowania przed 

organem państwowym, organem władz lokalnych, usługodawcą publicznym lub 

urzędem, oprócz języka słoweńskiego zgodnie z ustawą używany jest również dany 

język obcy. 

Portal Eugo Slovenian jest państwową platformą informacyjną, która pomaga zagranicznym 

podmiotom gospodarczym z UE, państw członkowskich EOG i Szwajcarskiej chcącym 

prowadzić działalność gospodarczą w Słowenii. Adres internetowy portalu to: 

http://eugo.gov.si/en/, a wersja w języku słoweńskim znajduje się tutaj: 

http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem. 

 

Opodatkowanie 
 

Kto podlega opodatkowaniu?  

Rodzaj podatków w Słowenii zależy od charakteru i struktury działalności gospodarczej, którą 

przedsiębiorstwo prowadzi. Wszystkie podatki, opłaty celne, akcyza i podatek od wartości 

dodanej od importu są pobierane przez administrację finansową Republiki Słowenii.40 Każda 

spółka otrzymuje numer identyfikacji podatkowej przy wpisie do rejestru podatkowego. 

Ośmiocyfrowy numer identyfikacji podatkowej jest używany w celu kontrolowania wszystkich 

wpływów podatkowych od danej spółki czy firmo. Przedsiębiorstwo jest wpisywane do 

rejestru podatkowego przez urząd skarbowy, który wykorzystuje także informacje pochodzące 

z rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Słowenii. 

Organy podatkowe wymagają również podania następujących danych: 

•  liczba i lokalizacja pomieszczeń służbowych wykorzystywanych do wykonywania 

działalności i uzyskiwania przychodów; 

• miejsca prowadzenia działalności za granicą; 

• inwestycje kapitałowe w kraju i za granicą; 

• numery wszelkich rachunków bankowych otwartych za granicą; 

 
40 Odpowiednie informacje można znaleźć na stronach https://www.fu.gov.si/en/ i http://eugo.gov.si/en/. 

http://eugo.gov.si/en/
http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem
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• wszelkie osoby lub podmioty powiązane; 

• dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji księgowej; 

• dzień miesiąca, na który przypada wypłata wynagrodzenia (dotyczy to tylko osób 

prowadzących indywidualną działalność gospodarczą). 

 

Informacje te mogą być dostarczone jednocześnie z wnioskiem o rejestrację w rejestrze 

przedsiębiorstw, podczas procedury realizowanej za pośrednictwem portalu e-Vem lub 

punktu obsługi przedsiębiorców VEM. 

Dane mogą zostać przesłane do Administracji Finansowej Republiki Słowenii w późniejszym 

terminie, lecz nie później niż w ciągu ośmiu dni od daty rejestracji w rejestrze przedsiębiorstw 

prowadzących działalność w Słowenii: 

• poprzez portal e-Vem; 

• w punkcie VEM; lub 

• bezpośrednio do Administracji Finansowej Republiki Słowenii. 

 

W celu dokonania wpisu do rejestru podatkowego przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową 

działalność muszą wypełnić formularz DR-0341, a inne podmioty muszą wypełnić formularz DR-

0442. 

Przedsiębiorca jednoosobowy to osoba fizyczna samodzielnie wykonująca pracę zarobkową. 

Gdy osoba jest zarejestrowana dla celów podatkowych jako osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą, nie otrzymuje nowego numeru identyfikacji podatkowej od 

Administracji Podatkowej Republiki Słowenii, ale nadal używa numeru identyfikacji 

podatkowej, który został jej nadany jako osobie fizycznej. 

Inne podmioty (spółki, firmy inne niż jednoosobowe) otrzymują nowy numer identyfikacji 

podatkowej po wpisie do rejestru podatkowego. 

 
41 Źródło: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_03.i.en.pdf. 
42 Źródło: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_04.n.en.pdf. 
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Jakie są obecne stawki podatkowe w Słowenii?  

− VAT (podatek od 

towarów i usług) 

22% stawka standardowa; 9,5% stawka obniżona 

− Podatek dochodowy od 

osób prawnych 

19% 

− Podatek dochodowy od 

osób fizycznych 

progresywny: 16%, 27%, 34%, 39% i 50%. 

− Składki na ubezpieczenie 

społeczne 

16,1% opłacane przez pracodawcę; 22,1% opłacane przez 

pracownika 

− Ulga podatkowa - 100% kwoty zainwestowanej w badania i rozwój – do 

 40% kwoty zainwestowanej w sprzęt i długoterminowe 

wartości niematerialne i prawne 

− Podatek od 

nieruchomości 

0% 

− Podatek od 

przeniesienia własności 

nieruchomości 

2% 

− Podatek od 

wynagrodzeń 

zniesiony w 2009 r. 

− Podatek od zysków 

kapitałowych 

0-25% (w zależności od okresu) 

 

Podatek od wartości dodanej (VAT) 

Słoweński odpowiednik podatku VAT to DDV („davek na dodano vrednost”). Istnieją dwie 

stawki podatku: 22% i 9,5%. Osoba staje się zobowiązana do zapłaty podatku VAT, gdy jej 

obroty przekroczą 50000 EUR w ciągu poprzedniego 12-miesięcznego okresu.  

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Słowenii, zazwyczaj musisz płacić podatek 

dochodowy od osób prawnych. Jeśli główna siedziba firmy znajduje się w innym kraju, ale 
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prowadzisz działalność gospodarczą w Słowenii, płacisz podatek dochodowy od dochodów 

uzyskanych w Słowenii. Ogólna stawka podatkowa w 2017 roku wynosi 19%. 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Podatek dochodowy od osób fizycznych płacą osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące 

indywidualną działalność gospodarczą (w tym m. in. notariusze, adwokaci, dziennikarze).  

 

Składka na ubezpieczenie społeczne 

Składki na ubezpieczenie społeczne obejmują płatności składek na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe, ubezpieczenie zdrowotne, fundusze zasiłków pracowniczych i macierzyńskich.  

 

Ulga podatkowa 

Prawo podatkowe w Słowenii dopuszcza ulgi podatkowe na inwestycje w działania badawczo-

rozwojowe przedsiębiorstw i na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jak również ulgi 

podatkowe z tytułu oferowania praktyk studenckich i opłacania dobrowolnych, dodatkowych 

ubezpieczeń emerytalnych i darowizn. 

 

Podatek od przeniesienia własności nieruchomości 

Podatek ten jest naliczany od ceny sprzedaży nieruchomości i wynosi 2% od wartości 

transakcji, jeśli nie został wcześniej naliczony podatek VAT. Podatek jest płatny przez 

sprzedającego, chyba że uzgodniono inaczej. Istnieją zwolnienia dla niektórych rodzajów 

nieruchomości. 

 

Akcyza 

Towary objęte akcyzą to wyroby tytoniowe, alkohol i napoje alkoholowe, paliwa (oleje 

mineralne, gaz ziemny, węgiel i koks) oraz energia elektryczna. Podatek akcyzowy płaci się od 

towarów objętych akcyzą wyprodukowanych w Słowenii, importowanych z państw trzecich 

lub nabytych w innym państwie członkowskim UE, jeżeli są one przeznaczone do konsumpcji 

na terytorium Słowenii. 

 

Opłaty celne 
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Opłaty celne pobierane są od towarów przywożonych na obszar celny Wspólnoty z państw 

trzecich nienależących do tego obszaru. Stawki te są określone we Wspólnej Taryfie Celnej 

Wspólnoty i są stosowane zgodnie z prawodawstwem celnym UE. 

 

Jak płacić podatki?  

Deklarację podatkową w sprawie zaliczek na podatek dochodowy należy złożyć w urzędzie 

skarbowym najpóźniej do dnia 31 marca roku bieżącego za rok poprzedni. Dokument należy 

złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu eTax.43 

Pomoc i wsparcie finansowe 

 

Posiadanie odpowiednich zasobów finansowych jest podstawowym wymogiem przy 

zakładaniu działalności gospodarczej. Zasoby te mogą być funduszami firmy czy zasobami 

osobistymi (oszczędnościami, aktywami, itp.), albo funduszami zewnętrznymi, które mogą być 

np. finansowane z kredytu bankowego lub regionalnych i krajowych programów pomocy. W 

Słowenii Fundusz Przedsiębiorczości (SEF) jest publicznym funduszem finansowym będącym 

w 100% własnością Republiki Słowenii. Jego głównym celem jest oferowanie co najmniej 100 

mln EUR zachęt finansowych rocznie i wspieranie około 700 MŚP rocznie. 

Strona internetowa Słoweńskiego Funduszu Przedsiębiorczości: 

https://podjetniskisklad.si/en/ 

 

Zachęty i wsparcie dla start-upów 

Fundusz SEF oferuje wsparcie finansowe dla nowopowstałych innowacyjnych przedsiębiorstw 

o wysokim potencjale wzrostu (start-upów), które są na początku swojej drogi biznesowej i 

rozwijają innowacyjne produkty dla szerszego rynku oraz procesy i usługi o wysokiej wartości 

dodanej. Fundusz oferuje wsparcie finansowe dla młodych przedsiębiorstw w pierwszej fazie 

rozwoju, która obejmuje założenie przedsiębiorstwa, stworzenie podstawowej wersji 

rentownego produktu (MVP) w oparciu o własne działania projektowe, stworzenie zespołu 

 
43 Administracja Finansowa Republiki Słowenii, portal eTax – informacje można znaleźć na stronie 
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx. 

https://podjetniskisklad.si/en/
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przedsiębiorców, bezpośredni transfer wiedzy do środowiska biznesowego. Jest to 

najliczniejsza grupa nowo powstałych, młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw, które na 

początku swojej drogi biznesowej wykazują potencjał szybkiego rozwoju i potrzebują 

najkorzystniejszych źródeł finansowania. Fundusz może jednak również wspierać za pomocą 

specjalnych zachęt także te bardziej „klasyczne” projekty młodych przedsiębiorstw, które 

wykazują pozytywny potencjał gospodarczy i społeczny. 

Zachęty dla start-upów w pierwszej fazie rozwoju dostępne są w trzech postaciach:  

1. Zachęty dla innowacyjnych start-upów 

 Celem produktu jest wsparcie nowopowstałych przedsiębiorstw o potencjale 

szybkiego wzrostu, które rozwijają innowacyjne produkty oraz procesy i usługi o 

wysokiej wartości dodanej dla szerszego rynku. Poza zachętami finansowymi 

przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność mają również dostęp do znacznego 

wsparcia ze strony najlepszych lokalnych i zagranicznych mentorów ds. start-upów – 

w ramach programu „SEF TWIN”.  

2. Zachęty dla start-upów powstających w biedniejszych regionach 

 Celem produktu jest wsparcie takich start-upów, które nie są technologicznie 

innowacyjne, ale ich klasyczny projekt ma pozytywny potencjał gospodarczy i 

społeczny, szczególnie w zakresie zmniejszenia bezrobocia w regionach borykających 

się ze słabszym rynkiem pracy.  

3. Zachęty do zakładania przedsiębiorstw z branży drzewnej 

Ten produkt przeznaczony jest dla nowych przedsiębiorstw z branży drzewnej. Celem jest 

wprowadzenie produktów i usług o wyższej wartości dodanej w zakresie wykorzystania 

drewna oraz integracja i wymiana wiedzy obejmującej cały łańcuch pozyskiwania i 

przetwórstwa drewna.  

 

Kapitał zalążkowy 

To wsparcie przeznaczone jest dla młodych przedsiębiorstw z potencjałem wzrostu, a co za 

tym idzie, z potencjałem tworzenia nowych miejsc pracy (w centrum uwagi znajdują się tu 

start-upy technologiczne), które są szczególnie podatne na zagrożenia występujące na 
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wczesnym etapie działalności i dla pomyślnego rozpoczęcia działalności gospodarczej pilnie 

potrzebują odpowiednich środków finansowych oraz wsparcia szkoleniowego przy realizacji 

realizacji swoich procesów biznesowych. Druga faza rozwoju takich start-upów obejmuje 

finalizację prototypu, pierwszą analizę rynku i kontakty z potencjalnymi nabywcami. Może być 

ona finansowana z kapitału zalążkowego w formie pożyczek zamiennych lub bezpośrednich 

inwestycji kapitałowych, w przypadku gdy pożądane lub wręcz konieczne jest przyciągnięcie 

inwestorów prywatnych (pożyczki zwiększają wiarygodność projektu i pozwalają przekonać 

dużą grupę potencjalnych inwestorów prywatnych, zarówno w Słowenii, jak i poza jej 

granicami). 

 

Wsparcie finansowe działa w taki sposób, że fundusz (SEF) wspólnie z inwestorami prywatnymi 

bezpośrednio inwestuje środki finansowe stosując następujące narzędzia: 

1. Pożyczka zamienna na rozpoczęcie działalności dla start-upów 

Produkt przeznaczony dla młodych przedsiębiorstw (mających mniej niż pięć lat), 

które podczas testów na rynku potwierdziły już istnienie danej potrzeby biznesowej 

za pomocą prototypu lub rentownego produktu o minimalnym zestawie cech 

funkcjonalnych (MVP, Minimum Viable Product) i potrzebują funduszy 

inwestycyjnych do dalszego rozwoju produktu i testowania jego funkcjonalności.  

2. Bezpośredni kapitał na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw 

 Wsparcie to stanowi formę kapitału zalążkowego, poprzez który fundusz SEF wraz z 

inwestorami prywatnymi inwestuje bezpośrednio w młode przedsiębiorstwo (liczące 

poniżej pięciu lat). Inwestycja kapitałowa jest odpowiednia dla młodych 

przedsiębiorstw, które mają już gotowy produkt, sprzedają go, ale chcą szybkiej 

ekspansji i poszerzania obecności na rynku.  

Obok tych dwóch form wsparcia finansowego, młode przedsiębiorstwa mają również 

możliwość otrzymania znaczącego wsparcia ze strony najlepszych lokalnych i zagranicznych 

mentorów dla start-upów, w ramach programu mentoringu pod nazwą „SEF TWIN”.  

 

Venture capital 

https://podjetniskisklad.si/en/sef-s-products/programme-young-enterprises/seed-capital/seed-capital-for-start-up-of-innovative-enterprises
https://podjetniskisklad.si/en/sef-s-products/programme-young-enterprises/seed-capital/seed-capital-for-start-up-of-innovative-enterprises
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Wsparcie w postaci venture capital obejmuje dopuszczenie do struktury własnościowej i 

zarządzania przedsiębiorstwem kapitałowych inwestorów prywatnych (typu venture capital i 

mezzanine capital). Jest to wsparcie stosowane w trzeciej fazie rozwoju i ma postać inwestycji 

kapitałowych i pożyczek typu mezzanine dla szybko rozwijających się, innowacyjnych 

przedsiębiorstw. Realizowane ono jest we współpracy z inwestorami prywatnymi za 

pośrednictwem prywatnych funduszy venture capital. Takie finansowanie umożliwia 

rozpoczęcie penetracji rynków światowych i dynamiczny rozwój młodej firmy. 

 

Mikrokredyty dla młodych przedsiębiorstw 

Mikrokredyty to bezpośrednie kredyty z funduszu SEF o korzystnym oprocentowaniu. Ten 

rodzaj finansowania umożliwia przedsiębiorstwom z określonych grup docelowych, 

wypełniających konkretną lukę rynkową, dostęp do korzystnych środków finansowych w 

czwartej fazie rozwoju. Finansowanie to pozwala więc pokryć koszty dalszego wzrostu i 

rozwoju oraz inwestycji i bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Celem mikrokredytów jest 

łatwiejszy i prostszy dostęp do źródeł finansowania na korzystnych warunkach, o czym 

świadczy niższa stopa procentowa, niższe wymogi dotyczące zabezpieczeń, korzystny termin 

zapadalności kredytu i możliwość skorzystania z okresu karencji w spłacie kredytu, a także 

ograniczenie nadmiernych procedur w trakcie ubiegania się o pożyczkę. 

 

Fundusz SEF oferuje mikrokredyty w nastpujących postaciach: 

1. Mikrokredyty dla mikro- i małych przedsiębiorstw 

Celem tego typu pożyczki jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do korzystnych źródeł 

finansowania wzrostu i rozwoju firmy oraz umożliwienie inwestycji i finansowania 

bieżącej działalności przedsiębiorstwa na poziomie krajowym.  

