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1. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jedną z najistotniejszych decyzji podejmowanych przed rozpoczęciem działalności gos-
podarczej jest wybór formy organizacyjnej przedsiębiorstwa - tak, by odpowiadała zamierze-
niom przedsiębiorcy. Forma organizacyjna powinna być dostosowana do charakteru działalno-
ści, a także do jej rozmiaru, aby w pierwszych latach działania kwestie formalne nie utrudniały 
rozwoju firmy - na dalszym etapie rozwoju przedsiębiorstwa możliwe będzie przekształcenie 
w inną formę organizacyjną.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi prowadzenie działalności gospodarczej 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą o swo-
bodzie gospodarczej, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 
z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Regulują one zasady rozpoczynania i prowadze-
nia działalności gospodarczej na terenie RP przez przedsiębiorców krajowych i zagranicznych 
oraz zasady tworzenia oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. 

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej 
bądź do rejestru przedsiębiorców, zwanego Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS).

Podstawowymi formami organizacyjno-prawnymi prowadzenia w Polsce działalności 
gospodarczej są:

• osoba fizyczna,
• spółka cywilna,
• spółka jawna,
• spółka partnerska,
• spółka komandytowa,
• spółka komandytowo-akcyjna,
• spółka z ograniczona odpowiedzialnością,
• spółka akcyjna.

Co do zasady, każda osoba fizyczna może podjąć i prowadzić działalność gospodarczą. 
Przed rozpoczęciem działalności osoba fizyczna powinna uzyskać wpis do ewidencji działal-
ności gospodarczej. Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a wnio-
sek o wpis do ewidencji podlega opłacie. Przedsiębiorcy polscy są wpisywani do ewidencji 
prowadzonej przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Spółki dzielimy na cywilne i handlowe. Spółki cywilne działają na podstawie Kodeksu 
cywilnego. Spółki handlowe działają na podstawie Kodeksu spółek handlowych – dzielimy je 
na spółki osobowe i kapitałowe.

Kodeks spółek handlowych dzieli spółki handlowe na osobowe i kapitałowe. Podział 
ten wynika z kwestii osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. 

Spółki osobowe opierają swoją działalność na osobistej odpowiedzialności wspólni-
ków za zobowiązania spółki. Wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania 
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spółki. Do tych spółek zalicza się spółkę jawną i komandytową, partnerską oraz komandytowo-
 akcyjną.

Spółki kapitałowe odpowiadają za zobowiązania wobec wierzycieli swoim majątkiem, 
natomiast wspólnicy odpowiadają do wysokości wniesionych udziałów. Wspólnicy natomiast 
nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania wobec wierzycieli. Do tych spółek 
zaliczamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. 

Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą podejmować i wykonywać dzia-
łalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy. Podlegają one reje-
stracji w ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą, według głównego miejsca wykonywa-
nia tej działalności na terytorium RP.

Działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy mogą rów-
nież podejmować i wykonywać cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce:

• zezwolenie na osiedlenie, 
• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
• zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, określone w ustawie o cudzoziem-

cach,
• zgodę na pobyt tolerowany, 
• status uchodźcy.

Pozostali cudzoziemcy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wy-
łącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzial-
nością i akcyjnej. Ponadto mogą przystępować do takich spółek oraz obejmować ich udziały 
lub akcje, o ile umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.

Natomiast gdy przedsiębiorca zagraniczny nie chce tworzyć w Polsce nowej spółki, lecz 
prowadzić działalność swojego przedsiębiorstwa, mającego siedzibę za granicą, może stwo-
rzyć oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zagranicznego, z zastrzeżeniem jednak, 
że tworzenie oddziału może odbywać się jedynie na zasadzie wzajemności.

1.1 PRZEDSIĘBIORCY I SPÓŁKI CYWILNE

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej 
spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje dzia-
łalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w za-
kresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Jak wspomniano wyżej przedsiębiorcą jest również osoba fizyczna prowadząca dzia-
łalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (potocznie 
zwana przedsiębiorcą jednoosobowym). Pełni on funkcję kierownika i wnosi do przedsiębior-
stwa cały swój majątek. Osoba ta ponosi pełna odpowiedzialność prawną wobec wierzycieli 
i pełne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Rozmiary działalności tego przedsię-
biorstwa są ograniczone przez możliwość mobilizacji kapitału ze strony pojedynczego właści-
ciela.
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Spółka cywilna powstaje w drodze umowy zawieranej między wspólnikami. Umowa ta 
zobowiązuje wspólników by dążyli do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego i określa, 
w jaki sposób ten cel powinien być osiągnięty.

Majątek spółki cywilnej składa się z wkładów wnoszonych przez wspólników. Wkładem 
wspólnika do spółki może być własność lub inne prawo, ale może też polegać na świadczeniu 
usług (np. prowadzeniu rachunkowości spółki).

Spółka cywilna nie mając osobowości prawnej nie może nabywać praw i zaciągać zo-
bowiązań. W związku z tym podmiotami praw i obowiązków nie jest spółka, ale jej wspólnicy, 
którzy są przedsiębiorcami. Właścicielami majątku spółki pozostają wspólnicy, choć na czas 
trwania spółki nie mogą rozporządzać swoim udziałem ani domagać się podziału wspólnego 
majątku wspólników.

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają bez ograniczeń całym swoim mająt-
kiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką jako podmiotem. Odpowiedzialność 
solidarna polega na tym, że wierzyciel może żądać spłacenia zobowiązania od wszystkich 
dłużników lub jednego. Spłacenie zobowiązania przez jednego, zwalnia od odpowiedzialności 
pozostałych. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym 
stosunku uczestniczy w stratach. W umowie spółki można inaczej ustalić udział wspólników 
w zyskach i stratach, lecz nigdy nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.

Kodeks spółek handlowych zakłada m.in., że wszystkie spółki cywilne, których przy-
chody netto ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług w każdym z dwóch kolejnych lat 
obrotowych osiągnęły równowartość co najmniej 400 tys. euro będą musiały przekształcić się 
w spółki jawne i zarejestrować w sądzie. Poprawi to bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. 
Zakłada on również możliwość przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego 
bez konieczności jej rozwiązania.

