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Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce 

 

Zgodnie z polskim prawem, przedsiębiorca zagraniczny, w celu wykonywania 

działalności gospodarczej w Polsce może, na zasadzie wzajemności1, utworzyć swój 

oddział. 

Zwracamy uwagę, iż przedmiot działalności oddziału nie może wychodzić poza 

przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego.  

Do zarejestrowania oddziału konieczne jest wskazanie osoby upoważnionej  

do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale. 

Do zarejestrowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce wymagane jest 

podanie następujących informacji: 

1. Informacja o miejscu prowadzenia działalności oraz adresie oddziału; 

2. Informacje zwierające nazwiska oraz adresy członków zarządu/wspólników 

zagranicznego przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy 

zagranicznego, jak również nazwiska oraz adresy członków rady nadzorczej 

przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli została powołana; 

3. Informacje zawierające dane osobowe (w tym nr PESEL), adres w Polsce oraz 

stanowisko osoby wskazanej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego  

w polskim oddziale; 

4. Informacje dotyczące przedmiotu działalności wykonywanej przez oddział, zgodnie 

z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (odpowiednikiem europejskiej 

klasyfikacji NACE) – przedmiot działalności oddziału nie może być szerszy  

od przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego, jednak może być węższy. 

Do rejestracji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce wymagane 

są następujące dokumenty: 

1. Decyzja odpowiedniego organu przedsiębiorcy zagranicznego w sprawie utworzenia 

oddziału oraz miejsca jego działalności; 

 
1 Zasady tej nie stosuje się w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego z kraju należącego do Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA 
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2. Decyzja w sprawie wyznaczenia osoby reprezentującej przedsiębiorcę 

zagranicznego w oddziale; 

3. Uwierzytelniona kopia umowy spółki przedsiębiorcy zagranicznego wraz z jej 

tłumaczeniem przysięgłym – w praktyce oznacza to, że kopia umowy powinna być 

poświadczona przez notariusza, a polska wersja powinna zostać przygotowana 

przez tłumacza przysięgłego; 

4. Odpis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorcy zagranicznego z tłumaczeniem 

przysięgłym – podkreślamy, iż potrzebny jest oryginał odpisu, a polska wersja 

powinna zostać sporządzona przez tłumacza przysięgłego; 

5. Dokument potwierdzający, że pomiędzy krajem przedsiębiorcy zagranicznego  

a Polską jest spełniona zasada wzajemności (dokument ten nie jest wymagany  

w przypadku przedsiębiorcy z kraju należącego do Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA). 

Zwracamy uwagę, iż jest również możliwe ustanowienie prokurenta, czyli osoby 

posiadającej szczególny rodzaj pełnomocnictwa upoważniającego do wykonywania 

większości czynności w oddziale – prokurent może samodzielnie podpisywać wszelkie 

dokumenty, z wyjątkiem dotyczących sprzedaży lub oddania w użytkowanie 

przedsiębiorstwa oraz sprzedaży, obciążenia bądź wydzierżawienia nieruchomości (do 

dokonania tych czynności prokurent potrzebuje pełnomocnictwa szczególnego). 

Podstawowe koszty rejestracji oddziału w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego (KRS) to 500 zł opłaty rejestracyjnej i 100 zł opłaty za publikację 

wymaganego ogłoszenia w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym (Monitor Sądowy 

i Gospodarczy). 

Wypada zauważyć, że dla założenia oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wymagane 

jest – w przeciwieństwie do utworzenia spółek handlowych – tłumaczenie przysięgłe 

umowy spółki oraz wyciągu z rejestru przedsiębiorcy zagranicznego ustanawiającego 

oddział w Polsce. W zależności od liczby stron tłumaczonej dokumentacji, koszty z tym 

związane mogą okazać się wysokie. 

Oprócz rejestracji oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy również zgłosić 

dane uzupełniające do urzędu skarbowego (np. numery rachunków bankowych, 

informacje o szczególnym statusie spółek, czy przewidywanej liczbie pracowników 

oddziału). Następnie urząd skarbowy przekaże odpowiednie dane w imieniu 

przedsiębiorcy zagranicznego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu 

Statystycznego. Dane uzupełniające należy zgłosić używając formularza NIP 8 w ciągu: 

- 21 dni od dnia wpisu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do KRS; 
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- 7 dni od dnia wpisu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do KRS – jeśli oddział będzie 

odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. 

Formularz NIP 8 może również zostać złożony w imieniu oddziału przez pełnomocnika, 

np. prawnika lub księgowego. 

* * * 

Jeżeli planują Państwo zarejestrowanie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, 

lub potrzebują porady związanej z innymi sprawami dotyczącymi działalności oddziału, 

prosimy o kontakt z autorami tej informacji: 

r.pr. Adam Morawski, Wspólnik Zarządzający 

Tel: (+48) 22 250 11 22 

E-mail: info@morawski.eu 

apl.radc. Barbara Pietrzak, Associate 

Tel: (+48) 22 250 11 22 

E-mail: info@morawski.eu 

Dołożyliśmy należytej staranności aby informacje zawarte w niniejszym opracowaniu były zgodne 

z obowiązującymi przepisami prawa w dacie ostatniej ich aktualizacji, jednak informacje te nie 

stanowią porady ani opinii prawnej i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek 

decyzji. Szczegółowej porady bądź opinii prawnej możemy udzielić wyłącznie w odpowiedzi na 

konkretne zapytanie oraz w odniesieniu do określonego stanu faktycznego.  

Data ostatniej aktualizacji: wrzesień 2022 r.  

mailto:info@morawski.eu
mailto:info@morawski.eu