 

2. Mikrokredyty w regionach borykających się z wyzwaniami gospodarczymi 

Tego typu pożyczki umożliwiają łatwy i szybki dostęp do środków finansowych dla 

przedsiębiorstw w regionach – zwłaszcza tych zmagających się z wyzwaniami 

społeczno-gospodarczymi. 
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Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 

 

Od 1 stycznia 2012 r. można ubiegać się o pomoc socjalną w ośrodkach pomocy społecznej 

(CSD) podlegających Ministerstwu Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równości Szans. O 

środki takie można ubiegać się, jeśli dochód osoby fizycznej nie przekracza ustalonego 

przepisami limitu. Pomoc socjalna obejmuje świadczenia pieniężne, zasiłki dotacje i 

zwolnienia. W ośrodkach pomocy społecznej można ubiegać się o następujące uprawnienia: 

zasiłek na dziecko, zasiłek socjalny, minimum socjalne, stypendium państwowe, obniżone 

opłaty przedszkolne, dopłaty do obiadów dla uczniów szkół podstawowych i średnich, 

zapomogi na transport dla uczniów szkół podstawowych i średnich, zapomogi na opłacenie 

czynszu, dodatki do pełnej kwoty składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.44 

 

  

 
44 Materiał dotyczący pomocy społecznej w Słowenii: „Slovenia Business Point, Social Security and the insurance 
of employees in Slovenia”, dostępny na stronie http://eugo.gov.si/en/running/employees/social-security-and-
insurance/ (data dostępu: 10 października 2019 r.). 
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Ubezpieczenie zdrowotne 

 

Wraz z ustawodawstwem dotyczącym opieki zdrowotnej Słowenia wprowadziła system 

ubezpieczeń zdrowotnych, obowiązkowy dla wszystkich obywateli Republiki Słowenii 

mieszkających na jej terytorium.45 W ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego 

osoby ubezpieczone  objęte są zgodnie z ustawą obowiązkami oraz przywilejami. Są to: 

- płatności za usługi zdrowotne, 

- otrzymywanie zasiłku chorobowego podczas tymczasowej nieobecności w pracy, 

- zwrot kosztów podróży związanych z uzyskaniem świadczeń zdrowotnych.  

 

Systemy finansowania działań w zakresie ochrony zdrowia 

W różnych działaniach związanych z ochroną zdrowia finansowanych z obowiązkowego 

ubezpieczenia zdrowotnego obowiązują różne systemy finansowania. W działalności 

podstawowej opieki zdrowotnej (gabinety lekarskie ogólne, pediatryczne i szkolne) 

obowiązuje połączony system opłat za usługi. Ten sam system został wprowadzony w 

ginekologii podstawowej. W innych obszarach podstawowej opieki zdrowotnej w jej wąskim 

znaczeniu stosuje się system opłat za usługi. Edukacja zdrowotna i niektóre programy 

profilaktyczne są finansowane przez państwo w formie stałych subwencji.  

W poradniach specjalistycznych obowiązuje głównie opłata za konkretną usługę. Dla 

poszczególnych czynności wykonywanych w poradni specjalistycznej określa się standardy, co 

pozwala określić planowaną roczną liczbę wizyt na przypadającą na dany zespół specjalistów. 

W przypadku dializ ceny ustalane są dla 5 rodzajów usług. Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych 

płaci za dializy według jednolitych, uzgodnionych cen. W działalności specjalistycznej szpitala 

stosuje się zwrot kosztów za poszczególne grupy usług związane z diagnostyką (tzw. typ 

australijski), w połączeniu z dodatkową opłatą za niektóre najdroższe usługi i materiały. Liczba 

 
45 Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych w Słowenii – obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, materiał dostępny 
na stronie http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf/o/DB29291A87496668C1256E8900489918 (data 
dostępu: 3 października 2019 r.). 
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usług oraz dni ich świadczenia jest śledzona statystycznie. Ten sam system obowiązuje dla tzw. 

„dobowych” i „dziennych” pobytów w szpitalach. 

Jeśli chodzi o leki i pomoce medyczne, określona ich część jest refundowana. Słoweński 

Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych ma zawarte z dostawcami pomocy medycznych, 

zawierające odpowiednie cenniki, które są stosowane w przypadku zakupów towarów 

objętych refundacją z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.  

Składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obliczane są jako odsetek od określonej 

kwoty bazowej. Ustawa o ochronie zdrowia i ubezpieczeniu zdrowotnym określa w art. 50-57 

podstawy stosowane przy obliczaniu składek dla różnych grup osób ubezpieczonych. 

Podstawy stosowane przy obliczaniu składek zostały rozszerzone o tzw. obniżone składki. 

Obowiązek opłacania składek i rodzaje składek dla różnych grup ubezpieczonych zostały 

określone w art. 48 i 49 słoweńskiej ustawy o ochronie zdrowia i ubezpieczeniach 

zdrowotnych.  

 

Informacja dla obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Szwajcarii 

Pobyt czasowy w Słowenii 

W trakcie czasowego pobytu w Słowenii Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 

umożliwia uzyskanie dostępu do leczenia w nagłych wypadkach oraz niezbędnych usług 

medycznych od lekarzy i stomatologów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, jak 

również od lekarzy prywatnych posiadających umowy ze słoweńskim Instytutem Ubezpieczeń 

Zdrowotnych.  

Usługi opieki zdrowotnej niezbędne ze względów medycznych są określane przez lekarza, 

który dopuszcza daną osobę do leczenia, biorąc pod uwagę charakter leczenia / usług i 

przewidywaną długość pobytu w Słowenii. Zagranicznemu ubezpieczonemu, który przebywa 

w Słowenii przez dłuższy czas (np. studenci studiujący w Słowenii, pracownicy zagraniczni 

pracujący w Słowenii) przysługuje większy zakres praw niż osobie spoza granic kraju 

przebywającej w Słowenii przez krótszy czas (np. turystom lub osobom w podróżach 

służbowych). W oparciu o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lekarz musi zatem 

zapewnić danej osobie opiekę zdrowotną w takim zakresie, żeby dany pacjent/ka nie musiał z 
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powodu podjęcia leczenia wracać do kraju, w którym posiada ubezpieczenie zdrowotne przed 

zakończeniem planowanego pobytu w Słowenii.  

 

Praca w Słowenii 

Jeśli jesteś zatrudniony/a w Słowenii, pracodawca zarejestruje cię w zakładzie ubezpieczeń 

zdrowotnych (ZZZS) w celu uzyskania obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli 

prowadzisz samodzielną działalność na terenie Słowenii, także musisz zarejestrować się w 

ZZZS. Na podstawie takiej rejestracji otrzymasz słoweńską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, 

która pozwala na korzystanie z usług medycznych świadczonych przez lekarzy i dentystów w 

publicznych zakładach opieki zdrowotnej, jak również przez lekarzy z prywatnych praktyk 

mających umowę z ZZZS. Usługi medyczne są dostępne w ramach obowiązkowego 

ubezpieczenia zdrowotnego i zgodnie ze słoweńskim ustawodawstwem są objęte 

ubezpieczeniem ZZZS.46 

Pracownicy transgraniczni 

Jeżeli jesteś zatrudniony/a lub wykonujesz działalność gospodarczą na terenie Słowenii, 

natomiast dojeżdżasz do Słowenii codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu z kraju stałego 

pobytu innego niż Słowenia, jednostka regionalna ZZZS może w uzasadnionych przypadkach 

wydać zaświadczenie, na podstawie którego będziesz mieć prawo do korzystania z usług 

medycznych zarówno w kraju stałego pobytu, jak i w Słowenii – w sposób i w zakresie 

przewidzianym przez oba ustawodawstwa poszczególnych krajów. 

 

Zabezpieczenie społeczne 

 

W Słowenii pracodawca musi zarejestrować pracownika do obowiązkowego ubezpieczenia 

emerytalnego, oraz opłacić składki ubezpieczeniowe od wypadków skutkujących 

 
46 Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych w Słowenii – materiały na temat ubezpieczeń zdrowotnych w Słowenii dla 
pracowników, dostępne na stronie 
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf/o/480A320EF5C930BCC1257BB1002DFC8E?open&nas=Working%
20in%20SLO (data dostępu 10 października 2019 r.). 

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf/o/281454A83B407BC8C1256EB4002DFBC2
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niepełnosprawnością, składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz składkę ubezpieczenia na 

wypadek bezrobocia. Rejestracja musi być dokonana za pośrednictwem portalu e-VEM, dla 

którego wymagany jest certyfikat cyfrowy. Alternatywą jest skorzystanie z punktu obsługi 

przedsiębiorców VEM.  

Po rozpoczęciu działalności przedsiębiorcy muszą zgłosić się do ubezpieczenia jako płatnicy 

składek.  

Agencja Republiki Słowenii ds. Publicznej Ewidencji Prawnej i Usług Powiązanych (AJPES) jest 

odpowiedzialna47 za sprawdzanie, czy składki są płacone.  

Składki na ubezpieczenie społeczne w Słowenii są płacone jako podatek u źródła przez 

pracodawcę, a także przez pracowników za pośrednictwem ich miesięcznego wynagrodzenia, 

przy czym za podstawę do obliczania składki służy ich wynagrodzenie brutto. Stawki składek 

płaconych przez pracodawców i pracowników (w nawiasach) są następujące: 

• składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 8,85% (15,50%) 

• składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne: 6,56% (6,36%) 

• składka na zasiłek opiekuńczy: 0,10% (0.10%) 

• fundusz pracy: 0,06% (0,14%) 

• składka na ubezpieczenie w przypadku uszkodzenia ciała w miejscu pracy i choroby 

zawodowej: 0,53% 

• Razem: pracodawca - 16,10%, pracownik - 22,10%. 

 

Aby kwalifikować się do ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego w Słowenii, osoby 

fizyczne mogą również przystąpić do indywidualnego lub zbiorowego programu ubezpieczeń 

dobrowolnych, który jest możliwy dzięki funduszom kapitałowym. Dodatkowe ubezpieczenia, 

prawa i obowiązki oraz procedury egzekwowania ponadstandardowych usług oferowane są 

przez podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, które uzyskały odpowiednią licencję w 

słoweńskiej Agencji Nadzoru Ubezpieczeniowego.48 

 
47 Agencja ds. Publicznej Ewidencji Prawnej i Usług Powiązanych: https://www.ajpes.si/?language=english. 
48 Slovenia Business Point, “Social Security and the insurance of employees in Slovenia” – materiał dostępny na 
stronie http://eugo.gov.si/en/running/employees/social-security-and-insurance/ (data dostępu: 3 października 
2019 r.). 
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Łączna składka na ubezpieczenie społeczne w Słowenii obejmuje składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe, ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki pracownicze i macierzyńskie.  

Podatek od wynagrodzeń jest obowiązkowy dla wszystkich firm wypłacających wynagrodzenia 

i jest obliczany na podstawie wynagrodzenia brutto. Firmy muszą również płacić składki na 

ubezpieczenie społeczne. Jest to składka obejmująca ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 

ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki pracownicze i macierzyńskie.  

 

Specjalny podatek od dochodów musi być również odprowadzany przez osoby prawne i osoby 

fizyczne, które wykonują czynności i usługi określone przepisami prawa (np. z tytułu umowy o 

pracę). 
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Przydatne informacje 

 

DORADZTWO I WSPARCIE  

▪ Slovenia Business Portal, EUGO, Portal Eugo – to rządowy portal dla biznesu, który 

pomaga zagranicznym podmiotom gospodarczym z UE, krajów członkowskich EOG i 

Szwajcarii pragnącym prowadzić działalność gospodarczą w Słowenii. 

Adres strony: 

http://eugo.gov.si/ 

▪ SPIRIT Slovenia, Słoweńska Publiczna Agencja ds. Przedsiębiorczości, 

Internacjonalizacji, Inwestycji Zagranicznych i Technologii oferuje dostęp do wielu 

portali wspierających przedsiębiorców.  

Adres strony: 

Działalność gospodarcza w Słowenii: www.sloveniabusiness.eu/ 

Partnerzy biznesowi w Słowenii: www.sloveniapartner.eu/ 

Inwestowanie w Słowenii: www.investslovenia.org/ 

▪ Agencja Republiki Słowenii ds. Publicznej Ewidencji Prawnej i Usług Powiązanych 

(AJPES), zarządza Słoweńskim Rejestrem Przedsiębiorców jako centralną publiczną 

bazą danych o wszystkich podmiotach gospodarczych, ich spółkach zależnych i innych 

jednostkach organizacyjnych zlokalizowanych w Słowenii, które prowadzą działalność 

dochodową lub non-profit. 

Adres strony: 

www.ajpes.si/?language=english 

▪ Izba Przemysłowo-Handlowa Słowenii (CCIS) świadczy podstawowe usługi dla 

przedsiębiorstw działających w Słowenii i jest idealnym lokalnym partnerem dla 

inwestorów zagranicznych. 

Adres strony: 

https://eng.gzs.si/ 

 

WSPARCIE FINANSOWE 

▪ Administracja Finansowa Republiki Słowenii. 

Adres strony:  
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https://www.fu.gov.si/en/ 

▪ Słoweński Fundusz Przedsiębiorczości jest publicznym funduszem, którego głównym 

celem jest oferowanie zachęt finansowych i wspieranie MŚP. 

Adres strony: 

https://podjetniskisklad.si/en/ 

 

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

▪ Ministerstwo Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równości Szans Republiki 

Słowenii. 

Adres strony: 

www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-labour-family-social-affairs-

and-equal-opportunities/ 

▪ Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych w Słowenii prowadzi swoją działalność jako 

instytut (urząd) publiczny, zobowiązany ustawowo do zapewnienia obowiązkowego 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

Adres strony: 

www.zzzs.si/indexeng.html 

 

 

BRANŻE  

Motoryzacja  

▪ Automotive Cluster of Slovenia (słoweński klaster firm z branży motoryzacyjnej), jest 

stowarzyszeniem gospodarczym dbającym o interesy gospodarcze swoich członków, 

skupiającym słoweńskich dostawców z branży motoryzacyjnej. Celem działalności 

klastra jest wzmocnienie konkurencyjności i stworzenie większej wartości dodanej w 

branży. 

Adres strony:  

www.acs-giz.si/en 

 

Branża farmaceutyczna i  chemiczna  

▪ Klaster Plasttechnics Cluster Slovenia zrzesza najważniejsze firmy i instytucje z branży 

tworzyw sztucznych. Firmy zrzeszone w klastrze wykorzystują najnowsze technologie i 
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są optymalnym partnerem przy opracowywaniu nowych produktów i komponentów, 

służącym wsparciem podczas całego procesu biznesowego: od planowania poprzez 

wypracowanie narzędzi, aż po produkcję. 

Adres strony:  

www.giz-grozd-plasttehnika.si/index.php/en/ 

 

 

Branża produktów elektrycznych  i elektronicznych 

▪ Dobre wyniki eksportowe słoweńskiego przemysłu elektrycznego i elektronicznego 

(osiągającego 76% przychodów na rynkach zagranicznych) uwarunkowane są 

zmiennością wyników ekonomicznych w krajach partnerów handlowych. 

Adres strony: 

www.sloveniapartner.eu/industries/electrical-and-electronics  

 

 

ICT – technologie komunikacyjne i informatyczne  

▪ Sektor ICT w Słowenii zatrudnia obecnie około 20 000 osób pracujących w niemal 3 000 

firm. Szybki rozwój sektora produkcji i usług ICT w Słowenii jest wynikiem 

systematycznego rozwoju kapitału ludzkiego dla tej branży, dobrze rozwiniętej 

infrastruktury ICT oraz zaangażowania rządu w pobudzanie rozwoju sektora ICT jako 

jednego z krajowych priorytetów rozwoju. 

Adres strony: 

www.sloveniapartner.eu/industries/ict 

 

Logistyka i dystrybucja 

▪ Strategiczne położenie geopolityczne Słowenii i dziesięciolecia handlu z krajami Europy 

Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej sprawiają, że jest ona korzystym 

miejscem do dystrybucji towarów na rynek konsumencki UE liczący 500 milionów 

konsumentów oraz na rynki wschodzące Europy Wschodniej i Południowo-

Wschodniej. Procesy planowania, przechowywania i kontrolowania przepływu 

towarów, usług i związanych z nimi informacji wymagają dobrze wykształconej i 
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wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, którą Słowenia dysponuje. W sektorze tym 

zatrudnionych jest ponad 23 000 pracowników w około 2 700 przedsiębiorstwach. 