1.2 SPÓŁKI OSOBOWE

Główną cechą spółek osobowych jest osobista odpowiedzialność wspólników za zo-
bowiązania spółki, solidarnie z pozostałymi wspólnikami i ze spółką. Mimo iż spółki osobowe 
nie posiadają osobowości prawnej, posiadają zdolność prawną. Wszystkie spółki osobowe po-
wstają z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Spółka jawna powstaje w wyniku umowy zawartej przez wspólników. Każdy wspólnik 
ma prawo i obowiązek do prowadzenia spraw spółki oraz prawo do równego udziału w zysku, 
ma też obowiązek pokrywania strat w tym samym stosunku. W umowie spółki można inaczej 
ustalić udział wspólników w zyskach i stratach, lecz nigdy nie można zwolnić wspólnika od 
udziału w stratach. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki osobiście, nieogranicze-
nie, solidarnie i subsydiarnie (oznacza to, że egzekucja najpierw prowadzona jest w stosunku 
do majątku spółki, później dopiero w stosunku do majątku wspólników). 

Spółka partnerska wzorowana na rozwiązaniach z USA, umożliwia współpracę przed-
stawicielom wolnych zawodów (np. adwokatom, lekarzom). Cechą charakterystyczną tej spółki 
jest m. in. sposób odpowiedzialności partnerów za jej zobowiązania. Odpowiedzialność part-
nera ogranicza się do następstw czynności wykonywanych przez niego lub osoby znajdujące 
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się pod jego kierownictwem. Umowa może jednak przewidywać, że jeden albo większa liczba 
partnerów ponosi odpowiedzialność, tak jak wspólnik spółki jawnej.

Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębior-
stwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden 
wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej 
jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Komandytariusz odpowiada za zobo-
wiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Spółkę repre-
zentują komplementariusze. W związku z ograniczoną odpowiedzialnością komandytariusza 
jest on w zasadzie odsunięty od prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Może jedynie 
reprezentować spółkę jako pełnomocnik. Utworzenie tej spółki wymaga zawarcia przez wspól-
ników umowy w formie aktu notarialnego i wpisania do rejestru. 

Spółka komandytowo-akcyjna ma ułatwić pozyskanie kapitału polskim przedsiębior-
stwom, które mają uregulowaną pozycję na rynku. Spółka ta może podnosić kapitał emitując 
akcje. Zamiast komandytariuszy będą w niej uczestniczyć akcjonariusze, czyli inwestorzy pa-
sywni. Kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50 tys. złotych. Statut spółki koman-
dytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. 

Spółka ta posiada organy takie jak: walne zgromadzenie oraz radę nadzorczą. Rada nad-
zorcza jest organem obligatoryjnym, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób. Funkcję 
quasi zarządu pełnią komplementariusze nie wyłączeni od prowadzenia spraw spółki i jej re-
prezentowania.

1.3 SPÓŁKI KAPITAŁOWE

Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną. Spółki kapitałowe odpowiadają za zo-
bowiązania wobec wierzycieli swoim majątkiem. Wspólnicy odpowiadają do wysokości wnie-
sionych udziałów, natomiast nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania wobec 
wierzycieli. Do tych spółek zaliczamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę ak-
cyjną. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i może być tworzona 
w każdym celu prawnie dozwolonym. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za-
warta może być przez jedną lub więcej osób. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić 
co najmniej 50 000 zł. Wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł. 
Z chwilą zawarcia umowy spółki z o.o. powstaje spółka z o.o. w organizacji. W momencie 
wpisania jej do rejestru spółka z o.o. uzyskuje osobowość prawną. 

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu 
notarialnego oraz powinna określać:

• firmę i siedzibę spółki,
• przedmiot działalności spółki,
• wysokość kapitału zakładowego,
• czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
• liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
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Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

• zawarcia umowy spółki (w formie aktu notarialnego), 
• wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, 

a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia 
nadwyżki, 

• powołania zarządu, 
• ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub 

umowa spółki.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Do wniosku o zarejestrowanie należy dołączyć:

• umowę spółki, 
• pisemne oświadczenie członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakłado-

wego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, 
• dowód ustanowienia władz spółki z wyszczególnieniem ich składu osobowego, je-

żeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający 
umowę spółki, 

• listę wspólników z podaniem ich nazwiska i imienia lub firmy oraz liczby i wartości 
nominalnej udziałów każdego z nich, podpisaną przez każdego z tych wspólników, 

• wzory podpisów członków zarządu złożone wobec sądu lub poświadczone notarial-
nie.

Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te or-
gany. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł, a wspólników 
jest więcej niż 25, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Najwyż-
szym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgromadzenie wspólników. Ko-
deks spółek handlowych przewiduje wyjątki od tej zasady, m.in. konieczność uzyskania zgody 
spółki na zbycie oraz zastawienie udziału, jeżeli taki wymóg zawiera umowa spółki. Obrót 
udziałami jest swobodny. Można je zbywać, zastawiać i dzielić (o ile po podzieleniu ich war-
tość nie będzie niższa od ustawowego minimum). Jednak Kodeks spółek handlowych przewi-
duje szereg wyjątków od tej zasady, m.in. konieczność uzyskania zgody spółki na zbycie oraz 
zastawienie udziału, jeżeli taki wymóg zawiera umowa spółki.

Spółka akcyjna może być zawiązana przez jedną albo więcej osób. Warunkiem powsta-
nia jest zawiązanie spółki, w tym podpisanie statutu przez jej założycieli. Statut powinien być 
sporządzony w formie aktu notarialnego. Następnym warunkiem jest wniesienie przez akcjo-
nariuszy wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy powinien wynosić 
minimum 500 000 zł i dzielić się na akcje o równej wartości, których wartość nominalna nie 
może być niższa niż 1 grosz. Kolejnymi warunkami jest ustanowienie zarządu i rady nadzor-
czej oraz wpis do rejestru. Z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji. 
W momencie wpisania do rejestru spółka akcyjna osiąga pełną osobowość prawną. 

