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Oddzia  zagranicznego przedsi biorcy w Polsce 

 

Zgodnie z polskim prawem, zagraniczny przedsi biorca, w celu wykonywania dzia alno ci 
gospodarczej w Polsce mo e, na zasadzie wzajemno ci, utworzy  swój oddzia . 

Zwracamy uwag , i  przedmiot dzia alno ci oddzia u nie mo e wychodzi  poza przedmiot 
dzia alno ci zagranicznego przedsi biorcy.  

Do  zarejestrowania  oddzia u  konieczne  jest  wskazanie  osoby  upowa nionej  do  
reprezentowania zagranicznego przedsi biorcy w oddziale. 

Do zarejestrowania oddzia u zagranicznego przedsi biorcy w Polsce wymagane jest 
podanie nast puj cych informacji: 

1. Informacja o miejscu prowadzenia dzia alno ci oraz adresie oddzia u; 

2. Informacje zwieraj ce nazwiska oraz adresy cz onków zarz du zagranicznego 
przedsi biorcy, zasady reprezentacji zagranicznego przedsi biorcy, jak równie  
nazwiska oraz adresy cz onków Rady Nadzorczej, je eli zosta a powo ana; 

3. Informacje  zawieraj ce  dane  osobowe  (w  tym  PESEL),  adres  w  Polsce  oraz  
stanowisko osoby wskazanej do reprezentowania zagranicznego przedsi biorcy w 
polskim oddziale (tj. osoby maj cej pe nomocnictwo ogólne); 

4. Informacje dotycz ce przedmiotu dzia alno ci wykonywanej przez oddzia , zgodnie 
z Polsk  Klasyfikacj  Dzia alno ci Gospodarczej (odpowiednikiem europejskiej 
klasyfikacji  NACE)  –  przedmiot  dzia alno ci  oddzia u  nie  mo e  by  szerszy  od  
przedmiotu dzia alno ci zagranicznego przedsi biorcy, jednak mo e by  w szy. 

Do rejestracji oddzia u zagranicznego przedsi biorcy w Polsce wymagane s  nast puj ce 
dokumenty: 

1. Decyzja odpowiedniego organu zagranicznego przedsi biorcy w sprawie 
utworzenia oddzia u oraz miejsca jego dzia alno ci; 

2. Decyzja w sprawie wyznaczenia osoby reprezentuj cej zagranicznego 
przedsi biorc  w oddziale (na podstawie pe nomocnictwa ogólnego); 

3. Po wiadczony notarialnie wzór podpisu osoby upowa nionej do reprezentowania 
zagranicznego przedsi biorcy w oddziale; 
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4. Uwierzytelniona  kopia  umowy  spó ki  wraz  z  jej  t umaczeniem  przysi ym  –  w  
praktyce oznacza to, e kopia umowy powinna by  po wiadczona przez 
notariusza, a polska wersja powinna zosta  przygotowana przez t umacza 
przysi ego; 

5. Odpis z odpowiedniego rejestru zagranicznego przedsi biorcy z t umaczeniem 
przysi ym  –  podkre lamy,  i  potrzebny  jest  orygina  odpisu,  a  polska  wersja  
powinna zosta  sporz dzona przez t umacza przysi ego; 

6. Dokument potwierdzaj cy, e pomi dzy krajem zagranicznego przedsi biorcy a 
Polsk  jest spe niona zasada wzajemno ci (w przypadku przedsi biorcy z kraju 
nale cego  do  Unii  Europejskiej,  zasada  ta  jest  spe niona  w  oparciu  o  przepisy  
Traktatu WE). 

Zwracamy  uwag ,  i  jest  równie  mo liwe  ustanowienie  prokurenta,  czyli  osoby  
posiadaj cej szczególny rodzaj pe nomocnictwa upowa niaj cego do wykonywania 
wi kszo ci czynno ci – prokurent mo e samodzielnie podpisywa  wszelkie dokumenty, z 
wyj tkiem dotycz cych sprzeda y lub oddania w u ytkowanie przedsi biorstwa oraz 
sprzeda y, obci enia b  wydzier awienia nieruchomo ci. 

Wypada zauwa , e dla za enia oddzia u zagranicznego przedsi biorcy wymagane 
jest – w przeciwie stwie do spó ek handlowych – t umaczenie umowy spó ki oraz wyci gu 
z rejestru przedsi biorcy zagranicznego ustanawiaj cego oddzia  w Polsce. W zale no ci 
od  liczby  stron  t umaczonej  dokumentacji,  koszty  z  tym  zwi zane  mog  okaza  si  
wysokie. 

* * * 

Je eli planuj  Pa stwo zarejestrowanie oddzia u przedsi biorcy zagranicznego w Polsce, 
lub potrzebuj  porady zwi zanej z innymi sprawami dotycz cymi dzia alno ci oddzia u, 
prosimy o kontakt z autorami tego artyku u: 

Adam Morawski, radca prawny 

Tel: (+48) 22 250 11 22 

E-mail: adam@morawski.eu 

 

Anna Borkowska, radca prawny 

Tel: (+48) 22 250 11 22 

E-mail: a.borkowska@morawski.eu 
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Pragniemy podkre li , i  informacje zawarte w naszym artykule s  prawdziwe i aktualne 
w  chwili  skierowania  do  publikacji,  jednak  nie  stanowi  one  porady  prawnej.  
Szczegó owej porady mog  udzieli  nasi prawnicy wy cznie w odpowiedzi na konkretne 
zapytanie oraz w odniesieniu do okre lonego stanu faktycznego.  

 
 

 

 