Adres strony: 

https://www.sloveniapartner.eu/industries/logistics-and-distribution 

 

Obróbka mechaniczna i przetwórstwo metali 

▪ W Słowenii około 51 000 osób pracuje w ponad 2 900 firmach zajmujących się obróbką 

metali i produkcją związanego z przetwarzaniem metali sprzętu. Ta ilość wyjaśnia 

postęp w rozwoju nowoczesnych technologii w tej dziedzinie oraz zastosowanie 

nowoczesnych, zoptymalizowanych metod produkcji (tzw. lean production). Produkcja 

wszelkiego rodzaju prefabrykowanych wyrobów metalowych i części daje 60% 

przychodów osiąganych na rynkach zagranicznych, a przy 4 mld euro eksportu w 2014 

roku, sektor ten wygenerował ponad 17% całkowitego słoweńskiego eksportu sektora 

produkcyjnego. 

Adres strony: 

www.sloveniapartner.eu/industries/machining-and-metalworking 

 

Przetwórstwo drewna 

▪ Słoweński Klaster Przemysłu Drzewnego jest organizacją non-profit założoną w 1999 

roku przez 17 firm zajmujących się obróbką drewna oraz dwie organizacje 

pozarządowe pod. Pierwszą nazwą klastra było Centrum Rozwoju Przemysłu 

Drzewnego. W 2003 roku organizacja zmieniła nazwę na Klaster Przemysłu Drzewnego. 

Klaster obecnie reprezentuje jedną trzecią pracowników leśnictwa i przemysłu 

drzewnego oraz najważniejszych instytucji badawczych w dziedzinie leśnictwa w 

Słowenii. 

Adres strony: 

https://www.lesarski-grozd.si/en/lesarski-grozd/  
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Glosariusz 
 

POLSKI SŁOWEŃSKI 

e-VEM lub SPOT, krajowy portal biznesowy e-VEM ali SPOT, slovenska poslovna točka 

Słoweński Fundusz Przedsiębiorczości Slovenski podjetnišski sklad 

Izba Przemysłowo-Handlowa Słowenii (CCIS) Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 

Izba Rzemieślnicza i Małych Przedsiębiorstw 

w Słowenii  

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) 

VAT DDV (davek na dodano vrednost) 

SPIRIT, Publiczna Agencja ds. 

Przedsiębiorczości, Internacjonalizacji, 

Inwestycji Zagranicznych i Technologii 

SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za 

spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije, tujih investicij in 

tehnologije 

Administracja finansowa Republiki Słowenii Finančna uprava Republike Slovenije  

Samozatrudniony (przedsiębiorca 

prowadzący indywidualną działalność 

gospodarczą) 

Samostojni podjetnik (s.p.) 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(d.o.o) 

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) 

Spółka cywilna (d.n.o.) Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) 

Spółka akcyjna Delniška družba (d.d.) 

Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych w 

Słowenii 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

(ZZZS) 

Ubezpieczenie zdrowotne Zdravstveno zavarovanje 

Ubezpieczenie społeczne Socialna varnost 
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HISZPANIA 

Prowadzenie działalności gospodarczej 

w Hiszpanii 
 

Kultura biznesowa 

Aby móc pracować w Hiszpanii, trzeba zrozumieć lokalną kulturę biznesową. Kultura 

biznesowe na całym świecie różnią się między sobą, a Hiszpania nie jest tu wyjątkiem. Poniższe 

opracowanie prezentuje te informacje, które naszym zdaniem są najważniejsze dla zrozumienia kultury 

biznesowej i rozpoczęcia pracy w Hiszpanii:  

 

Ogólne informacje  

▪ Czas: środkowoeuropejski  

▪ Stolica: Madryt  

▪ Waluta: Euro  

 

Komunikacja biznesowa49 

▪ Preferowana komunikacja bezpośrednia – twarzą w twarz    

▪ Język: głównym językiem komunikacji jest hiszpański  

▪ Istotne jest nawiązywanie relacji  

▪ Zalecane używanie tytułów   

  

Etykieta biznesowa50 

▪ Istotna jest społeczna odpowiedzialność biznesu  

▪ Punktualność nie jest tak ściśle przestrzegana, jak w innych krajach  

▪ Dominujący kanon ubioru w relacjach biznesowych: Smart Casual  

  

Równowaga między pracą a życiem prywatnym51 

▪ 14 dni ustawowo wolnych od pracy  

▪ 30 dni kalendarzowych płatnego urlopu  

▪ Standardowo: 40 godzin pracy w tygodniu  

▪ 2 godziny na przerwę obiadową i przerwy popołudniowe  

 

 
49 https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-communication-in-spain/ 
50 https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-etiquette-in-spain/ 
51 https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/work-life-balance-in-spain/ 

https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-communication-in-spain/
https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-etiquette-in-spain/
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Przedsiębiorczość oraz MŚP 52 

Według Komisji Europejskiej  w 2018 r. w Hiszpanii działały łącznie 2 664 984 przedsiębiorstwa. 

Sektor MŚP w Hiszpanii wytworzyły 62,2% produktu krajowego brutto. Przewiduje się, że do końca 

2019 r. zatrudnienie w MŚP wzrośnie o 4,6%. Jeśli chodzi o funkcjonowanie sektora MŚP, profil SBA 

Hiszpanii wskazuje dane poniżej średniej UE w 6 z 9 obszarów łatwości funkcjonowania małych i 

średnich firm sformułowanych przez Komisję Europejską. 

 

1. Jak rozwijać przedsiębiorczą postawę w Hiszpanii? 

Aby rozwijać przedsiębiorcze nastawienie, należy rozwijać następujące pomysły i umiejętności:53 

▪ Dotarcie do klientów jako priorytet  

▪ Zbadanie rynku  

▪ Sieć kontaktów jako kluczowy element  

▪ Skupienie się na swojej wizji  

▪ Stworzenie własnej marki  

▪ Utrzymanie kontroli nad jakością  

▪ Rozwinięcie unikalnego produktu i/lub usługi  

▪ Dążenie do bycia liderem rynku  

 

2. Kto może rozpocząć działalność gospodarczą w 

Hiszpanii? 

Istnieją pewne warunki, które należy spełnić, aby móc rozpocząć własną działalność gospodarczą w 

Hiszpanii.  

 

STATUS OSOBISTY   

▪ Wiek: 18 lat (osoba pełnoletnia)  lub 16 lat (za zgodą opiekuna prawnego)54 

▪ Brak problemów z prawem  

  

NARODOWOŚĆ  

Obywatel UE posiadający numer identyfikacyjny dla obcokrajowca (numer NIE)  

 
52 Dane Komisji Europejskiej  
53 https://smallbiztrends.com/2013/10/successful-entrepreneur-mindset.html 

54 https://www.citizensadvice.org.es/faq/legal-minimum-age-to-work-in-spain/ 
 

https://www.citizensadvice.org.es/faq/legal-minimum-age-to-work-in-spain/
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Jeśli jednak potencjalny przedsiębiorca nie pochodzi z jednego z krajów UE, musi również złożyć 

wniosek o wydanie ważnej wizy i pozwolenia na pracę.55 

 

Czym jest numer NIE? 

NIE to hiszpańskim numerem identyfikacji podatkowej połączony dla celów identyfikacji z 

numerem osobistym. Numer ten znajduje się we wszystkich dokumentach urzędowych, jak również w 

dowodzie osobistym lub paszporcie. Jest on potrzebny do płacenia podatków oraz realizacji wszelkich 

oficjalnych procesów, takich jak wynajem i zakup nieruchomości, korzystanie z mediów i otwarcie 

konta bankowego.56 

  

Jak mogę ubiegać się o  numer NIE?  

Aby uzyskać numer NIE, musisz przedstawić następujące dokumenty:  

▪ Standardowy formularz wniosku (EX-15) , wypełniony i podpisany przez cudzoziemca.  

▪ Oryginał i kopia paszportu lub dokumentu tożsamości, lub dokumentu podróży / ważnego 

dokumentu rejestracyjnego.  

▪ Uzasadnienie gospodarczych, zawodowych lub społecznych przesłąnek, które uzasadniają 

wniosek.  

▪ W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika: pełnomocnictwo do złożenia wniosku57 

 

Jak starać się o otwarcie działalności i pracę  w Hiszpanii? 

Oprócz typowych dokumentów aplikacyjnych, będziesz potrzebować również następujących 

dokumentów:  

1. Biznes plan  

2. Dowód posiadania wystarczających środków finansowych  

3. Dowód posiadania odpowiednich umiejętności i doświadczenia  

4. Kopie wszelkich istotnych umów handlowych  

5. Obowiązująca licencja lub rejestracja, jeśli takie są wymagane  

6. Informacje o potencjale do tworzenia miejsc pracy w Hiszpanii; dodatkowo, co roku należy 

odnowić pozwolenie na pracę. Po 5 latach można ubiegać się o przyznanie statusu rezydenta 

długoterminowego w Hiszpanii. 

 

 

 
55 https://transferwise.com/gb/blog/start-a-business-in-spain 
56 http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/numer 

o-of- foreign-identity-nie-  

 
57 http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/numer 

o-of- foreign-identity-nie-  
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3. Jaki status prawny wybieram? 

Istnieją trzy podstawowe formy prawne działalności gospodarczej w Hiszpanii.  

1. Samozatrudnienie  

2. Spółka  

3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

 

 

Czym jest w kontekście hiszpańskim samozatrudnienie? 

Bycie samodzielnym przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą jest 

jednym z najłatwiejszych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii. Jest to 

najprostszy sposób na prowadzenie własnej firmy.  

Są trzy główne rzeczy, które musisz zrobić, aby otworzyć własną działalność w Hiszpanii:  

1. Zarejestruj się w hiszpańskim Urzędzie Skarbowym  

2. Dokonaj rejestracji w zakładzie ubezpieczeń społecznych  

3. Uzyskaj licencję  

  

1. Aby zarejestrować się w systemie podatkowym musisz 

▪ Odwiedzić swój najbliższy urząd skarbowy  

▪ Przedstawić w urzędzie zarówno swój ważny paszport, jak i numer NIE  

▪ Wypełnić formularz Modelo 036 lub 037  

 

Wskazówka: Podczas rejestracji musisz wybrać pomiędzy formą Empresa Individual 

(indywidualna działalność gospodarcza) lub Profesionales Autonomos (tzw. zawody 

autonomiczne działające na zasadzie samozatrudnienia).  

 

 Profesjonaliści  działający na zasadzie samozatrudnienia   

▪ Twoi klienci odprowadzają podatek z wystawianych przez ciebie faktur na rzecz organów 

podatkowych; obowiązuje także rozliczenie roczne, w którym ujęte są wystawione w 

trakcie całego roku faktury.  

  

LUB 

Indywidualna działalność gospodarcza   

▪ Zasady podatkowe dla profesjonalistów nie mają zastosowania  

  

 

2.Aby zarejestrować się w systemie ubezpieczeń społecznych, należy 

przedstawić: 

▪ Paszport  
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▪ Numer NIE  

▪ Kopia wypełnionego formularza Modelo 036 lub 037  

▪ Wypełniony formularz IRPF  

 

Czym jest spółka  (Sociedad Civil)?    

Mówiąc najkrócej, tego typu spółka to działalność biznesowa prowadzona wspólnie z jedną lub 

kilkoma osobami. Proces założenia spółki nie jest tak łatwy, jak w przypadku samozatrudnienia – 

wymaga więcej czasu i jest bardziej kosztowny. W Hiszpanii istnieją dwa główne rodzaje spółek:  

1. Spółka jawna (Sociedad General)  

2. Spółka komandytowa (Sociedad Comanditaria)  

 

 1. Aby stworzyć spółkę, musisz przedstawić :  

▪ Umowa spółki potwierdzona notarialnie  

▪ Obecność słów „Sociedad Civil” w pełnej nazwie firmy 

▪ Rejestracja w urzędzie skarbowym 

▪ Rejestracja w zakładzie ubezpieczeń społecznych  

 

Co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najbardziej złożony i kosztowny spośród 

przedstawionych trzech opcji rodzaj działalności. Zakłada ona ograniczoną odpowiedzialność i 

korzystne opodatkowanie. W Hiszpanii istnieje 6 rodzajów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 

które są do siebie dość podobne, jednak różnią się liczbą wymaganych akcjonariuszy, jak również ilością 

kapitału zakładowego.  

6 Rodzaje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością  w Hiszpanii 

 
Sociedad 
Anonima 

(SA) 

Sociedad 
Limitada 

Nueva 
Empresa 

(SLNE) 
 

Sociedad 
Limitada 
(SRL / SL) 

 

Sociedad 
Laboral 

Anonima 
 

Sociedad 
Laboral 

Limitada 
 

Sociedad 
Cooperativa 

 

Liczba 
akcjonariuszy 

 
1+ >5 1+ 3+ 3+ 3+ 

Minimalna 
inwestycja 
(w euro) 

 

60000 
3000 – 

120 000 
 

3000 

6000 
(pracownicy 

muszą 
posiadać 

51% 
udziałów) 

3000 
(pracownicy 

muszą 
posiadać 

51% 
udziałów) 

 

1800 
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Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?  

1. Wynająć prawnika  

2. Świadectwo unikalności nazwy  

3. Numer identyfikacji podatkowej  

4. Otwarcie rachunku bankowego  

5. Akt założycielski 

6. Rejestracja firmy  

7. Rejestracja w systemie ubezpieczeń społecznych  

  

Podsumowując, istnieją trzy rodzaje przedsiębiorstw, które można prowadzić w Hiszpanii. Między 

nimi istnieją określone podobieństwa i różnice. Najłatwiejszą do założenia formą działalności jest 

samozatrudnienie. Nieco bardziej skomplikowane jest zakładanie spółek oraz spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

 

4. Zakładanie działalności gospodarczej 
 

Opodatkowanie twojej firmy58 

Kto odprowadza podatki?  

Opodatkowanie firmy zależy od rodzaju działalności (samozatrudnienie, spółka, spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością): 

  

 Stawka podatkowa 
Dozwolone odliczenia  
 

Zwolnienia z podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych  
 

Indywidualna 
działalność 
gospodarcza (empresa 
individual)  
 

Podstawa kwartalna w 
wysokości 19%  
 

Odliczenia 
przysługujące danej 
osobie i koszty 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej  
 

Kwota wolna 5 500 
euro i zasiłki na dzieci  
 

 Samozatrudnienie 
(autonomo)  
 

System ryczałtowy  
 

Odliczenia 
przysługujące danej 
osobie i koszty 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej  
 

Kwota wolna 5 500 
euro i zasiłki na dzieci  
 

Spółki 
Każdy z partnerów 
musi zapłacić własny 

Odliczenia 
indywidualne i koszty 

Kwota wolna 5 500 
euro i zasiłki na dzieci  

 
58 https://transferwise.com/gb/blog/start-a-business-in-spain  
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podatek dochodowy 
w zeznaniu 
podatkowym.  
 

prowadzenia 
działalności 
gospodarczej  
 

 

Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

 25% Podatek 
dochodowy od osób 
prawnych (patrz 
poniżej) 

Zgodnie z przepisami 
prawa spółek  
 

NIE DOTYCZY  
 

 

  

Podatek od osób prawnych z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje:  

1. Koszty do 1 mln euro lub 30% zysku operacyjnego spółki  

2. Tzw. „złe długi”  

3. Amortyzacja  

  

 VAT  

Wszystkie przedsiębiorstwa muszą zarejestrować się w Hiszpanii do celów podatku VAT. 

Podatek VAT naliczany jest w wysokości 21%, a informacje o jego wysokości należy składać w 

okresowych i rocznych deklaracjach VAT.  

 

  

Pomoc i wsparcie finansowe59 

Dotacje Unii Europejskiej 60 

▪ Programy finansowania61 

o Dotacje na konkretne projekty związane z projektami UE  

o Europejskie Fundusze Inwestycji Strukturalnych  

▪ Wnioski o finansowanie  

o Składanie wniosków za pośrednictwem instytucji zarządzających w państwie 

członkowskim, którego obywatelem jest wnioskodawca  

▪ Program Erasmus  

o Częściowo finansowane praktyki dla młodych ludzi, którzy chcą spędzić czas w innym 

kraju UE pracując dla doświadczonego przedsiębiorcy i ucząc się od niego.  