Statut spółki akcyjnej (umowa spółki) zawarty w formie aktu notarialnego powinien 
określać:

• firmę i siedzibę spółki,
• przedmiot działalności spółki,
• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
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• wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na 
pokrycie kapitału zakładowego,

• wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na 
okaziciela,

• liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają 
być wprowadzone,

• nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,
• liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksy-

malną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu 
zarządu lub rady nadzorczej,

• pismo do zgłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Moni-
torem Sądowym i Gospodarczym.

Ponadto wymagane jest, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, aby statut zawierał 
postanowienia dotyczące:

• liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz 
związanych z nimi praw,

• wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza 
obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,

• warunków i sposobu umorzenia akcji,
• ograniczeń zbywalności akcji,
• uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom,
• co najmniej przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążają-

cych spółkę w związku z jej utworzeniem.

Następnie należy zgłosić spółkę akcyjną do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do zgłoszenia spółki należy dołączyć:

• statut,
• akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji,
• oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane statutem wpłaty na akcje 

oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem,
• potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokona-

nej na rachunek spółki w organizacji; w przypadku, gdy statut przewiduje pokrycie 
kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji należy do-
łączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wniesienie tych wkładów do 
spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed upływem wymaga-
nego terminu,

• dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki z wyszczególnieniem ich 
składu osobowego,

• zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez właściwy organ władzy publicz-
nej, jeżeli są one wymagane do powstania spółki,

• akt notarialny oświadczenia zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego, je-
żeli statut określa minimalną lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego.

Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeśli są obejmowane 
po cenie wyższej od wartości nominalnej, to nadwyżka powinna być uiszczona w całości 
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przed zarejestrowaniem spółki. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być po-
kryte w całości, nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki. Akcje obejmo-
wane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej 
w jednej czwartej ich wartości nominalnej. Jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady 
niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien 
być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego minimalnej wymaga-
nej wysokości (500 000 zł).

Organami spółki są:

• zarząd - prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz. Składa się on z 
jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez radę 
nadzorczą, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwo-
łany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

• rada nadzorcza - sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dzie-
dzinach jej działalności. Rada składa się z co najmniej trzech członków powoływa-
nych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

• walne zgromadzenie - najwyższa władza spółki. Składa się ze wszystkich uprawnio-
nych do głosowania akcjonariuszy spółki. Walne zgromadzenie zatwierdza i roz-
patruje sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowe, 
udziela absolutorium organom spółki z wykonanych przez nie obowiązków. Uchwala 
też podział zysków albo pokrycie strat.

1.4 ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA FIRM ZAGRANICZNYCH

Tworzenie oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych reguluje Ustawa o swobo-
dzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy zagraniczni tworzący oddział mogą prowadzić działalność gospodarczą 
wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Przedmiot dzia-
łalności gospodarczej oddziału nie musi być tak szeroki, jak przedmiot działalności przedsię-
biorcy zagranicznego za granicą. Może obejmować niektóre jego fragmenty. Oddział może 
podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Przedsię-
biorca zagraniczny, w celu uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców, niezależnie od obo-
wiązków określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązany jest: 

• do podania imienia i nazwiska oraz adresu osoby upoważnionej w oddziale polskim 
do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,

• do dołączenia poświadczonego notarialnie wzoru podpisu osoby upoważnionej 
w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,

• do dołączenia zaświadczenia właściwego polskiego przedstawicielstwa za granicą 
stwierdzającego, że w myśl zasady wzajemności polscy przedsiębiorcy są dopusz-
czeni do działalności w państwie, na którego terytorium ma stałe miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę osoba zagraniczna, na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy 
mający miejsce pobytu stałego lub siedzibę w tym państwie. Zaświadczenie takie nie 
jest wymagane jeżeli między Polską, a tym państwem obowiązuje umowa zawiera-
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jąca zasadę wzajemności, bądź też wtedy, gdy umowy międzynarodowe ratyfiko-
wane przez Polskę stanowią inaczej,

• w przypadku gdy działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu - do 
złożenia takiego dokumentu do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym 
tłumaczeniem na język polski. Natomiast w przypadku gdy przedsiębiorca zagra-
niczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, 
złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że 
w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać ten oddział, w którym 
złożono wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się akta 
i numeru oddziału w rejestrze,

• w przypadku, gdy istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - 
do złożenia do akt rejestrowych oddziału odpisu z tego rejestru wraz z uwierzytelnio-
nym tłumaczeniem na język polski,

• jeżeli jest spółką i nie podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europej-
skiej - do złożenia oświadczenia o tym, jaka część kapitału zakładowego (akcyjnego) 
została wpłacona, jeżeli prawo miejsca siedziby spółki zezwala na częściowe wnie-
sienie kapitału.

Oddział jest zobowiązany:

• używać nazwy przedsiębiorcy zagranicznego w języku państwa jego siedziby wraz 
z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz doda-
niem „oddział w Polsce”,

• prowadzić oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o ra-
chunkowości.

Wymienione powyżej obowiązki odpowiadają obowiązkom spoczywającym na pol-
skich przedsiębiorcach. W kwestii prowadzenia rachunkowości dopuszczalne jest prowadzenie 
rachunkowości według wymagań prawa państwa przedsiębiorcy i na potrzeby tego państwa. 
Zgodnie z prawem polskim istnieje jednak obowiązek prowadzenia oddzielnej rachunkowości 
oddziału zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, gdy działalność podmiotu zagranicznego na obszarze Polski miałaby 
być prowadzona bezpośrednio w jego imieniu i na jego rzecz, stanowiąc element struktury or-
ganizacyjno-prawnej i funkcjonalnej tego podmiotu. Przedsiębiorcą prowadzącym działalność 
gospodarczą będzie w tej sytuacji sam podmiot zagraniczny.

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego jest prawnie niesamodzielną, pod-
porządkowaną w całym zakresie swojej działalności jednostką organizacyjną, prowadzącą 
działalność wyłącznie w zakresie reklamy i promocji w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy za-
granicznego. Działalność reklamowa i promocyjna jest elementem działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo nie jest również jednostką samodzielną pod 
względem majątkowym. Nawet jeśli przedsiębiorca dokonał wyodrębnienia majątkowego, jest 
to tylko wyodrębnienie techniczno-organizacyjne.

Wniosek o wpis do ewidencji powinien zostać sporządzony w języku polskim i zawierać:

• nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego tworzącego przedsta-
wicielstwo, 
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• wysokość kapitału lub innych funduszy założycielskich przedsiębiorcy zagranicznego 
tworzącego przedstawicielstwo, 

• przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego tworzącego 
przedstawicielstwo, 

• imię, nazwisko oraz adres w Polsce osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do 
reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, 

• adres przedstawicielstwa w Polsce. 

Do wniosku, o którym mowa powyżej, dołączyć należy:

• akt założycielski (umowę, statut) przedsiębiorcy zagranicznego, 
• wypis z rejestru handlowego lub jego odpowiednika, 
• oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu przedstawicielstwa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
• oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego będącego spółką, jaka część kapitału 

zakładowego (akcyjnego) została wpłacona, jeżeli prawo miejsca siedziby spółki ze-
zwala na częściowe wniesienie kapitału. 

Wymienione dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z uwierzy-
telnionym tłumaczeniem na język polski.

Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do ewidencji przedstawicielstw przed-
siębiorców zagranicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (obec-
nie Ministra Gospodarki i Pracy). Minister dokonuje wpisu po zasięgnięciu opinii ministra wła-
ściwego ze względu na przedmiot wykonywanej działalności przedsiębiorcy zagranicznego na 
podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do ewidencji powinno zawierać 
dane zawarte we wniosku o wpis do ewidencji, a także numer wpisu do ewidencji i jego datę. 
W przypadku, gdy zaświadczenie zawiera wady merytoryczne lub formalne albo nie zawiera 
treści odpowiadających wpisowi, przedsiębiorcy zagranicznemu przysługuje wniosek o jego 
sprostowanie.

Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego 
ze względu na przedmiot prowadzonej działalności przedsiębiorcy zagranicznego, odmawia 
w drodze decyzji wpisu do ewidencji, jeżeli:

• utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu i obronności państwa 
lub ochronie tajemnicy państwowej albo innemu ważnemu interesowi publicznemu, 

• wniosek o wpis do ewidencji dotyczy działalności wykraczającej poza prowadze-
nie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego albo 
zawiera braki, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, a także gdy do 
wniosku nie zostały dołączone wymagane dokumenty.

Przedstawicielstwo jest zobowiązane:

• używać nazwy przedsiębiorcy zagranicznego w języku państwa jego siedziby wraz 
z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz doda-
niem wyrazów „przedstawicielstwo w Polsce”,

• prowadzić oddzielną rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości,
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• zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu fak-
tycznego i prawnego odnośnie danych zawartych we wniosku oraz w oświadczeniu 
przedsiębiorcy zagranicznego będącego spółką, jaka część kapitału zakładowego (ak-
cyjnego) została wpłacona, a także o rozpoczęciu likwidacji przedsiębiorcy zagra-
nicznego i jej ukończeniu, jak również o utracie przez przedsiębiorcę zagranicznego 
prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem 
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń.

Minister gospodarki wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności przez przed-
stawicielstwo w przypadku, gdy:

• przedstawicielstwo rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje swoich obowiąz-
ków zgodnie z przepisami ustawy,

• nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedsta-
wicielstwo, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospo-
darczej lub rozporządzania swoim majątkiem,

• działalność przedsiębiorcy zagranicznego lub przedstawicielstwa zagraża bezpie-
czeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej lub innemu waż-
nemu interesowi publicznemu.
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2. CZYNNOŚCI FORMALNO-PRAWNE ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘCIEM 
DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub za-
wodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami praw-
nymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także 
uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności.

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej 
bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jako działalność gospodarczą definiuje 
zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, roz-
poznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną 
w sposób zorganizowany i ciągły. 

Ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rol-
nych oraz do chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych 
i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z dokonaniem następują-
cych czynności formalno-prawnych: 

• złożenie wniosku o wpis do rejestru do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji 
Działalności Gospodarczej,

• złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacji statystycznej REGON,
• otwarcie konta bankowego, 
• złożenie wniosku o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
• rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
• zawiadomienie innych instytucji w zależności od uregulowań prawnych,
• uzyskanie koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli 

jest wymagane.

2.1 WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne będące 
wspólnikami spółek cywilnych nie podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, lecz 
do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja prowadzona jest przez gminy, natomiast 
organem ewidencyjnym jest odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 
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Do uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej konieczne jest wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego zawierającego następujące informacje: 

• imiona i nazwisko właściciela firmy, 
• nazwę firmy, 
• adres zamieszkania właściciela firmy,
• rodzaj prowadzonej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej,
• adres pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza,
• datę rozpoczęcia działalności, 
• potwierdzenie uiszczenia opłaty,
• do wglądu: dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji.

Dokument należy składać osobiście we właściwym miejscowo urzędzie gminy. Opłata 
za wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł. Za każdą zmianę wpisu pobie-
rana jest opłata w wysokości 50 zł.

2.2 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Rejestracji w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru Są-
dowego podlegają m.in.:

• spółki jawne,
• spółki partnerskie,
• spółki komandytowe,
• spółki komandytowo-akcyjne,
• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
• spółki akcyjne,
• spółki europejskie,
• przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości 
przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,

• oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 121, poz. 769 z późn. zm.) zakłada jednolite postępowanie rejestrowe, wspólne dla wszyst-
kich podmiotów, na których ciąży obowiązek wpisu do KRS. Krajowy Rejestr Sądowy prowa-
dzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), które są jednocześnie są-
dami rejestrowymi obejmującymi swoją właściwością obszar województwa lub jego część. 

Rejestr prowadzony jest w celu powszechnego udostępniania informacji o sytuacji praw-
nej zarejestrowanych podmiotów, z uwzględnieniem aspektów finansowych oraz sposobie re-
prezentowania podmiotu gospodarczego.

Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do informacji zawartych w KRS oraz uzy-
skania poświadczonych odpisów, wyciągów i zaświadczeń o danych wpisanych do rejestru. 
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Wpisy do KRS podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 
chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego dane 
o przedsiębiorcy, w tym między innymi:

• informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
• zaległościach wobec ZUS,
• wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Wniosek o wpis do rejestru składa się na odpowiednim urzędowym formularzu, w ter-
minie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny 
stanowi inaczej. Formularz jest dostępny w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości.

Do wniosku o wpis do KRS należy dołączyć: 

• uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracowni-
kiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub 
prokurenta,

• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomości), 
w którym ma być wykonywana działalność objęta wnioskiem,

• odpowiednie dokumenty (umowę spółki, statut spółki) bądź jako oryginały, bądź jako 
uwierzytelnione urzędowo odpisy lub wyciągi,

• dowody uiszczenia opłaty sądowej od wpisu sądowego oraz opłaty na rzecz Biura do 
Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego za ogłoszenie w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym.

2.3 NADANIE NUMERU IDENTYFIKACJI STATYSTYCZNEJ REGON

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., 
Nr 88, poz. 439), każdy podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek rejestracji w rejestrze 
REGON prowadzenia działalności gospodarczej. Jest on zobowiązany do wypełnienia i złoże-
nia wniosku o wpis do rejestru REGON oraz informowania o zachodzących zmianach.

Rejestr REGON pełni funkcję Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki 
Narodowej. Jest to obecnie jedyny w Polsce zintegrowany rejestr obejmujący wszystkie pod-
mioty gospodarki narodowej. Identyfikator REGON stosowany jest w systemie bankowym, cel-
nym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu zagranicznego i innych systemach 
handlowych i marketingowych. Każdy podmiot ma nadany niepowtarzalny dziewięciocyfrowy 
numer identyfikacyjny REGON.

Wpis do rejestru następuje na podstawie wniosku składanego przez podmiot na formu-
larzu RG-1 oraz wykazu indywidualnych gospodarstw i działek rolnych przekazywanych przez 
urzędy gmin urzędom statystycznym. Do wniosku dołącza się wypis, wyciąg z rejestru lub za-
świadczenie potwierdzające powstanie podmiotu lub podjecie działalności albo zmianę cech 
objętych wpisem do rejestru podmiotów.
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Aby uzyskać numer REGON należy wypełnić i złożyć w urzędzie statystycznym w ciągu 
14 dni od daty powstania podmiotu lub od daty zaistnienia zmian następujące dokumenty:

• formularz RG-1, w którym należy podać następujące informacje:
- nazwę i informacje adresowe,
- formę prawną i własnościową,
- sposób zorganizowania,
- rodzaje prowadzonej działalności,
- stan gotowości eksploatacyjnej,
- informacje o rejestracji prawnej,
- przewidywaną liczbę pracujących.

• wypis, wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie potwierdzające powstanie pod-
miotu lub podjęcie działalności albo zmianę cech objętych wpisem do rejestru pod-
miotów

Wpis do rejestru następuje na podstawie wniosku składanego przez podmiot. 

Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny w formie wydawanych okresowo 
katalogów wybranych grup podmiotów wpisanych do rejestru oraz w formie udostępnianych 
na indywidualne odpłatne zamówienia wyciągów z rejestru.

2.4 OTWARCIE KONTA BANKOWEGO

Kolejnym istotnym krokiem przy zakładaniu działalności gospodarczej jest otwarcie ra-
chunku bankowego. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonywania lub przyjmowania płatności zwią-
zanych z wykonywaniem działalności gospodarczej za pośrednictwem rachunku bankowego 
w każdym przypadku, gdy:

• stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, 
• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatno-

ści przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego 
kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia mie-
siąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Kwestie te reguluje Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Założenie rachunku bankowego oznacza konieczność podpisania umowy z bankiem. 
Bank żąda z reguły przedstawienia oryginałów oraz sporządzenia kopii wszelkich możliwych 
dokumentów uzyskanych w trakcie rejestracji firmy.

Założenie konta bankowego wymaga przedstawienia bankowi następujących dokumentów:

• wypisu z rejestru sądowego,
• dowodów osobistych wspólników,
• dowodów nadania REGON,
• dowodów nadania NIP (do złożenia zaraz po nadaniu).
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Dodatkowo potrzebna jest pieczątka, stanowiąca wzór stempla firmowego do wypełnie-
nia karty wzorów podpisów. 

2.5 NADANIE NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP

Powszechnemu obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, 
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw 
są podatnikami. Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewiden-
cji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).

Podmioty te otrzymują numery identyfikacji podatkowej NIP. Obowiązkowi ewidencyj-
nemu podlegają również inne podmioty, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, 
a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków. Numery identy-
fikacji podatkowej nadawane są także podmiotom będącym, na podstawie odrębnych ustaw, 
płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne.

NIP podawany jest na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podat-
kowych oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Nadanie NIP następuje na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego w drodze decyzji 
wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się jednokrotnie, bez 
względu na rodzaj i liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, 
liczbę i rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsię-
biorstw. Dany podmiot może posiadać tylko jeden NIP.

W przypadku osób fizycznych zgłoszenie identyfikacyjne zawiera nazwisko, imiona, 
imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres miej-
sca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer 
dowodu tożsamości oraz numer ewidencyjny PESEL.

Podatnicy niebędący osobami fizycznymi muszą w zgłoszeniu podać pełną i skróconą 
nazwę, formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer REGON, wykaz rachunków ban-
kowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykony-
wania działalności określony wg obowiązujących standardów klasyfikacji.

Ponadto w przypadku oddziałów osób prawnych musi zostać podany NIP oraz inne 
dane jednostki macierzystej. Natomiast w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, 
komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych konieczne jest podanie NIP i innych danych 
dotyczących wspólników.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych są usta-
wowo zobligowani do dokonania zgłoszenia o nadanie NIP nie później niż w terminie zło-
żenia pierwszej deklaracji podatkowej, zaś podatnicy VAT lub podatku akcyzowego – przed 
dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków.