 

Dotacje na szczeblu krajowym 

 
59 https://www.justlanded.com/english/Spain/Spain-Guide/Business/Grants-incentives  

60 https://europa.eu/european-union/business/finance-funding_en 
61 https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eu-funding-programmes/index_e 

n.htm  

https://europa.eu/european-union/business/finance-funding_en
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Dotacje na poziomie Wspólnoty Autonomicznej  

▪ Pożyczka bankowa  

▪ Kredyt bankowy  

▪ Leasing  

 

Inne dotacje i zachęty  

▪ W zależności przynależności do określonej grupy społecznej  (np. bezrobotni, kobiety, osoby 

starsze kobieta i mniejszości), w Hiszpanii można korzystać ze środków wsparcia. 

 

Ubezpieczenie społeczne  

Ubezpieczenie społeczne62 

  Ubezpieczenie społeczne jest zagwarantowane dla wszystkich obywateli i rodzin. Jest ono 

możliwe dzięki pobieraniu składek na ubezpieczenie społeczne od pracowników. Aby otrzymywać 

świadczenia socjalne w Hiszpanii, trzeba być mieszkańcem tego kraju.  

Pracownicy i pracodawcy są zobowiązani do wnoszenia składek. Pracodawca ma obowiązek 

potrącać składki na ubezpieczenie społeczne od każdego pracownika – jeśli tego nie zrobi, będzie 

musiał odprowadzić składkę na własny koszt.  

 

 

 Zasiłki w Hiszpanii   

▪ Emerytury – w przypadku przejścia na emeryturę  

▪ Zasiłki z tytułu trwałej i czasowej niezdolności do pracy  

▪ Zasiłki i zapomogi rodzinne: dla wdów, dla dużych rodzin, dla rodziców samotnie 

wychowujących dzieci  

▪ Renty dla osób po wypadkach przy pracy i cierpiących na choroby zawodowe  

▪ Zasiłki związane z ciążą i macierzyństwem, zasiłek dla rodzica opiekującego się małym 

dzieckiem  

▪ Zasiłki dla nieletnich przyznawane z powodu choroby, na opiekę zastępczą, dla sierot i w 

przypadku adopcji  

  

Zasiłki w Hiszpanii dzielą się one na bardziej szczegółowe kategorie:  

▪ Emerytury  

▪ Subsydia  

▪ Odszkodowania  

▪ Pozostałe świadczenia (zasiłki dla bezrobotnych)  

 

 
62https://www.euraxess.es/spain/information-assistance/spanish-social-security-and-pensions  
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Hiszpański system opieki zdrowotnej 63 

Hiszpański system opieki zdrowotnej jest jednym z najlepszych na świecie, ponieważ jest on 

finansowany ze składek na ubezpieczenie społeczne. Każdy, kto mieszka i pracuje w Hiszpanii płaci 

podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne, które trafiają do bezpłatnej państwowej 

opieki zdrowotnej w Hiszpanii. Jest to ważne dla przedsiębiorstw, ponieważ niezależnie od tego, czy 

dana osoba jest się pracownikiem czy samozatrudnionym w Hiszpanii, musi opłacać składki na 

ubezpieczenie społeczne. Wszyscy pracownicy (wraz z małżonkami i dziećmi) mogą korzystać z 

bezpłatnej opieki zdrowotnej. Opieka ta przysługuje również kobietom w ciąży, studentom poniżej 26 

roku życia, dzieciom oraz emerytom.  

  

Obywatele UE/EOG/Szwajcarii  

Po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby takie:  

▪ Są uprawnione do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Hiszpanii  

▪ Muszą otrzymać formularz S1 z kraju zamieszkania  

  

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)  

▪ Daje prawo obywatelom UE/EOG/Szwajcarii do korzystania z opieki medycznej na takich 

samych zasadach, jak obywatele Hiszpanii  

  

Obywatele państw trzecich  

▪ Mieszkańcy krajów spoza UE/EOG mogą mieć obowiązek przedstawienia dowodu 

prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Hiszpanii przed otrzymaniem wizy hiszpańskiej.  

 

 

 

 
63 https://www.expatica.com/es/healthcare/healthcare-basics/health-insurance-439814/ 
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POLSKA 

Prezentacja kraju 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej położonym w Europie 

Środkowej, pomiędzy Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu. Od 

północy graniczy z Rosją (z obwodem kaliningradzkim) i Litwą, od wschodu z Białorusią i 

Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, zaś od zachodu z Niemcami. Większość północnej 

granicy Polski wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego. Granice z Ukrainą, Białorusią i Rosją są 

jednocześnie zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej i strefy Schengen (obszaru 26 państw, 

gdzie zniesiono kontrole graniczne na granicach wewnętrznych). 

Polska liczy 38,423 mln mieszkańców. Jest to kraj jednorodny etnicznie - 97% ludności 

deklaruje narodowość polską. Warszawa jest największym polskim miastem i jednocześnie 

stolicą kraju. Polska jest podzielona na 16 województw, a jej powierzchnia wynosi 312 696 

km2.  

Najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja. Została ona przyjęta 2 

kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, a 25 maja 1997 r. została przyjęta w 

ogólnokrajowym referendum. Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. 

Konstytucja określa charakter systemu państwowego, wskazuje sposób organizacji i 

funkcjonowania jego głównych organów oraz określa status prawny obywateli i sposób ich 

wpływania na politykę państwa. 

Polska jest państwem demokratycznym. Obowiązuje trójpodział władzy na władzę 

ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.  

Władza ustawodawcza to dwuizbowy parlament (Sejm liczący 460 posłów oraz Senat liczący 

100 senatorów) wybierany w wyborach parlamentarnych na 4-letnią kadencję. Jego głównym 

zadaniem jest stanowienie prawa.  

Organami władzy wykonawczej w Polsce są: Prezydent RP i Rada Ministrów (premier, 

wicepremierzy, ministrowie). Prezydent wybierany jest w powszechnych wyborach 

prezydenckich na okres 5 lat. Może on pełnić tę funkcję maksymalnie przez dwie kadencje. 

Prezydent jest najwyższym przedstawicielem państwa. Do jego kompetencji należy 

podpisywanie ustaw, mianowanie sędziów i przyznawanie obywatelstwa.  

Władzami sądowniczymi są: Sąd Najwyższy, sądy powszechne i sądy specjalne. Podstawą 

władzy sądowniczej jest wyłącznie prawo, a sądy i trybunały wydają wyroki w imieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej. Sędziowie nie mogą należeć do żadnej z partii politycznych 

(obowiązuje zasada apolityczności sędziów).  
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Prowadzenie działalności gospodarczej w 

Polsce 
 

Firma – od czego zacząć?  

Każdy biznes zaczyna się od pomysłu. Nie wystarczy tylko zdecydować, że chce się 

zostać przedsiębiorcą. Nawet posiadanie środków finansowych na start i partnerów nie 

oznacza automatycznie, że pieniądze same znajdą drogę na konto przedsiębiorcy. 

 Podstawą musi być zatem uważne zastanowienie się, co i jak chcesz zrealizować jako przyszły 

przedsiębiorca. 

1. Co chcesz zrobić? 

 To podstawowe pytanie. Nie brzmi może bardzo ekscytująco, jednak jeśli nie zadasz go w 

odpowiednim czasie, może się okazać, że twój biznes utknie w gąszczu mało 

dochodowych, ale czasochłonnych działań.  

Z ogromu możliwości należy zatem wybrać jeden konkretny rodzaj działalności, który 

będzie podstawą twojego biznesu. Nie oznacza to decyzji definitywnej, ale jako 

początkujący przedsiębiorca nie będziesz w stanie od razu być najlepszym we wszystkim -

i dlatego warto wyznaczyć priorytety określając, co jest podstawą działalności twojej firmy.  

Przykład 

Jeśli założysz piekarnię, możesz w niej również piec ciasteczka. Ale jeśli zdecydujesz, że 

chcesz zarabiać przede wszystkim na chlebie – będziesz mieć świadomość, że w przypadku 

napotkania trudności powinieneś najpierw zrezygnować z ciasteczek. Wydatki na 

modernizację technologii produkcji i reklamę powinny również w największym stopniu 

dotyczyć działalności podstawowej. 

2. Jak chcesz zrealizować pomysł? 

„Co?” to podstawowe pytanie. Zadając je, dobrze jest uwolnić się od myśli o 

ograniczeniach. Dopiero, gdy znajdziesz na nie odpowiedź, przyjdzie czas pomyśleć o 

drugim pytaniu – „jak” zrealizować pomysł?. 

Każda czynność może być wykonana na wiele różnych sposobów. Tym bardziej dotyczy to 

tak złożonych procesów, jak te związane z zyskownym prowadzeniem działalności. Kiedy 

już zdecydujesz, jaki będzie twój podstawowy biznes, pomyśl o procesie świadczenia usług 

lub wytwarzania produktów. 

Czy będziesz prowadził swoją działalność samodzielnie, czy raczej z partnerem 

biznesowym lub pracownikiem? A może lepiej byłoby dołączyć do jakiejś skutecznej sieci 

franczyzowej? W jaki sposób i na jakich etapach będziesz realizować poszczególne 

zlecenia? 



124 
 

Przykład 

 Jeśli chcesz uczyć gry na gitarze, możesz samodzielnie udzielać lekcji, założyć firmę wraz z 

innymi osobami, które również chciałyby udzielać takich lekcji. Możesz również dołączyć 

do sieci franczyzowej szkół muzycznych i zatrudnić odpowiednich nauczycieli. Musisz także 

ustalić, czy będziesz uczyć we własnym lokalu, czy w domach swoich klientów. Jest też 

pytanie o program nauczania: czego będziecie uczyć i z wykorzystaniem jakich pomocy 

dydaktycznych? 

O czym powinieneś pamiętać, zanim zdecydujesz się na własny biznes:  

 

1. Pomyśl, czy opłaca się założyć firmę i czy przyniesie ona oczekiwane zyski. 

Jeśli jesteś zatrudniony/a i zastanawiasz się, czy przestawienie się na samozatrudnienie 

byłoby dla ciebie bardziej opłacalne, sprawdź potencjalne koszty i zakres 

odpowiedzialności za własną firmę. Biznes plan pomoże ci oszacować koszty i zyski z 

twojej działalności. 

 

 

2. Skorzystaj z porad biznesowych. 

Zanim założysz firmę, skorzystaj z pomocy doświadczonych przedsiębiorców i 

ekspertów. Istnieje wiele centrów doradczych i programów dla nowych firm – 

skorzystaj z ich oferty! Jeśli jesteś bezrobotny/a i myślisz o własnym biznesie, 

skontaktuj się z urzędem pracy. 

 

 

3. Jak przygotować biznesplan? 

Biznesplan to nic innego jak plan działalności – konkretne narzędzie służące do oceny 

rentowności przedsięwzięć biznesowych, które zawiera obszerną listę celów i zadań, 

stawianych przed daną firmą i jej właścicielem. Biznes plan powinien udowodnić, że 

zakładana działalność zapewni płynność finansową i przyniesie zysk wystarczający do 

pokrycia wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem firmy. 

 

Biznesplan składa się z następujących, najważniejszych elementów: 

• ogólny plan realizacji przedsięwzięcia – maksymalnie dwie strony, na których 

przedsiębiorca przedstawia istotę przedsiębiorstwa; zawiera tylko najważniejsze 

punkty; 

• informacje o firmie – krótki i rzeczowy opis projektu biznesowego oraz struktury 

własności firmy i jej historii; 

• usługi lub produkty – ich opis i wykazanie, co odróżnia je od konkurencyjnych usług i 

produktów; 

• analiza rynku – opis typowego klienta firmy, wielkości rynku pod kątem jego 

ewentualnego rozwoju; ponadto punkt ten powinien zawierać również informacje o 

obszarach działalności konkurencji; 
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• strategia i wdrożenie – ta część opisuje działania, które przedsiębiorca zamierza 

podjąć w celu wdrożenia i zwiększenia sprzedaży produktów lub usług, a także 

przedstawia sposób realizacji biznesplanu i wypełnienia krok po kroku wszystkich 

zawartych w nim etapów; 

• opis zarządzania firmą – punkt ten przedstawia sposób zarządzania firmą, jej 

doświadczenia i osiągnięcia; 

• plan finansowy - ogólne oszacowania finansowe dotyczące sprzedaży, przepływów 

gotówkowych i zysków. 

• Analiza SWOT – obejmuje diagnozę sytuacji firmy w czterech obszarach: mocne 

strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia 

 

 

 

4. Sprawdź, czy musisz zarejestrować swoją firmę.  

Nie zawsze konieczna jest rejestracja działalności gospodarczej. Sprawdź przypadki, w 

których należy założyć firmę. Jeśli masz małą firmę, a twoje dochody nie przekraczają 

50% płacy minimalnej za cały rok, możesz prowadzić tzw. działalność nierejestrowaną, 

której nie musisz zgłaszać do urzędu. 

 

5. Indywidualnie czy z partnerem?  

Wybierz odpowiednią formę działalności. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś w stanie 

samodzielnie sfinansować rozpoczęcie działalności i czy masz pewność, że będziesz 

prowadził firmę efektywnie? Wybór formy działalności gospodarczej (np. 

samozatrudnienie lub spółka) jest jedną z najważniejszych decyzji przy zakładaniu 

firmy. Jeśli założysz spółkę, zyski i odpowiedzialność zostaną podzielone między 

wspólników. Zanim założysz firmę, dowiedz się więc, jakie rodzaje działalności możesz 

wykonywać, jakie są między nimi różnice (w zakresie podatków, odpowiedzialności 

wspólników, rachunkowości, ubezpieczenia społecznego). 

 

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce: 
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• Prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, tj. jednoosobowa 

działalność gospodarcza 

• Prowadzenie działalności za pośrednictwem organizacji pozarządowej, np. w 

formie fundacji, stowarzyszeń 

• Przedsiębiorstwo społeczne 

• Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki 

 

Formy prowadzenia firm w Polsce: 

 

 

6. Znajdź finansowanie.  

Przed rozpoczęciem pracy należy rozważyć, czy posiadasz wystarczające środki na 

rozpoczęcie działalności firmy, zakup sprzętu, towarów i płatności dla pracowników. 

Nie musisz finansować firmy w całości z własnych pieniędzy. Fundusze na rozpoczęcie 

działalności oferowane są m.in. przez urzędy pracy, ale także przez krajowe instytucje 

prowadzące programy dla młodych przedsiębiorców. Możesz również skorzystać z 

funduszy unijnych. 

 

 

7. Wybierz formę opodatkowania. 

Założenie firmy wiąże się również z wyborem formy opodatkowania. Jest to bardzo 

ważna kwestia, która może mieć wpływ na funkcjonowanie firmy czy spółki i jej 

sytuację finansową. Z tego powodu konieczne jest staranne rozważenie wszystkich 

opcji i wybranie tej, która jest w danym przypadku najbardziej dogodna. 

 

http://blog-eangielski.pl/wp-content/uploads/2017/07/Graf-ze-sp%C3%B3%C5%82kami.png
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8. Nie wiesz, jak założyć i prowadzić firmę?  

Skorzystaj z gotowych rozwiązań. Jeśli chcesz założyć swój własny biznes, ale nie masz 

pewności, czy potrafisz nim dobrze zarządzać, możesz skorzystać z gotowych modeli 

biznesowych, takich jak franczyza czy działalność agencyjna. 

 

 

 

 

W Polsce można rozliczać się z urzędem skarbowym w następujących formach: 

 

Forma opodatkowania Charakterystyka 

Na zasadach ogólnych (PIT-36)  
Opodatkowanie takie, jak w przypadku osób 
fizycznych. Przychód jest pomniejszany o 
koszty i w ten sposób ustala się dochód, na 
podstawie którego oblicza się należny 
podatek. Istnieją dwa progi podatkowe: 18% i 
32% (przy dochodach powyżej 85 528 zł). Ta 
forma opodatkowania jest opłacalna, gdy 
podatnik znajduje się w pierwszym progu 
podatkowym (18%). 

Podatek liniowy (PIT-36L) Tutaj obowiązuje jedna stawka 19%, 
niezależnie od dochodów. Warto więc wybrać 
ją przy bardzo wysokich dochodach. Co 
istotne, nie można w tym przypadku korzystać 
z odliczeń i rozliczać się z małżonkiem. 

Zryczałtowana kwota z tytułu odnotowanych 
dochodów (PIT-28) 

Tutaj podatek płaci się od przychodu, a nie od 
dochodów. Nie można ponadto odliczyć 
kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej. Obowiązujące stawki to: 3%, 
5,5%, 8,5%, 17%, 20%. Wybór stawki zależy 
od rodzaju działalności gospodarczej 
(niektóre z nich są wyłączone z tej formy 
rozliczenia). 
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Karta podatkowa (PIT-16) Stawka podatku ustalana jest co roku przez 
naczelnika urzędu skarbowego w zależności 
od rodzaju prowadzonej działalności 
gospodarczej. Wysokość podatku nie zależy 
od dochodów, ale od rodzaju usług i liczby 
mieszkańców w mieście, w którym działa 
nasza firma. Koszty uzyskania przychodu nie 
podlegają odliczeniu przy korzystaniu z tej 
formy opodatkowania. 

 

 

 

 

Siedem najważniejszych zasad prowadzenia organizacji:  

1. Zrób plan dla swojej firmy.  

Naprawdę warto tworzyć roczne i wieloletnie plany działania (obejmujące to, co 

chcemy robić i jak chcemy to finansować). Pozwalają nam one lepiej reagować na 

zdarzenia losowe i podejmować racjonalne decyzje finansowe, co jest szczególnie 

ważne dla menedżerów finansowych. Plan ułatwia kontrolę nad działaniami 

prowadzonymi w celu generowania zysku. 

 

2. Przeczytaj umowy, zanim je podpiszesz.  

Umowy najmu mogą zawierać ograniczenia związane z korzystaniem z lokalu przez 

inne podmioty lub ograniczające możliwość prowadzenia działalności gospodarczej do 

określonej branży (np. tylko sala zabaw dla dzieci). 

 

3. Zachowaj ważne dokumenty. 

W tym: uchwały zarządu i dokumentację z walnego zgromadzenie akcjonariuszy, 

upoważnienia, umowy o dotacje, umowy ze sponsorami, dokumentację związaną z 

czynszami, umowy z pracownikami, rachunki i faktury. Będą one musiały być 

przedstawione podczas ewentualnej kontroli skarbowej. Każda firma zatrudniająca 

pracowników (podobnie jak każdy inny podmiot zatrudniający pracowników) jest 

zobowiązana do prowadzenia dokumentacji pracowniczej. 

 

4. Przeczytaj sprawozdanie finansowe. 

Sprawozdania finansowe, powszechnie nazywane bilansem, wydają się trudne do 

zrozumienia dla osób, które nie znają podstaw rachunkowości. Warto jednak poszukać 

wsparcia u eksperta lub po prostu wśród przyjaciół, którzy znają się na tego typu 

dokumentach przed akceptacją przez zarząd firmy (lub walne zgromadzenie 

akcjonariuszy). Kilka elementów wartych odnotowania to: spójność pozycji kosztów i 

przychodów (np. jeśli otrzymaliśmy dotację, to jest to nasz przychód, ale i koszt – bo  
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uzyskanie dotacji wiązało się także z wydatkami); koszty zaksięgowane jako 

administracyjne nie powinny być wyższe niż koszty merytoryczne; wszelkie 

„odchylenia” od normy lub niepokojące fakty powinny być wyjaśnione w dodatkowych 

komentarzach (wyjaśniamy zamknięcie roku ze stratą, np.: organizacja zainwestowała 

w projekt, który zwróci się w następnym roku). 

 

5. Dbaj o relacje z wolontariuszami, sponsorami, klientami.  

W swojej codziennej pracy możesz zapomnieć o tym, że warto od czasu do czasu 

podziękować tym, którzy nas wspierają lub dla których pracujemy. Ważniejsze niż 

wysłanie kolejnej partii filiżanek z logo wydaje się być po prostu spotkanie przy 

herbacie czy kawie. 

 

6. Zadbaj o przejrzystość. 

Najłatwiejszym sposobem na osiągnięcie przejrzystości jest sporządzenie i 

opublikowanie, na przykład na stronie internetowej, sprawozdania rocznego 

zawierającego informacje finansowe i merytoryczne o działalności organizacji. Krótko 

mówiąc, dokument ten powinien zawierać informacje o tym, skąd organizacja ma 

pieniądze (i ile ich ma) oraz na co je wydaje, a także do kogo kieruje swoją działalność. 

Dobrym zwyczajem jest również udostępnianie dokumentów opisujących misję firmy i 

danych kontaktowych zarządu. 

 

7. Bądź widoczny dla innych. 

Każda organizacja, nawet najmniejsza, powinna mieć stronę internetową w Internecie. 

Jest to najtańszy i najbardziej demokratyczny sposób informowania o swoim istnieniu. 

Stosunkowo łatwo jest znaleźć darmowe, proste narzędzia do zrobienia nawet prostej 

strony internetowej w postaci wizytówki firmy on-line. Powinny tam się znaleźć dane 

kontaktowe, informacje o zarządzie, statut, sprawozdanie roczne i podstawowe 

informacje o działalności. Ten podstawowy zakres informacji automatycznie buduje 

zaufanie i dobrą markę firmy, która nie ma nic do ukrycia. 
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Poniżej znajduje się krótki opis wybranych form 

prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 
 

Kto może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce? 

- Wiek  

Każdy dorosły obywatel Polski może założyć i prowadzić działalność gospodarczą. 

 

- Obywatelstwo 

Osoby z państw nienależących do Unii Europejskiej, w tym obywatele Ukrainy, mogą 

prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Cudzoziemcy mogą zakładać działalność 

gospodarczą w Polsce na takich samych warunkach, jak obywatele polscy. 

Zarejestrować firmę bez ograniczeń na tych samych warunkach, co polscy 

przedsiębiorcy, mogą obywatele innych państw członkowskich UE.  Aktem prawnym 

regulującym podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców 

jest ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach udziału przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

Indywidualna działalność gospodarcza  

Założenie działalności jest zwolnione z opłat. Zgodnie z zasadą kompleksowej obsługi 

(„jednego okienka”) w Polsce firmę można założyć: 

▪ Osobiście – podczas jednej wizyty w urzędzie miasta lub gminy. Potrzebne w takim 

przypadku jest złożenie wypełnionego formularza do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej (CEiDG). 

 

▪ W ramach procedury Online + wizyta w urzędzie. W takim przypadku potrzebne jest 

złożenie wniosku przez Internet za pomocą formularza CEIDG-1 dostępnego na 

stronie ceidg.gov.pl. Po wypełnieniu formularza należy w ciągu 7 dni udać się do 

wybranego urzędu miasta lub gminy, aby go podpisać. 

 

▪ Online, za pośrednictwem bankowości internetowej, profilu zaufanego lub podpisu 

elektroniczny – to najwygodniejszy sposób na założenie firmy. W tym celu wniosek 

CEIDG-1 należy wypełnić i podpisać w jeden z wyżej wymienionych sposobów, 

korzystając z portalu CEIDG-1. 

 

▪ Telefonicznie – pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32. Aplikacja CEIDG-1 jest 

wówczas wypełniana przez konsultanta. Po zakończeniu rozmowy na wskazany 

numer telefonu zostanie wysłany SMS z numerem wniosku. Z numerem należy udać 
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się do właściwego urzędu gminy lub miasta w celu podpisania wniosku 

rejestracyjnego. 

 

▪ Podpisany wniosek CEIDG-1 powinien być poświadczony notarialnie. 

 

Należy pamiętać, że wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców CEIDG: 

▪ jest bezpłatny, 

▪ rejestracji dokonuje się niezwłocznie po wprowadzeniu danych do CEIDG, nie później 

niż w dniu roboczym następującym po dniu, w którym otrzymano wniosek o 

wprowadzenie danych, 

▪ wpis otwarty i dostępny przez cały czas za pośrednictwem portalu CEIDG, 

▪ można go zmienić w dowolnym momencie (np. zmienić nazwę, adres lub zawiesić 

działalność), 

▪ wniosek stanowi również zawiadomienie o działalności do Urzędu Skarbowego 

prowadzące do nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 

▪ jest dokumentem informacyjnym dla Urzędu Statystycznego pozwalającym nadać 

numer do celów statystycznych (REGON) oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

(ZUS) pozwalającym zidentyfikować przedsiębiorcę jako płatnika składek. 

 

Zanim jednak złożysz wniosek, przemyśl następujące kwestie: 

▪ Nazwa firmy. Nazwa firmy to twoje imię i nazwisko, do której możesz dodać nazwę 

odnoszącą się do samej działalności, np. Jan Kowalski Truck Transport – nazwa 

dodatkowa jest opcjonalna. Możesz prowadzić swoją działalność gospodarczą 

identyfikując się tylko imieniem i nazwiskiem. 

 

▪ Data rozpoczęcia działalności. Pomyśl o tym, kiedy zaczniesz swoją działalność. 

Pamiętaj, że we wniosku o rejestrację musisz podać datę rozpoczęcia działalności 

gospodarczej (wniosek CEIDG-1). 

 

▪ Przedmiot działalności – to innymi słowy opis tego, co chcesz zrobić, świadcząc usługi 

lub sprzedając towary. Składając wniosek o wpis należy wskazać tzw. kod PKD, czyli 

kod Polskiej Klasyfikacji Działalności określający rodzaje działalności gospodarczej. 

Odpowiedni kod PKD można znaleźć w wyszukiwarce znajdującej się na stronie 

internetowej https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd . 

▪ Adres prowadzenia działalności gospodarczej. Adresem może być lokal własny lub 

wynajęty, przeznaczony do celów mieszkaniowych i komercyjnych (do prowadzenia 

działalności gospodarczej). 

 

▪ Forma opodatkowania w zakresie podatku dochodowego. Musisz wybrać formę 

płatności podatku dochodowego.  

 

▪ Konto bankowe. 

https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
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▪ Forma rozliczeń księgowych. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może być 

rozliczana za pomocą księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu lub w formie ksiąg 

rachunkowych (tzw. pełna księgowość, która jest obowiązkowa, gdy przychód netto 

firmy przekracza 2 mln euro). 

 

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej: 

▪ łatwa do założenia, 

▪ łatwa do prowadzenia, 

▪ generuje praktycznie zerowe koszty rejestracji, 

▪ wiąże się z tanią obsługą księgową. 

 

Minusy jednoosobowej działalności gospodarczej: 

▪ obowiązek opłacania składek ZUS niezależnie od tego, czy firma generuje jakieś 

obroty, czy nie (nowe firmy jednoosobowe są zwolnione z opłacania składek przez 

pierwsze 6 miesięcy działalności), 

▪ przedsiębiorca odpowiada za długi firmy własnym majątkiem. 

 

 

Przedsiębiorstwo społeczne  

Przedsiębiorstwo społeczne to „podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który 

oprócz generowania zysku wyznacza sobie cele społeczne, a wygenerowane nadwyżki zysku 

inwestuje w działania, które osiągają wyznaczone cele społeczne”. Definicja ta, stworzona 

przez europejską sieć badawczą EMES Network, wskazuje czynniki ekonomiczne i społeczne, 

które powinny charakteryzować przedsiębiorstwo społeczne.  

 

Kryteria ekonomiczne obejmują:  

▪ stałe działania mające na celu bezpośrednie wytwarzanie towarów i/lub sprzedaż 

usług, 

▪ wysoki stopień autonomii działania, 

▪ ponoszenie znaczącego ryzyka gospodarczego przy prowadzeniu działalności, 

• działalność przedsiębiorstw społecznych wymaga zatrudniania pracowników o 

minimalnym wynagrodzeniu. 

 

Kryteria społeczne obejmują:  

▪ działania mające na celu wspieranie i rozwój społeczności lokalnych, 

▪ działalność ma charakter lokalny, 
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▪ demokratyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, oparte na zasadzie: 1 osoba – 1 głos, 

▪ charakter partycypacyjny, 

▪ ograniczony podział zysków. 

 

Przedsiębiorstwo nie musi spełniać wszystkich powyższych warunków, aby być 

przedsiębiorstwem społecznym.  

Przedsiębiorstwa społeczne mają przede wszystkim cele społeczne, a dopiero na 

dalszym miejscu znajduje się działanie w celu osiągania zysku. Podobnie jak inne 

przedsiębiorstwa, podejmują one jednak ryzyko gospodarcze i zatrudniają 

pracowników. Charakteryzują się również: dobrowolnym członkostwem, 

niezależnością od władz publicznych i ograniczoną zdolnością do dystrybucji zasobów.  

Przedsięwzięcie społeczne zostało w Polsce zdefiniowane w ramach Krajowego 

Programu Gospodarki Społecznej przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 12 

sierpnia 2014 roku.  

 

Cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa społecznego: 

▪ rozdzielenie kwestii organizacyjnych (zarządczych) i księgowych, 

▪ realizacja działań mających na celu integrację społeczną i zawodową, świadczenie 

usług przydatnych społecznie przy zatrudnianiu osób zagrożonych wykluczeniem 

(wymagane jest zatrudnienie określonej liczby osób zagrożonych wykluczeniem), 

▪ Zysk przeznaczany jest na zwiększenie kapitału przedsiębiorstw (wzmocnienie  

jego potencjału), a także na reintegrację społeczną i zawodową, 

▪ demokratyczne zasady zarządzania przedsiębiorstwem, ograniczenia w zakresie 

wynagrodzeń dla kadry zarządzającej. 

 

Rodzaje przedsiębiorstw działających jako przedsiębiorstwa społeczne: 

▪ spółdzielnie pracy, 

▪ spółdzielnie socjalne, 

▪ działalność gospodarcza prowadzona przez fundacje i stowarzyszenia, 

▪ kluby integracji społecznej, 

▪ ośrodki integracji społecznej, 

▪ zakłady pracy chronionej, 

▪ zakłady aktywizacji zawodowej. 

 

Funkcje przedsiębiorstw społecznych: 

▪ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, w 

przypadku których działania instytucji publicznych ukierunkowane na aktywizację 

są nieskuteczne, 

▪ umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych prowadzącego do integracji i 

reintegracji na rynku pracy, 
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▪ działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacji i adaptacji do 

potrzeb rynku pracy. 

 

Etapy tworzenia przedsiębiorstw społecznych: 

▪ wyznaczanie celów i zapisywanie ich w statucie (stowarzyszenie, fundacja, 

spółdzielnia) /czy umowie (spółka kapitałowa), 

▪ powoływanie organów spółki (walne zgromadzenie członków/akcjonariuszy, 

zgromadzenie fundatorów, rada nadzorcza, komitet audytu), 

▪ zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, 

▪ zgłoszenie spółki do Głównego Urzędu Statystycznego (numer REGON), 

▪ zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (nadanie numeru identyfikacji podatkowej 

NIP), 

▪ założenie konta bankowego. 

 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

 

Cechy charakterystyczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Jest to komercyjna spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną. Może być 

założona przez jednego lub kilku wspólników, ale nie może być założona wyłącznie 

przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej założycielami 

mogą być osoby fizyczne lub prawne, bez względu na narodowość i miejsce siedziby. 

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagany jest kapitał w 

wysokości co najmniej 5000 zł. 

 

Odpowiedzialność akcjonariuszy 

Spółka jest odpowiedzialna za zobowiązania całym swoim majątkiem. Udziałowcy nie 

są odpowiedzialni za zobowiązania spółki (jeżeli nie są członkami jej zarządu). 

Udziałowcy są odpowiedzialni tylko w ograniczonym zakresie, do wartości ich wkładu. 

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce zakończy się niepowodzeniem, członkowie zarządu 

są solidarnie odpowiedzialni za jej zobowiązania. Członek zarządu może zostać 

zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że wniosek o ogłoszenie upadłości 

został złożony w odpowiednim czasie lub zostało wszczęte postępowanie układowe, 

lub że brak złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości oraz brak wszczęcia postępowania 

układowego nie były jego winą, lub że pomimo braku złożenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości i braku wszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. 

 

Władze spółki i jej przedstawiciele 
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Najwyższą władzą spółki jest zgromadzenie wspólników. Spółka jest reprezentowana 

przez zarząd (składający się z co najmniej jednego członka) na zasadach określonych w 

umowie spółki. Spółka może być również reprezentowana przez pełnomocnika. 

 

Nadzór 

Prawo indywidualnego nadzoru nad spółką przysługuje każdemu z akcjonariuszy. Może 

ono być ograniczone lub wyłączone na mocy umowy w przypadku ustanowienia rady 

nadzorczej. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być również 

ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, albo oba te organy. W spółkach, w 

których kapitał zakładowy przekracza 500 000 zł, a udziałowców jest więcej niż 25, 

powołanie rady nadzorczej/komisji rewizyjnej jest obowiązkowe. 