Wraz z pierwszym zeznaniem podatkowym należy złożyć zgłoszenie identyfikacyjne 
NIP-3 lub NIP-1 w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej, jeżeli podatnik wcześniej 
takiego zgłoszenia nie złożył, a także zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 lub NIP-1 jeżeli nastą-
piła zmiana danych w stosunku do podanych na wcześniej złożonym zgłoszeniu. 
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2.6 REJESTRACJA FIRMY W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Aby zarejestrować firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) należy wypełnić 
odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe.

Do dokumentu ZUS ZPA należy dołączyć informację o numerach rachunków banko-
wych płatnika składek (ZUS ZBA), jeżeli płatnik posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, 
a także adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA), jeżeli 
płatnik prowadzi działalność pod adresem (adresami) innym niż adres siedziby. 

Nazwy i symbole dokumentów zgłoszeniowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z ZUS Oddział w Rzeszowie

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 
(Dz.U. z 1998 r., Nr 137, poz. 887 z póżn. zm.) płatnicy składek są zobowiązani do złożenia 
formularza ZUS ZUA w terminie 7 dni od:

• daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasad-
niającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby, 

• daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczo-
nych zobowiązanych do płacenia składek wyłącznie na własne ubezpieczenia albo 
składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących.

2.7 UZYSKANIE KONCESJI LUB ZEZWOLENIA

Jeżeli działalność gospodarcza, którą chce podjąć firma, jest objęta koncesją lub zezwo-
leniem, należy zwrócić się do odpowiedniego organu koncesyjnego lub zezwalającego o uzy-
skanie potrzebnej koncesji czy niezbędnego zezwolenia. 

Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że koncesja ma charakter uznaniowy 
i leży w gestii właściwego urzędnika albo organu. Zezwolenie natomiast musi zostać wydane 
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przez właściwy podmiot, o ile podmiot ubiegający się o nie, spełnia warunki określone sto-
sowną normą prawną.

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

• poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bez-
zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, 
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

• wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami 
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

• wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu pali-
wami i energią,

• ochrony osób i mienia,
• rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
• przewozów lotniczych.

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej za-
kresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej pod-
legającej koncesjonowaniu i odbywa się w drodze decyzji administracyjnej. Koncesji udziela 
się na czas oznaczony, nie krótszy jednak niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsię-
biorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Organami koncesyjnymi są odpowiednio:

• Minister Środowiska w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin itp.,
• Minister Spraw Wewnętrznych w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybu-

chowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojsko-
wym i policyjnym, a także ochrony osób i mienia,

• Minister Gospodarki w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami i energią oraz rozpo-
wszechniania programów radiowych i telewizyjnych,

• Minister Infrastruktury w zakresie transportu lotniczego.

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

• oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
• numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz NIP,
• określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma 

być udzielona koncesja,
• informacje określone w przepisach odrębnych ustaw.

Do wniosku dołącza się jeszcze inne wymagane dokumenty wskazujące na możliwość 
spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykony-
wanie działalności objętej koncesją oraz wskazujące na posiadanie możliwości jej finansowa-
nia, określone przez odrębne ustawy oraz w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego 
ze względu na przedmiot działalności podlegającej koncesjonowaniu. 

Odmowa udzielenia koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku przez 
organ koncesyjny następuje w przypadku:

• gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej 
objętej koncesją określonych w ustawie, lub warunków wykonywania działalności 
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gospodarczej objętej koncesją podanych wcześniej do wiadomości przedsiębiorcom 
przez organ koncesyjny,

• ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub obywateli,
• jeżeli w wyniku przeprowadzonego przetargu dotyczącego złożenia wniosków przez 

kilku przedsiębiorców, udzielono koncesji innemu lub innym przedsiębiorcom.

Cofnięcie koncesji natomiast odbywa się w przypadku, gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalno-
ści gospodarczej objętej koncesją,

2) przedsiębiorca nie podjął działalności objętej koncesją, mimo wezwania organu kon-
cesyjnego lub zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją,

3) przedsiębiorca w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego 
niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub przepisami regulującymi dzia-
łalność gospodarczą objętą koncesją,

4) przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wyko-
nywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa,

5) występuje zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub innego ważnego in-
teresu publicznego.

Organ koncesyjny może także zmienić zakres koncesji w przypadkach wyżej wymie-
nionych w punktach od 3) do 5). Przedsiębiorca, któremu cofnięto koncesję z powodów wyżej 
wymienionych w punkcie 1) i 2), może wystąpić z wnioskiem o ponowne udzielenie koncesji 
w takim samym zakresie, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnię-
ciu.

Organ zezwalający wydaje zezwolenie po stwierdzeniu, że spełnione zostały wyma-
gane prawem warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej obowiązkiem uzyska-
nia zezwolenia. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony, ale także na czas oznaczony na 
wniosek przedsiębiorcy lub jeżeli przepisy odrębne tak stanowią, albo na czas przeprowadza-
nia przez organ zezwalający rozprawy administracyjnej o wydanie zezwolenia, w przypadku 
gdy nie mogą go otrzymać wszyscy wnioskodawcy spełniający wymagane prawem warunki.

Organ zezwalający wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia w przypadkach analogicz-
nych do cofnięcia koncesji przez organ koncesyjny. Jeżeli wydano prawomocne orzeczenie 
zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem, 
przedsiębiorca może ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia w takim samym 
zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.

W przypadku, gdy organ przewiduje udzielenie ograniczonej liczby koncesji lub ze-
zwoleń, o możliwości ich uzyskania informuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz 
w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. 

Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą w dziedzinie podlegają-
cej koncesjonowaniu lub zezwoleniu może ubiegać się o przyrzeczenie wydania koncesji lub 
zezwolenia, czyli tzw. promesę. W promesie można uzależnić udzielenie koncesji lub zezwo-
lenia od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją lub 
zezwoleniem. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się odpowiednio przepisy doty-
czące udzielania koncesji. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być 
krótszy niż 6 miesięcy i wówczas w tym okresie nie można odmówić koncesji lub zezwolenia 
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na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że uległy zmianie 
dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy albo wnioskodawca nie spełnił wszystkich wa-
runków podanych w promesie, a także gdy ujawniły się okoliczności opisane w punktach od 1) 
do 3) dotyczących odmówienia udzielenia koncesji.