 

Umowa spółki 

Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem jest 

rejestracja spółki przez Internet (można skorzystać z gotowego wzoru). Co ważne, przy 

rejestracji spółki przez Internet, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

mogą wnosić wkłady pieniężne tylko na pokrycie kapitału zakładowego. 

 

 

Umowa spółki powinna zawierać następujące elementy: 

▪ nazwa i siedziba spółki 

▪ definicja przedmiotu działalności spółki 

▪ okres działalności spółki – gdy spółka została utworzona na czas określony 

(zasadą jest jednak powołanie na czas nieokreślony) 

▪ kapitał zakładowy 

▪ przepis określający, czy akcjonariusz może posiadać więcej niż jedną akcję 

▪ liczbę i wartość nominalną akcji nabytych przez każdego akcjonariusza 

 

Podział zysków 

Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania 

finansowego i przeznaczonym do podziału w drodze uchwały zgromadzenia 

akcjonariuszy. Zysk jest dzielony proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji (chyba, że 

umowa stanowi inaczej). 

 

Opodatkowanie 

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT - 19% lub 9% 

w przypadku niewielkich obrotów i sprzedaży brutto do 1,2 mln euro – lub w przypadku 

start-upów). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością płaci podatek od dochodów 

uzyskanych w danym roku podatkowym. Ponadto wspólnicy spółki płacą podatek 

(19%) od wypłacanych im dywidend oraz innych dochodów z tytułu udziału w zyskach 

z działalności osób prawnych (np. dochodów z tytułu zbycia akcji). 
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Podstawową kategorią przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością jest wypłata gotówkowa (dywidenda). 

 

VAT - Podatek od towarów i usług 

Spółki są płatnikami podatku VAT. 

 

 

 

Spółka cywilna  

 

Cechy charakterystyczne spółek cywilnych 

Spółka cywilna nie jest właściwie „spółką” w rozumieniu prawa handlowego. 

Zewnętrznie, tj. w stosunku do kontrahentów i klientów, spółka cywilna nie posiada 

osobowości prawnej. Oznacza to, że przedmiotem wszystkich praw i obowiązków są 

wspólnicy  takiej spółki. Spółka cywilna to zatem wspólne przedsięwzięcie grupy 

podmiotów. Może to być kilka osób fizycznych, kilka osób prawnych (spółek) lub 

połączenie tych dwóch grup wspólników. Na mocy umowy spółki partnerzy 

zobowiązują się do realizacji wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w 

określony sposób, w szczególności poprzez wnoszenie wkładów. Spółka nie posiada 

statusu przedsiębiorcy, zaś przedsiębiorcy mogą być w niej wspólnikami w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

Do założenia tego typu firmy nie jest wymagany kapitał zakładowy. 

Spółka cywilna może być przekształcona w dowolną spółkę prawa handlowego. 

 

Odpowiedzialność wspólników w spółce cywilnej 

Majątek spółki cywilnej (tzw. współwłasność) stanowi wspólną własność wspólników, 

a za długi spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, w 

tym majątkiem odrębnym od majątku spółki. 

 

Umowa spółki cywilnej 

Aby mogła powstać spółka cywilna, przyszli wspólnicy muszą zawrzeć między sobą 

umowę. Ważne jest, aby taka umowa mogła być sporządzona w zwykłej formie 

pisemnej, która nie wymaga udziału notariusza. Umowa spółki musi wskazywać cel jej 

działania (który ma być osiągnięty lub realizowany przez wspólników). Teoretycznie, 

osiągnięcie celu powoduje wygaśnięcie spółki, ponieważ umowa została zrealizowana. 

Jest to jedna z podstawowych różnic pomiędzy spółką cywilną a spółką prawa 

handlowego. 

 

Elementy umowy spółki cywilnej: 
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▪ informacje o partnerach 

▪ data i miejsce zawarcia umowy 

▪ nazwa i siedziba 

▪ okres działalności spółki 

▪ obszar działalności spółki 

▪ cel gospodarczy, który ma zostać osiągnięty przez spółkę 

▪ sposób, w jaki spółka chce osiągnąć ten cel, na przykład poprzez wniesienie 

wkładu 

▪ zakres działalności zgodnie z klasyfikacją PKD 

▪ informacje na temat wielkości wkładów 

▪ postanowienia dotyczące zmian w treści umowy 

▪ kwestie dotyczące podziału zysku i udziału w stratach 

▪ informacje o partnerach prowadzących sprawy spółki oraz o jej     

przedstawicielach i sposobie reprezentacji 

▪ postanowienia dotyczące rozwiązania umowy. 

 

NIP i REGON 

Jeżeli partnerami są osoby fizyczne, podlegają one rejestracji w Centralnej Ewidencji i 

Informacji Gospodarczej i są automatycznie przypisane do odpowiednich numerów 

NIP i REGON. Natomiast spółka cywilna podlega odrębnej rejestracji i jest jej nadawany 

oddzielnie od wspólników jej własny nr NIP i REGON. 

 

Reprezentacja spółki 

Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do zarządzania spółką i 

reprezentowania jej. 

 

Podział zysków 

Udział każdego z wspólników w zysku jest równy, niezależnie od wartości wniesionego 

wkładu. Zasada ta może jednak zostać zmieniona umownie. 

 

Opodatkowanie 

Spółka cywilna nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Podatek (PIT lub CIT w 

zależności od tego, jaki podmiot jest wspólnikiem) jest płacony przez każdego ze 

wspólników oddzielnie od dochodów osiąganych ze spółki. Jeśli jesteś wspólnikiem 

spółki cywilnej, poprzez dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej możesz wybrać formę opodatkowania. Wyboru dokonuje 

każdy ze wspólników, składając oświadczenie, że płaci należny podatek dochodowy. 

 

VAT 
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Płatnikiem VAT (w odróżnieniu od podatku dochodowego) jest spółka, a nie jej 

wspólnicy. 

 

Rachunkowość 

Spółka cywilna może rozliczać się zgodnie z księgą przychodów i rozchodów, ryczałtem 

lub prowadzić pełną księgowość (księgi rachunkowe). 

Jeżeli przychody netto spółki przekraczają 2 mln EUR, spółka musi przejść na pełną 

księgowość.  

 

Spółka jawna  

 

Cechy charakterystyczne spółki jawnej 

Spółka jawna to działalność prowadząca w sposób zorganizowany i ciągły handel, 

świadcząca usługi, produkująca towary lub realizująca inną działalność gospodarczą. 

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej i jest spółką osobową. Mogą ją tworzyć 

osoby fizyczne i prawne, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może nabywać 

prawa i obowiązki we własnym imieniu (np. na podstawie umów) oraz występować 

samodzielnie w sądzie. W przypadku spółki jawnej nie ma wymogu posiadania 

minimalnego kapitału zakładowego. 

 

Odpowiedzialność wspólników 

Każdy ze wspólników spółki jawnej jest odpowiedzialny za swoje zobowiązania całym 

swoim majątkiem solidarnie z innymi wspólnikami i ze spółką.  

 

Reprezentacja spółki jawnej 

Każdy ze wspólników może reprezentować firmę (chyba że umowa spółki przewiduje 

inny sposób reprezentacji). 

 

Umowa spółki 

Umowa spółki jawnej musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, a jej zmiana wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa 

spółki stanowi inaczej. Wspólnicy zobowiązują się do realizacji wspólnego celu co 

najmniej poprzez wniesienie wkładów lub współpracę w inny sposób określony w 

umowie spółki. Jeżeli umowa spółki przewiduje wniesienie wkładu w postaci 

nieruchomości lub przedsiębiorstwa, to umowa spółki powinna być zawarta w 

obecności notariusza, w formie aktu notarialnego.  

 



139 
 

Umowa spółki powinna określać przynajmniej następujące elementy: 

• nazwa i siedziba spółki 

• identyfikacja wkładów wniesionych przez każdego ze wspólników i ich wartość 

• obszar działalności 

• okres trwania działalności, jeżeli ma ono mieć charakter tymczasowy 

 

Opodatkowanie 

Spółka jawna nie jest płatnikiem podatków – podatnikami są tylko poszczególni jej 

wspólnicy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (progresywny lub 

liniowy), lub – jeśli wspólnik jest osobą prawną – podatek CIT. Wybór opodatkowania 

według liniowej stawki PIT powoduje opodatkowanie wszystkich dochodów z 

działalności gospodarczej w tej formie. 

 

VAT 

Spółka jawna może być płatnikiem VAT. 

 

Rachunkowość 

Spółka jawna może rozliczać się według: 

▪ księgi przychodów i wydatków 

▪ systemy ryczałtowego 

▪ pełnej księgowości (pełne księgi rachunkowe) 

 

 

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości ma miejsce, kiedy: 

▪ przychody netto spółki przekraczają 2 mln euro w danym roku 

▪ wspólnikiem spółki jest osoba prawna (np. spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) – niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu 

 

 

 

Spółka partnerska  

 

Cechy charakterystyczne spółki partnerskiej 

Jest to spółka handlowa, która może być założona przez co najmniej dwóch 

specjalistów wykonujących wolne zawody. Nie posiada ona osobowości prawnej, ale 

posiada zdolność prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym 
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imieniu. Może być także stroną w postępowaniu sądowym. Do założenia spółki nie jest 

wymagany kapitał zakładowy. 

 

Odpowiedzialność wspólników w spółce partnerskiej 

Spółka jest odpowiedzialna za długi i zobowiązania całym swoim majątkiem. Partner 

nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki wynikające z wykonywania przez 

pozostałych partnerów ich działalności zawodowej w ramach spółki.  

 

Reprezentacja spółki  

Każdy z partnerów ma prawo do samodzielnego reprezentowania spółki, ale w celu 

zapewnienia bardziej efektywnego funkcjonowania spółki, umowa może przewidywać, 

że zarządzanie i reprezentowanie spółki zostanie powierzone zarządowi. W takim 

przypadku stosuje się postanowienia zbliżone do tych, które funkcjonują w spółkach z 

ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Umowa spółki partnerskiej 

Powinna ona mieć formę pisemną (jeżeli wkład wspólnika to nieruchomość - umowa 

musi mieć formę aktu notarialnego) pod rygorem nieważności i zawierać następujące 

elementy obowiązkowe: 

▪ definicja wolnego zawodu wspólników spółki 

▪ obszar działalności biznesowej 

▪ nazwa i siedziba 

▪ identyfikacja wkładów wniesionych przez każdego z partnerów oraz ich wartość 

 

Przedmiot działalności wymaga dokładniejszego określenia w umowie zakresu 

działalności spółki, np. wskazania niektórych rodzajów świadczonych usług. 

 

Opodatkowanie 

Spółka partnerska nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Zysk wypracowany przez 

spółkę podlega podziałowi pomiędzy wspólników, którzy ją tworzą. Zasady, na jakich 

przedsiębiorcy dokonują podziału środków pieniężnych między siebie, zależą od 

postanowień umowy spółki. Następnie każdy ze wspólników płaci swój podatek 

dochodowy od osób fizycznych: według skali podatkowej (progresywny) lub podatek 

liniowy 19%.  

 

VAT 

W odniesieniu do podatku VAT, podatnikiem jest spółka. 

 

Rachunkowość 



141 
 

Spółka partnerska może prowadzić księgowość w formie księgi przychodów i 

rozchodów do momentu przekroczenia ustawowego limitu przychodów w wysokości 

2 mln EUR. Jeżeli przedsiębiorstwo przekroczy ten limit, musi przejść do pełnej 

księgowości, tzn. rozpocząć prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. 

 

 

Spółka akcyjna – informacje podstawowe  

 

Charakterystyka spółki akcyjnej 

Jest to komercyjna spółka kapitałowa, posiadająca osobowość prawną. Założycielem 

może być jeden lub więcej podmiotów spośród następujących: osoby fizyczne, osoby 

prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i te, które 

posiadają zdolność prawną. Spółka taka nie może być utworzona przez jedynego 

wspólnika stanowiącego jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółka akcyjna ma prawo do emitowania akcji i obrotu nimi na giełdach. Jej 

wspólnikami są akcjonariusze posiadający określone ilości udziałów uprawniające do 

otrzymania wskazanej części dywidendy. 

Do jej utworzenia wymagany jest kapitał w wysokości 100 000 PLN. 

 

Odpowiedzialność 

Spółka akcyjna jest odpowiedzialna za własne aktywa i zobowiązania. Zasada jest taka, 

że w przypadku spółki akcyjnej akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za 

zobowiązania spółki. W praktyce akcjonariusz ryzykuje zatem jedynie utratę swojego 

wkładu (ponosi ryzyko ekonomiczne). 

 

 

Reprezentacja 

Najwyższą władzą spółki jest zgromadzenie akcjonariuszy, zaś reprezentowana jest 

przez Zarząd (składający się z co najmniej jednego członka) na zasadach określonych w 

statucie. Spółka może być również reprezentowana przez pełnomocnika. 

 

Nadzór 

Spółka akcyjna musi również posiadać radę nadzorczą. Ma ona co najmniej 3 członków. 

Walne zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w miejscu, w którym spółka ma swoją 

siedzibę (a jeśli statut na to pozwala – także w innym miejscu). Protokoły z walnych 

zgromadzeń sporządzane są w formie notarialnej. 
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Umowa spółki akcyjnej powinna określać co najmniej następujące elementy: 

▪ nazwa spółki i siedziba spółki 

▪ obszar działalności biznesowej 

▪ okres działalności – jeżeli jest określony 

▪ wysokość kapitału zakładowego i kwoty wpłaconej przed rejestracją na pokrycie 

kapitału zakładowego 

▪ wartość nominalna akcji i ich liczba, ze wskazaniem, czy są to akcje imienne, czy 

na okaziciela 

▪ liczba akcji różnych kategorii i związanych z nimi praw (jeżeli mają zastosowanie 

różne kategorie akcji) 

▪ nazwiska i imiona (lub firmy) założycieli 

▪ liczba członków Zarządu i Rady Nadzorczej albo co najmniej minimalna lub 

maksymalna liczbę członków tych organów oraz określenie podmiotu 

uprawniony do ustalania składu Zarządu lub Rady Nadzorczej 

▪ treść informacji o spółce, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również 

poza Monitorem Gospodarczym i Sądowym 

 

Statut powinien również zawierać przepisy dotyczące następujących kwestii: 

▪ liczba i rodzaje tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki 

▪ wszelkie zobowiązania do świadczeń na rzecz spółki związane z akcjami, inne niż 

zobowiązanie do zapłaty za akcje 

▪ warunki i sposób umorzenia akcji 

▪ prawa osobiste przyznane akcjonariuszom 

▪ ograniczenia dotyczące zbywalności akcji 

▪ co najmniej przybliżona wartość całkowitych kosztów poniesionych lub które 

zostaną poniesione przez spółkę przy jej tworzeniu 

 

Podział zysków 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym, który ma być wypłacony po walnym zgromadzeniu. Zysk ten jest dzielony 

proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy. 

 

Akcje 

Mogą być imienne lub na okaziciela. Spółka powinna prowadzić księgę akcyjną, która 

jest prowadzona przez zarząd.  

 

Opodatkowanie  

Podatek dochodowy od osób prawnych jest płacony przez samą spółkę akcyjną od jej 

dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym. Ponadto, akcjonariusze spółki 
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płacą podatek (19%) od wypłacanych im dywidend oraz innych dochodów 

pochodzących z udziału w zyskach osób prawnych. 

 

Rachunkowość 

W przypadku spółki akcyjnej wymagana jest pełna księgowość, publikacja rocznych 

sprawozdań finansowych i badanie sprawozdań finansowych. 
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FRANCJA 

Prezentacja kraju 
 

28 – to nie jest ilość spojrzeń szefa pełnych dezaprobaty, kiedy spóźniłeś się do pracy 

– 28% to odsetek Francuzów rozważających otwarcie własnej firmy lub przejęcie firmy 

istniejącej. Ten odsetek oznacza, że więcej niż jedna na cztery osoby, które spotykamy we 

Francji na co dzień na ulicy czy w sklepie ma plany biznesowe i marzy, aby pewnego dnia zostać 

swoim własnym szefem.* 

 

Choć prowadzenie własnego biznesu przyciąga coraz więcej osób, to nadal popularna 

jest praca na etat. We Francji 63% respondentów planuje pracować tylko tego typu 

zatrudnienie. Jednak dane świadczą jednocześnie o tym, że odsetek potencjalnych przyszłych 

przedsiębiorców we Francji wzrósł z 25% do 28% w ciągu jednego roku, aż o 3 punkty 

procentowe! Spośród tych potencjalnych przedsiębiorców, 50% (czyli ok. 7,5 mln Francuzów) 

planuje rozpoczęcie działalności w ciągu dwóch lat. 

 

Na konferencji prasowej zorganizowanej 29 stycznia 2019 r. przez członków INSEE 

(Krajowy Instytut Statystyki i Studiów Gospodarczych) podkreślono, że w 2018 r. „w 

porównaniu z 2017 r. powstało o 100 tys. więcej firm”. Ta ogólna tendencja jest szczególnie 

istotna od momentu wprowadzenia zmian ustawodawczych w 2009 r., od kiedy liczba 

utworzonych przedsiębiorstw wzrosła z 332 tys. w 2008 r. do 691 tys. w 2018 r., co stanowi 

dotychczasowy rekord we Francji! 

Co więcej, kiedy Francuzi są pytani o formę własnego, przyszłego przedsiębiorstwa, 50% z nich 

przewiduje, że będzie to mikrofirma, a 34% planuje działalność na większą skalę. 

 

Co zatem stanowi o tym, że przedsiębiorczość wydaje się Francuzom tak atrakcyjna? 

Część badanych twierdzi, że chcą być swoim własnym szefem (59%), inni z kolei, że chcą się 

rozwijać lub realizować marzenia (50%). Kolejną grupą są ci, którzy chcą zarabiać więcej 

pieniędzy (32%) i ci, którzy chcą stanąć wobec nowego wyzwania (24%) lub zmienić 

perspektywę i plany dotyczące kariery (22%). Przedsiębiorczość jest obecnie znacznie bardziej 

ceniona w mediach i nie ma lepszego bodźca do założenia własnej firmy niż zobaczenie na 

własne oczy, jak w rzeczywistości powstają zbliżone projekty biznesowe. 

 

We Francji i na całym świecie wciąż słyszymy o sukcesach start-upów i indywidualnych 

przedsiębiorców, którzy wykazali się odwagą i wytrwałością. W związku z tym coraz więcej 

osób zadaje sobie dziś to samo pytanie: „Właściwie dlaczego nie ja nie mógłbym/mogłabym 

czegoś takiego dokonać?”. 

Benjamin Franklin miał chyba zatem rację, kiedy stwierdził: „Jest wiele sposobów, by nie 

odnieść sukcesu, a najpewniejszym z nich jest nigdy nie podejmować ryzyka”. 
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Zakładanie własnego biznesu nie jest banalnym zadaniem. Znalezienie pomysłu, 

partnera, inwestora czy kredytu to jedynie najważniejsze z kluczowych kroków, które trzeba 

zrealizować, by osiągnąć sukces. 

Prowadzenie działalności gospodarczej 

we Francji 

Kilka wskazówek przed rozpoczęciem działalności  

 

▪ „Kiedy zaczynasz swój biznes, musisz to robić etapami. Pierwszą rzeczą jest 

dokonanie samooceny. Jakie są moje prawdziwe motywacje? Jakie są moje mocne i 

słabe strony? Czy posiadam niezbędne kwalifikacje i know-how? Czy jestem dobrym 

handlowcem? Czy będę w stanie przekonać do tego pomysłu innych? Czy jestem 

dobrym menedżerem? Czy mam wystarczającą wiedzę techniczną? 

 

▪ Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy dokładnie zbadać swoją 

sytuację finansową. Może być tak, że po prostu nie będzie cię stać na pokrycie 

kosztów pierwszego roku działania firmy. Jeśli wciąż mieszkasz z rodzicami – może 

lepiej przedłużyć to rozwiązanie, by mieć więcej środków na rozruch firmy! Jeśli to 

możliwe, rozważ pracę na część etatu podczas pierwszego etapu budowy własnej 

firmy - takie rozwiązanie pozwoli ci zapewnić sobie choćby niewielkie wynagrodzenie. 

Jeśli nie masz żadnych dochodów i nikt nie może ci pomóc finansowo, zastanów się, 

czy posiadane oszczędności pozwolą ci poradzić sobie z pierwszymi kosztami stałymi 

firmy? 

 

„Młodzi przedsiębiorcy często tworzą swoje projekty wspólnie z wieloma innymi 

osobami. I mają rację, to jest formuła, która działa! Komplementarność umiejętności 

jest cennym atutem przy zakładaniu firmy. Z drugiej strony, zanim zaczniecie myśleć o 

własnym biznesie, zadajcie sobie istotne pytania: czy wszyscy macie taką samą wizję 

firmy? Czy jesteście zgodni co do modelu jej przyszłego rozwoju? Jakiego rodzaju ma to 

być firma? Kto będzie podejmował decyzje? Jak wygląda zaangażowanie 

poszczególnych osób jeśli chodzi o czas i pieniądze?”, itp. 

 

▪ Nie działaj w pojedynkę, staraj się skonfrontować swój pomysł na biznes z opiniami 

bardziej doświadczonych osób. Słuchaj ich i zadawaj sobie pytania po ich 

komentarzach. Lider musi być zdolny do przystosowania się. „To bardzo ważne, aby 

nie działać solo, trzeba starać się uzyskać pomoc od początku projektu. Zgłoś się do 

organizacji wspierających, takich jak izby handlowe i przemysłowe, izby rzemieślnicze 

i młodzieżowe organizacje wsparcia, takie jak Moovjee, oferujące system wsparcia i 

szkoleń oparty na wymianie doświadczeń między młodymi a doświadczonymi 
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przedsiębiorcami. Większość z tych środków wsparcia jest bezpłatna lub finansowana 

przez programy wspierane ze środków publicznych.  

Można również spróbować dostać się do inkubatora przedsiębiorstw lub spółdzielni 

społecznej. Struktury te pozwalają na przetestowanie twojego projektu w 

rzeczywistości, bez podejmowania znacznego ryzyka. We Francji istnieje kilka takich 

struktur wsparcia. 

Jeśli masz kontakty z działającymi już przedsiębiorcami, poproś ich o radę – w tym 

środowisku panuje ogromna solidarność. 

 

▪ Nie jest łatwo być liderem w biznesie... trzeba poświęcić dużo czasu i energii, aby 

otworzyć firmę. Szykuj się na wzloty i upadki, nie daj się zniechęcić porażkom czy 

gorszym okresom. Wierz w swój projekt i nie poddawaj się! 

Pamiętaj także o wsparciu od otaczających cię osób (męża/żony, przyjaciół, rodziny, 

współpracowników, doradców, itp.), którzy w ciebie wierzą i wiedzą, jak w trudnej 

sytuacji ponownie cię wesprzeć. 

 

Niezbędne formalności przy otwieraniu działalności 

gospodarczej we Francji 

 

Stworzenie biznesu jest projektem, który wymaga przygotowania i podjęcia 

istotnych decyzji. Projekt założenia własnej firmy należy realizować etapami – nie 

zawsze jednak łatwo stwierdzić, jak to zrobić i gdzie zacząć. 

 

Poniżej przedstawiamy kluczowe kroki przy zakładaniu firmy – swego rodzaju ścieżkę, 

którą należy przejść w procesie tworzenia firmy: 

 

• Określenie pomysłu 

• Przed podjęciem ostatecznej decyzji: 

• Nauka o procesie tworzenia biznesu 

• Podjęcie decyzji i zaplanowanie działań 

• Stworzenie biznesplanu 

• Zestawienie możliwych środków pomocowych 

• Organizacja finansowania projektu 

• Znalezienie siedziby – miejsca do pracy 

• Walidacja projektu biznesowego 

• Opracowanie dokumentów założycielskich firmy 

• Przygotowanie zestawu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia działalności 

• Złożenie dokumentów 

• Otrzymanie licencji 
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CFE –  realizacja formalności w urzędzie  

 

Kiedy twoja firma jest gotowa do rozpoczęcia działalności, wymagane jest 

spełnienie wymogów formalnych w urzędzie CFE. Przy złożeniu wniosku o rejestrację 

określisz datę rozpoczęcia działalności. 

Po przygotowaniach koncepcyjnych należy spełnić wymogi formalne, którymi zajmuje 

się urząd CFE, do którego złożysz dokumenty zgodne z aktualnymi wymaganiami 

francuskiego prawa handlowego. 

Wniosek o rejestrację musi być złożony za pomocą formularza CERFA, który będzie 

różnił się w zależności od statusu prawnego twojej firmy – nieco inaczej wygląda w 

przypadku indywidualnej działalności gospodarczej, a inaczej w przypadku spółek. 

 

Formularze te są dostępne w Internecie na stronie internetowej urzędu. 

 

Niezbędne dokumenty: 

Jeśli zakładasz indywidualną działalność gospodarczą  

▪ dowód tożsamości 

▪ dowód posiadania miejsca zamieszkania 

▪ zaświadczenie o braku zakazu działalności w danym obszarze. 

 

 

Jeśli tworzysz spółkę, będziesz musiał również przedstawić  

▪ statut spółki, 

▪ ogłoszenie dotyczące założenia do publikacji, 

▪ zaświadczenie o zdeponowaniu środków pieniężnych stanowiących kapitał 

zakładowy w instytucji bankowej  

 

 

Jeśli twoja działalność jest regulowana przepisami -   

w zależności od typu działalności, będziesz musiał/a przedstawić: 

▪ dowód swoich kwalifikacji 

▪ zezwolenie administracyjne 

▪ zaświadczenie członkostwa w organizacji zawodowej, itp. 

 

 

Jeśli dokumentacja jest kompletna, urząd CFE niezwłocznie prześle ci bezpłatnie 

potwierdzenie rejestracji firmy. 

 

 

Sporządzenie projektu statutu spółki  
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Ta formalność jest obowiązkowa tylko w przypadku spółek i nie dotyczy 

samozatrudnienia. 

Umowa spółki ma na celu organizację funkcjonowania i organizacji przedsiębiorstwa.  

 

Jej treść jest w mniejszym lub większym stopniu regulowana w zależności od formy 

prawnej firmy. Zawiera ona kilka istotnych informacji: 

▪ przedmiot działalności przedsiębiorstwa 

▪ adres siedziby spółki 

▪ wysokość kapitału zakładowego 

▪ daty otwarcia i zamknięcia roku budżetowego 

▪ ustalenia dotyczące zarządzania i kontroli w przedsiębiorstwie 

▪ zasady dotyczące kworum i większości decyzji podejmowanych na 

zgromadzeniach 

▪ zasady, których należy przestrzegać przy zbyciu papierów wartościowych 

 

Umowa spółki może być podpisana tylko wtedy, gdy zostaną wniesione wkłady 

kapitałowe. Ta formalność dotyczy tylko spółek.  

 

Z kolei osoby samozatrudnione powinny złożyć oświadczenia dotyczące majątku firmy 

i wpisania elementów majątku do zasobu jej środków trwałych. 

 

 

Publikacja zawiadomienia o utworzeniu spółki 

 

Ta formalność jest obowiązkowa tylko dla spółek i nie dotyczy indywidualnej 

działalności gospodarczej. 

 

Publikacja musi być przeprowadzona w czasopiśmie wydawanym w okolicy, w której 

znajduje się siedziba spółki. Przedsiębiorca ma swobodę przy wyborze czasopisma.  

 

Aby udowodnić publikację, gazeta wysyła do przedsiębiorcy zaświadczenie o publikacji 

lub kopię gazety. Publikacja taka jest konieczna w celu dopełnienia wniosku o 

rejestrację przedsiębiorstwa. 

 

 

Oświadczenie o utworzeniu przedsiębiorstwa 

 

Ta formalność dotyczy wszystkich firm (zarówno spółek, jak i osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą). Formularz, który należy wypełnić zależy od 

formy prawnej: 

▪ Dla firm typu SARL i EURL: Należy użyć formularza M0 SARL (11680*04). 

▪ W przypadku spółek typu SAS, innych spółek akcyjnych i SNC: należy użyć 

formularza M0 SAS (13959*05). 
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▪ W przypadku organizacji pozarządowych (typy działalności: SCI, SCP, SCM, 

etc.): należy użyć formularza M0 dla organizacji społecznych (13958*01). 

▪ Dla samozatrudnionych: należy użyć formularza P0. Uwaga, istnieje kilka 

typów formularza P0 - prawidłowy formularz należy wybrać w zależności od 

charakteru prowadzonej działalności. 

 

 

Inne formalności związane z zakładaniem działalności gospodarczej 

 

Oświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony władz i organów państwa – ta formalność 

dotyczy w szczególności przedsiębiorców indywidualnych, a także wszystkich osób 

wymienione w rejestrze handlowym i spółek po zarejestrowaniu spółki handlowej, w 

tym osób działających w zarządach. W oświadczeniu takim osoby deklarują, że nie są 

karane wyrokiem skazującym ani sankcjami cywilnymi lub administracyjnymi 

zabraniającymi jej zarządzania, administrowania lub kierowania osobą prawną. W 

przypadku osób planujących działalność handlową – w oświadczeniu musi ponadto 

znaleźć się informacja o braku wyroków zakazujących tego typu działalności w 

przypadku danej osoby. 

 

 

Informacje i oświadczenia dotyczące majątku wspólnego 

 

Ta formalność jest obowiązkowa jedynie w ramach spółek typu SARL, organizacji 

pozarządowych lub organizacji typu SNC, i w których jeden lub więcej wspólników 

wnosi majątek wspólny. 

 

Wspólnik musi powiadomić współmałżonka za każdym razem, gdy zamierza wnieść 

wspólny majątek do spółki; musi również uzasadnić takie wniesienie w akcie 

wniesienia wkładu.  

W przypadku niektórych wkładów (nieruchomości, akcji, papierów wartościowych itp.) 

konieczne może być uzyskanie zgody małżonka. 

 

Po drugie, poinformowany współmałżonek ma prawo do żądania uzyskania statusu 

wspólnika w zakresie połowy udziałów objętych majątkiem wspólnym. 

 

 

Informacje od współmałżonka o konsekwencjach zadłużenia 

 

Ta formalność dotyczy tylko indywidualnych przedsiębiorców pozostających w związku 

małżeńskim w ramach małżeństwa lub związku partnerskiego.  

 

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą są zobowiązane do pisemnego 

poinformowania współmałżonka o konsekwencjach zadłużenia zaciągniętego w 

związku z wykonywaniem działalności zawodowej. 
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Przy rejestracji firmy należy przedstawić dowód przekazania takiej informacji 

współmałżonkowi. 

 

 

Zezwolenie niezbędne do wykonywania działalności regulowanej  

 

Ta formalność jest obowiązkowa tylko w odniesieniu do specjalistów zajmujących się 

działalnością regulowaną. Jeśli dana działalność ma charakter regulowany, to 

konieczne jest: 

- sprawdzenie, czy spełnione są wszystkie wymagane warunki (dyplom, kwalifikacje 

zawodowe itp.), 

- zwrócenie się do właściwego organu o odpowiednie zezwolenie lub zgodę. 

 

 

Dowód dysponowania pomieszczeniami siedziby firmy 

 

Ta formalność ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw (zarówno spółek, jak i 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).  

Aby złożyć wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa, należy udowodnić dysponowanie 

pomieszczeniami służącymi za siedzibę firmy. 

W zależności od przypadku, dowód może stanowić tytuł własności, umowa najmu, itp. 

 

 

Złożenie wniosku o rejestrację spółki 

 

Ta formalność ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw (zarówno spółek, jak i 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Polega ona na zwróceniu się 

o zarejestrowanie przedsiębiorstwa we francuskim Rejestrze Handlowym i Spółek oraz, 

w stosownych przypadkach, także w Rejestrze Przedsiębiorców. 

 

W tym celu należy złożyć wniosek o rejestrację do właściwego organu. Treść wniosku 

zależy od formy prawnej przedsiębiorstwa i charakterystyki planowanej działalności. 

 

 

Dodatkowe formalności związane z rejestracją  

Należy pamiętać, że czasami osoby rozpoczynające działalność gospodarczą muszą 

dopełnić dodatkowych formalności związanych z rejestracją firmy. 

 

 

Wniosek o wsparcie ACCRE  

 

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą kwalifikujące się do ACCRE (pomoc dla 

bezrobotnych przedsiębiorców lub osób rozpoczynających działalność gospodarczą) 
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muszą złożyć wniosek o pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej (i nie później 

niż w ciągu 45 dni od daty rejestracji firmy). 