2.8 POZOSTAŁE CZYNNOŚCI FORMALNO-PRAWNE

W zależności od przedmiotu działalności przedsiębiorca musi zgłosić działalność nastę-
pującym podmiotom:

• Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna,
• Państwowa Inspekcja Pracy,
• Państwowa Inspekcja Handlowa,
• Komenda Straży Pożarnej,
• Inspektorat Ochrony Środowiska,
• Inspektor Nadzoru Budowlanego (Państwowy),
• Zakład Gazowniczy, Energetyczny, Wodociągi i Kanalizacja, Telekomunikacja,
• Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
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3. PODSTAWOWE FORMY OPODATKOWANIA

Wybór formy organizacyjno-prawnej powstającej firmy zależy od tego jaki rodzaj opo-
datkowania zostanie zastosowany do uzyskiwanych w przyszłości przychodów. W najlepszej 
sytuacji są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek oraz w ra-
mach spółki cywilnej. Nie mają oni ograniczenia co do wyboru formy opodatkowania. Nato-
miast spółki handlowe, jako najbardziej zaawansowane formy organizacyjno-prawne muszą 
prowadzić pełną księgowość. 

Polskie prawo przewiduje cztery możliwe formy opodatkowania:

• karta podatkowa,
• ryczałt do przychodów ewidencjonowanych,
• podatkowa księga przychodów i rozchodów,
• pełna księgowość.

3.1 KARTA PODATKOWA

Karta podatkowa jest najprostszym sposobem płacenia podatków, który nie wymaga 
prowadzenia skomplikowanej księgowości. Szczegółowe zasady opodatkowania na zasadzie 
karty podatkowej zawiera Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., 
Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). 

Kwota tego podatku podawana jest w rozporządzeniu naczelnika urzędu skarbowego 
i w danym roku składkowym ma określoną z góry wysokość - z wyprzedzeniem zostaje podana 
informacja o wielkości podatku. 

Karta podatkowa jest formą podatku dochodowego od osób fizycznych. Uprawnione 
do korzystania z niej są:

• spółki cywilne osób fizycznych,
• osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. 

Możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej nie dotyczy wszystkich podatni-
ków prowadzących działalność gospodarczą. Na mocy ustawy o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mogą z niej korzystać 
ci podatnicy, którzy prowadzą: 

• działalność produkcyjną i usługowo-produkcyjną (z zastrzeżeniem wyrobów akcyzowych)
• handel detaliczny żywnością, kwiatami, napojami (wyroby alkoholowe do 1,5%)
• handel obwoźny artykułami nieżywnościowymi,
• działalność gastronomiczną w formie kuchni domowej,
• usługi transportowe (wykorzystanie tylko jednego środka transportu),
• usługi w zakresie rozrywki,
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• usługi zdrowotne (np. pielęgniarka środowiskowa, opieka domowa nad dziećmi, oso-
bami starszymi).

Na kwotę płaconego podatku ma wpływ nie tylko rodzaj działalności, ale również wiel-
kość miejscowości, w której jest ona prowadzona oraz liczba zatrudnianych pracowników. Po-
pularność usług i cena za ich wykonanie decydują więc o kwocie zobowiązań wobec urzędu 
skarbowego. 

Prowadzenie działalności na zasadzie karty podatkowej nie wymaga prowadzenia ewi-
dencji, chyba że jednostka wystawia faktury lub rachunki oraz w sytuacji, gdy podatnik jest 
płatnikiem podatku VAT. Nie występuje też obowiązek składania zeznań podatkowych ani pła-
cenia zaliczki na podatek dochodowy. Podatnik płaci natomiast z góry ustaloną stałą stawkę 
podatku. W wypadku takiej formy opodatkowania okresem sprawozdawczym jest rok kalen-
darzowy.

Rozpoczęcie działalności na zasadzie karty podatkowej możliwe jest po złożeniu sto-
sownego wniosku w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę spółki. 

Urząd skarbowy powinien być informowany o:

• zamierzonej zmianie zasad opodatkowania (zmiana ta może nastąpić od pierwszego 
dnia następnego miesiąca),

• zmianie właściciela spółki,
• zdarzeniu powodującym utratę prawa do korzystania z tej formy opodatkowania (np. 

zmiana w zatrudnieniu),
• zmianie rodzaju działalności,
• likwidacji lub zawieszeniu działalności.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej podatnik obniża o kwotę składki na 
powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłacone w roku podatkowym. Kwota składki na po-
wszechne ubezpieczenie zdrowotne, o którą pomniejsza się kartę podatkową nie może jednak 
przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Podatek płacony jest w terminie do siód-
mego dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień w terminie do 28 grudnia roku 
podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

Działalność opodatkowana na zasadach karty podatkowej jest ograniczona szeregiem 
reguł dotyczących między innymi zatrudnienia. Zatrudniający nie może zatrudniać pracow-
ników na mocy umowy innej niż umowa o pracę, małżonek nie może prowadzić działalności 
w tym samym zakresie. Oprócz tego łączna liczba pracowników nie może przekroczyć liczby 
podanej przez ustawodawcę. Z tym, że do osób zatrudnionych nie wliczamy:

• członków rodziny pozostających z podatnikiem we wspólnym gospodarstwie domo-
wym,

• osób zatrudnionych w celu nauki zawodowej,
• osób pobierających emeryturę lub rentę (nie więcej niż dwóch),
• jednego bezrobotnego absolwenta skierowanego przez urząd pracy.

W praktyce, w wielu przypadkach, tylko jednoosobowe wykonywanie działalności go-
spodarczej umożliwia rozliczanie się na zasadach karty podatkowej.
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Rozliczanie w formie karty podatkowej jest korzystne w przypadku, gdy prowadzona 
działalność gospodarcza przynosi niewielkie dochody, a koszty ich uzyskania są również ni-
skie. Dodatkową zaletę stanowi brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania 
zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na 
podatek dochodowy, chociaż na żądanie klienta należy wystawić fakturę. 