Wsparcie ACCRE na rozpoczęcie działalności pozwala na tymczasowe obniżenie 

składek na ubezpieczenie społeczne i uprawnia do korzystania z częściowego zasiłku 

dla bezrobotnych. 

W celu uzyskania tej pomocy należy przesłać odpowiednie oświadczenie do urzędu 

CFE. 

 

Deklaracja rzeczywistych beneficjentów 

 

Ta formalność jest obowiązkowa tylko dla spółek i nie dotyczy osób prowadzących 

indywidualną działalność gospodarczą.  

Oświadczenie musi zostać złożone w momencie składania wniosku o rejestrację 

przedsiębiorstwa lub najpóźniej w ciągu 15 dni od daty otrzymania decyzji o rejestracji. 

 

 

Opcja wyboru typu rozliczenia podatku dochodowego 

 

Co do zasady, wybór sposobu rozliczania podatku przedsiębiorstwa dokonywany jest 

bezpośrednio w deklaracji o utworzeniu przedsiębiorstwa (formularz P0 lub M0 w 

zależności od formy prawnej firmy). 

W przypadku jednak, gdy przedsiębiorstwo wybiera inny system podatkowy niż ten, 

który ma zastosowanie domyślnie, zaleca się przekazanie tej decyzji drogą pocztową 

skierowaną do urzędu skarbowego. 

Przedsiębiorca powinien także standardowo otrzymać informację z urzędu 

skarbowego, zawierającą opis dostępnych dla niego opcji rozliczenia podatku.  

W jakichkolwiek błędów wynikających z rejestracji, należy się niezwłocznie 

skontaktować z urzędem skarbowym. 

 

 

Deklaracja o ochronie własności prywatnej 

 

Dotyczy tylko przedsiębiorców indywidualnych – deklaracja taka zalecana jest dla 

wszystkich tych przedsiębiorców, którzy zbywają zabudowane i/lub niezabudowane 

grunty, inne niż ich główne miejsce zamieszkania i nieużywane do działalności 

zawodowej. 

Czyniąc to, przed notariuszem, przedsiębiorca chroni swoją prywatną własność nie 

związaną z działalnością zawodową. 

 

 

Różne możliwe statusy prawne przedsiębiorstw  
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Rozważając założenie firmy, należy wybrać jej status. Wybór ten to kwestia złożona i istotna. 

Ma na nią wpływ na wiele parametrów: sposób zarządzania firmą, forma opodatkowania, 

obowiązujące przepisy prawne, itp. 

 

Oto różne formy działalności możliwe we Francji: indywidualna działalność gospodarcza, EIRL, 

SARL i EURL, SAS i SASU, SA i SNC. 

 

 

Indywidualna działalność gospodarcza  

Indywidualna działalność ma elastyczny status, nie ma w niej rozróżnienia między majątkiem 

prywatnym a zawodowym, nie ma potrzeby posiadania statutu ani umowy spółki, nie ma 

potrzeby posiadania osobnego rachunku bankowego dla firmy. 

Zyski z działalności gospodarczej są opodatkowane podatkiem dochodowym i płaci je osoba 

fizyczna prowadząca firmę. 

Należy jednak pamiętać, że ryzyko ponoszone przez właściciela jest znaczne: wierzyciele mogą 

go pozwać domagając się zadośćuczynienia w oparciu o majątek osobisty właściciela firmy. 

Status indywidualnego przedsiębiorstwa pozwala także na skorzystanie z programów wsparcia 

dla mikroprzedsiębiorstw. 

 

 

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowidzialnością  

(EIRL) 

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie EIRL, jest stosunkowo 

nową formą działalności, łączącą w sobie pewne zalety indywidualnej działalności z zaletami 

spółki EURL (opisanej poniżej). 

Ten status przedsiębiorstwa ma cechy samozatrudnienia, z wyjątkiem tego, że 

odpowiedzialność właściciela przedsiębiorstwa jest ograniczona do kwoty majątku 

przydzielonego przedsiębiorstwu. Ponadto przy jednoosobowej spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością istnieje możliwość opodatkowania zgodnie ze stawkami dla osób 

prawnych. 

Należy jednak pamiętać, że przy tej spółce konieczne będzie otwarcie firmowego rachunku 

bankowego, co nie jest obowiązkowe w przypadku samozatrudnienia.  

 

 

 

Spółki typu SARL i EURL  

SARL, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest formą często stosowaną w 

przedsiębiorstwach rodzinnych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jest to osoba 

prawna, której założenie wymaga sporządzenia statutu i umowy spółki.  
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Ta forma ma zastosowanie w projektach biznesowych prowadzonych przez od 2 do 100 

partnerów, a spółka SARL może mieć nawet formę jednoosobową – jest to wówczas tzw. EURL 

(jednoosobowa spółka SARL). 

Nie przewiduje się minimalnego kapitału zakładowego, a wszystkie rodzaje wkładu są 

dozwolone. 

Działanie spółki SARL jest regulowane przez kodeks handlowy, który zapewnia bezpieczeństwo 

partnerom, ale niekiedy zmniejsza elastyczność działania spółki. 

Jeśli chodzi o opodatkowanie – zyski spółki SARL podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami 

ogólnymi dla osób prawnych, ale istnieje możliwość czasowego wyboru innego sposobu 

opodatkowania spółki (np. bezpośrednie opodatkowanie wspólników); 

Spółki SARL utworzone przez członków tej samej rodziny nie mają ograniczeń czasowych;  

Zyski osiągane przez EURL podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

prawnych, ale istnieje możliwość wyboru opcji z opodatkowaniem poszczególnych 

wspólników; 

Od momentu wejścia w życie tzw. „ustawy Sapin 2” (grudzień 2016 r.), spółki EURL, w których 

jedynym wspólnikiem jest osoba prowadząca firmę mogą korzystać z programów wsparcia dla 

mikroprzedsiębiorstw. 

 

Jeśli chodzi o zarządzanie spółkami: 

▪ Może być realizowane przez wspólników, którzy działają na własny rachunek – kiedy 

wspólnicy ci stanowią większość udziałowców spółki SARL; 

▪ W przypadku, gdy nie ma większości, zarząd jest wynagradzany jako pracownicy 

(według systemu ogólnego), 

▪ Zarządzanie jest realizowane przez jedynego udziałowca EURL – osobę prowadzącą 

działalność na własny rachunek; 

▪ Jeśli jedyny udziałowiec nie zarządza firmą, jest on traktowany jako pracownik spółki. 

▪ Wspólnicy spółek SARL i jedyny wspólnik zarządzający EURL są odpowiedzialni za 

składki na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do swoich dywidend. 

 

 

 

 

 

 

Spółki SAS i SASU 

 

SAS jest drugą najczęściej spotykaną formą spółki po SARL. Stworzenie SAS wymaga co 

najmniej 2 osób, natomiast SASU to forma jednoosobowa tej spółki. 

Ten typ spółki jest stosowany w szczególności w kontekście działalności typu projektowego, 

gdy planowane są wypłaty dywidend lub wejście inwestorów. 

Nie przewiduje się minimalnego kapitału zakładowego, a wszystkie rodzaje wkładu są 

dozwolone. Spółki SAS i SASU to osoby prawne, przy których wymaga się sporządzenia statutu. 
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Funkcjonowanie SAS jest słabo uregulowane przez kodeks handlowy, który pozwala na dużą 

swobodę w rozwijaniu działalności tego typu spółek. Zyski osiągane przez spółki SAS lub SASU 

podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami ogólnymi, ale możliwy jest także wybór opcji 

opodatkowania dla osób prawnych. W tych typach spółek nie stosuje się podatku od 

wynagrodzeń od dywidend. 

Zarząd spółki SAS jest ponadto traktowany jak jej pracownicy. 

 

 

 

SA (spółka akcyjna)  

Spółki akcyjne są ukierunkowana na duże projekty. Muszą mieć co najmniej 7 akcjonariuszy 

oraz 37 000 euro kapitału zakładowego. 

Spółka typu SA to osoba prawna, która wymaga sporządzenia umowy spółki. Firmy takie mogą 

wchodzić na giełdę. 

Konieczne jest powołanie kilku organów spółki (prezesa, dyrektora generalnego, rady 

dyrektorów itp.), a jej działanie jest dość złożone. Ponadto spółki akcyjne muszą być 

poddawane audytowi księgowemu przez biegłego rewidenta, niezależnie od ich wielkości. 

Zyski spółki akcyjnej są opodatkowane na zasadach ogólnych opodatkowania spółek. 

Dywidendy przy tej formie nie podlegają opodatkowaniu z tytułu podatku od wynagrodzeń, a 

stanowisko dyrektora jest odrębnie wynagradzane. 

 

 

 

SNC (spółka jawna)  

 

We Francji forma spółki SNC jest używana w bardzo niewielkim stopniu, biorąc pod uwagę 

dużą odpowiedzialność, jaka ciąży na każdym z partnerów. Spółka SNC jest formą działalności, 

która wymaga sporządzenia statutu. 

Stworzenie spółki SNC wymaga co najmniej 2 osób, a partnerzy odpowiadają za zobowiązania 

solidarnie i bezterminowo. Nie przewiduje się minimalnego kapitału zakładowego, dozwolony 

jest każdy rodzaj wkładu. 

Zazwyczaj tego typu spółki mają charakter prywatny, a przenoszenie udziałów w nich jest 

regulowane odrębnymi przepisami. 

Zyski spółek SNC podlegają zasadom ogólnym opodatkowania. 

Wszyscy wspólnicy SNC są uważani za odrębne podmioty gospodarcze i działają na zasadzie 

samozatrudnienia – niezależnie od tego, czy są szefami spółki, czy nie. W przypadku 

mianowania menedżera nie będącego wspólnikiem, jest on pracownikiem zatrudnionym przez 

spółkę.  
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Środki zachęcające do rozpoczęcia działalności we Francji  

 

Istnieje wiele programów wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które 

są otwarte dla przedsiębiorców. Godne zalecenia jest sprawdzenie informacji o możliwym 

wsparciu, do którego kwalifikuje się twoja firma w i związany z nią nowy pomysł na biznes. 

 

ACRE – Pomoc dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność: 

 Od dnia 1 stycznia 2019 r. program wsparcia ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs ou 

Repreneurs d'entreprises) został zastąpiony przez program ACRE (Aide aux Créateurs et 

Repreneurs d'Entreprises). ACRE oferuje pomoc dostępną dla wszystkich osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców od dnia 1 stycznia 2019 r. i 

obejmuje roczne zależne od dochodów zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne. 

Bezrobotni przedsiębiorcy lub młodzi przedsiębiorcy mogą korzystać z kilku programów 

wsparcia oferowanych przez Pôle Employ (francuska agencja zatrudnienia), a głównymi są: 

program ACCRE, świadczenia i program ACRE. Poniżej wyjaśniamy, jak działają te systemy 

wsparcia – ponieważ skorzystanie z nich może nie wydawać się rzeczą łatwą dla 

przedsiębiorcy.  

Należy pamiętać, że aby otrzymać  wsparcie z programu ACRE, przyszły przedsiębiorca musi 

odczekać do końca aktualnej umowy o pracę. Z kolei program ACCRE nie stawia tego wymogu. 

 

Tworzenie przedsiębiorstw – wsparcie podatkowe i społeczne: 

W ramach tworzenia przedsiębiorstw można korzystać z kilku rodzajów zwolnień 

podatkowych i składkowych: zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne ACCRE, 

obniżenie podatku w związku z wpłatą kapitału zakładowego, obniżenie podatku od firmy z 

tytułu kosztów księgowych, pomoc podatkowa dla przedsiębiorstw rozpoczynających 

działalność na obszarach objętych szczególnym wsparciem, czasowe zwolnienie z podatku CFE 

dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, itp. Aby w pełni wykorzystać tę pomoc 

podatkową i socjalną, przedsiębiorca musi być świadomy istniejącego sposobu weryfikacji 

kwalifikowalności przedsiębiorców. 

 

Program ACRE (dawniej ACCRE) dla osób kierujących spółkami SARL lub EURL : 

Przedsiębiorca, który uczestniczył w tworzeniu spółki SARL, lub EURL, gdzie jest jedynym 

wspólnikiem i planuje być menadżerem, może, pod pewnymi warunkami, ubiegać się o pomoc 

w ramach programu ACRE. Od dnia 1 stycznia 2019 r. ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs 

ou Repreneurs d'entreprises) zostało zastąpione przez program ACRE (Aide aux Créateurs et 

Repreneurs d'Entreprises). Pomoc ta umożliwia zarządzającemu spółką skorzystanie z 12-

miesięcznego zwolnienia z części składek na ubezpieczenie społeczne, za które jest on 

odpowiedzialny, a także z możliwości ubiegania się o pomoc finansową na nabycie lub 

rozpoczęcie działalności (w postaci rekompensaty za zainwestowany kapitał). 

Twórcy i nabywcy firm zarejestrowanych w Pôle emploi (francuskiej agencji zatrudnienia), 

którzy są uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych, także mogą ubiegać się i uzyskać wsparcie 

ACRE. 
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Wybierz ACRE lub utrzymanie ARE (zasiłek dla bezrobotnych)  

Twórca lub nabywca firmy objętej wsparciem przez Pôle ma możliwość wyboru pomiędzy 

wsparciem ACRE a utrzymaniem wsparcia dla osób bezrobotnych – ARE. Kontynuacja ARE 

pozwala na utrzymanie miesięcznego zasiłku dla bezrobotnych na dotychczasowych 

warunkach, natomiast program wsparcia ACRE pozwala na pobieranie części zasiłku ARE. 

Utrzymanie ARE umożliwia jednoczesne rozpoczęcie działalności lub przejęcie 

przedsiębiorstwa i dalsze comiesięczne otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych do momentu 

wygaśnięcia okresu wsparcia. 

 

 

Pomoc dla młodych przedsiębiorców  

We Francji dostępna jest także pomoc dla młodych przedsiębiorców planujących założenie 

firmy: program ACCRE, specjalny status studenta-przedsiębiorcy, wsparcie dla młodych firm 

ze środowiska akademickiego, programy wsparcia Créa Jeunes i Cap'Jeunes.  

Program ACCRE pozwala na całkowite zwolnienie z niektórych składek na ubezpieczenie 

społeczne. Stanowi wsparcie, które może być przyznane młodym przedsiębiorcom. Jedynym 

warunkiem wstępnym kwalifikowalności jest spełnienie warunku wieku – beneficjenci muszą 

mieć od 18 do 26 lat. Z kolei program ACCRE Cap'Jeunes jest kierowany do młodych ludzi 

planujących otworzyć własny biznes w przedziale wiekowym od 18 do 32 lat. 

 

 

Program wsparcia ACCRE dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą 

Program ACCRE to wsparcie, które pozwala na korzystanie z obniżki podatków od 

wynagrodzeń dla pracowników przez maksymalnie 12 kwartałów i 12 miesięcy dla 

samozatrudnionych. To oznacza wymierne korzyści dla przedsiębiorców. 

 

Do wsparcia ACCRE kwalifikują się: osoby poszukujące pracy, które otrzymywały lub 

prawdopodobnie będą otrzymywać wynagrodzenie; osoby poszukujące pracy, które nie 

otrzymywały wynagrodzenia, oraz osoby, które były zarejestrowane jako pracujące przez 6 

miesięcy w ciągu ostatnich 18 miesięcy 

 

Uwaga: możliwe jest połączenie statusu samozatrudnienia z otrzymywaniem zasiłków dla 

bezrobotnych (lub świadczeniami z tytułu powrotu do pracy). W zależności jednak od 

dochodów z samozatrudnienia, kwota zasiłku dla bezrobotnych może zostać zmniejszona lub 

zlikwidowana, chyba że przedsiębiorca zdecyduje się na wsparcie z programu ACRE. 

Samozatrudnieni muszą wybrać spośród dwóch rozwiązań: utrzymanie zasiłków lub program 

ACRE. Przy połączeniu statusu samozatrudnienia ze świadczeniami dla bezrobotnych stosuje 

się następujące zasady: jeśli dana osoba jest bezrobotna i chce założyć działalność, zaleca się 

powiadomienie o tym doradcy zawodowego. Założenie własnej działalności gospodarczej nie 

powoduje utraty praw do zasiłku dla bezrobotnych. 