3.2 RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Szczegółowe zasady opodatkowania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjo-
nowanych zawiera Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych jest dobrym rozwiązaniem dla rozpoczynających działalność. Są oni 
w stanie dokładnie określić wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach, wie-
dząc, na jakie przychody mogą liczyć.

Dla tej formy opodatkowania pomimo braku pojęcia „koszt” przewidziana jest ewiden-
cja przynajmniej przychodów. Jeśli na przykład podatnik jest jednocześnie płatnikiem VAT 
musi prowadzić dodatkowo ewidencję zakupów, sprzedaży, podatku zryczałtowanego, środ-
ków trwałych, wyposażenia. Ponadto prowadzona jest ewidencja związana z zatrudnieniem 
pracowników (akta personalne, ewidencja wynagrodzeń) oraz istnieje konieczność sporządza-
nia spisu z natury na koniec każdego roku podatkowego.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody 
z pozarolniczej działalności gospodarczej z zastrzeżeniem podatników osiągających w całości 
lub części dochód z tytułu:

• prowadzenia aptek,
• działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw,
• działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
• prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów,
• wykonywania usług pozostałych, niesklasyfikowanych. 

Innym ograniczeniem tej formy opodatkowania jest wymóg nieprzekraczania kwoty 
250 000 euro przychodu w roku poprzedzającym rok podatkowy, w przypadku spółki są to 
łączne (wygenerowane przez spółkę) przychody jej wspólników. W przypadku przekroczenia 
tej kwoty podatnik jest zobowiązany do prowadzenia księgowości na zasadach księgi przycho-
dów i rozchodów lub pełnej księgowości poczynając od dnia, w którym utracił prawa do tej 
formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2008 roku kwota ta zostanie obniżona do 150 000 euro.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

• 20% od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów
• 17% przychodów ze świadczenia usług:

− reprodukcji komputerowych nośników informacji, 
− pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, pośrednictwa w sprze-

daży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, pośrednictwa w sprze-
daży motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
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− pośrednictwa w handlu hurtowym,
− hoteli, świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krót-

kotrwałego zakwaterowania,
− parkingowych, obsługi centrali wzywania radio, pilotowania, organizatorów 

i pośredników turystycznych,
− w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie, 
− wynajmu samochodów osobowych i wynajmu pozostałych środków transportu,  
− doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, w zakresie oprogramowania 

i przetwarzania danych,
– pozyskiwania personelu, dezynfekcji i tępienia szkodników, fotograficznych, 

przyjmowania telefonów, powielania, organizowania wystaw, targów i kongre-
sów,

– poradnictwa dla dzieci, opieki społecznej świadczonej przez instytucje o cha-
rakterze doraźnym, opieki społecznej związanej z przystosowaniem zawodo-
wym.

• 8,5% od:
− przychodów od osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności 

gospodarczej osiąganych z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy 
itp. jeżeli ich wysokość nie przekracza 4 000 euro (od nadwyżki ryczałt wynosi 
20%),

− przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastro-
nomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

− przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyro-
bów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

− prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
− prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż 

prasy,
− przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych 

umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalno-
ścią gospodarczą,

− otrzymanych odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związa-
nych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów 
specjalnych produkcji rolnej,

− przychodów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, do których nie sto-
suje się 17% stawki ryczałtu.

• 5,5% od: 
− przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie 

przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
− uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednora-

zowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, 
znaczków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycz-
nych do automatów.

• 3,0% od przychodów:
− z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów 

o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
− z działalności usługowej w zakresie handlu, 
− ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie 

z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 - usługi związane z cho-
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wem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych) i do klasy 85.20 - 
usługi weterynaryjne,

− z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i in-
nych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży 
konserw z ryb i innych surowców z połowów,

− dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych na 
pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są 
związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

− odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku 
z wykonywaną działalnością, wartości umorzonych lub przedawnionych zobo-
wiązań, wartości zwróconych wierzytelności, wartości otrzymanych świadczeń 
w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,

− wynagrodzeń płatników z tytułu:
• terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa,
• terminowego naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie zdro-

wotne, 
• wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich 

wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
• z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych 

w działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane 
z działalności gospodarczej.

Ryczałt od przychodów ewidencyjnych ulega obniżeniu o kwoty składek na powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne podatnika. Gdy w związku z prowadzeniem działalności przez po-
datnika, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami, ewidencja musi być prowa-
dzona w sposób umożliwiający naliczenie różnych stawek ryczałtu. Podatnicy są obowiązani 
za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na ra-
chunek urzędu skarbowego w terminie do dwudziestego dnia następnego miesiąca. Ryczałt za 
grudzień płatny jest w terminie złożenia zeznania, czyli do końca stycznia każdego roku.

3.3 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przepisami regulującymi prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest Ustawa 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 
14, poz. 176 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 
z późn. zm.). Ta forma opodatkowania jest sformalizowana, przez co wymaga znajomości 
przepisów.

Z przychodów z działalności gospodarczej rozliczać się można na zasadach określo-
nych w ustawie o PIT. Taka forma rozliczeń konieczna jest, gdy podatnik nie ma prawa do 
opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ryczałtu ewidencjonowanego. Rozliczając się 
na zasadach określonych w ustawie o PIT należy prowadzić podatkową księgę przychodów 
i rozchodów według określonego wzoru i płacić podatek od rzeczywistego dochodu wg skali 
podatkowej.
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Podatkowa księga przychodów i rozchodów umożliwia wybór między opodatkowaniem 
wg skali podatkowej i stawką liniową. Wyboru opodatkowania według skali lub podatku linio-
wego dokonać należy w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku rozpoczęcia 
działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - oświadczenie o wyborze należy zło-
żyć w urzędzie skarbowym do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie 
później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

3.4 PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Zasady prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg handlowych) regulują przepisy Ustawy 
z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.). Pełna 
księgowość jest najbardziej zaawansowaną i sformalizowaną formą ewidencji księgowej. 

Formy opodatkowania
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Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce 
sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

• spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz 
co do zasady spółek cywilnych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu 
Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

• osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych 
oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produk-
tów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równo-
wartość w walucie polskiej 800 000 euro. 

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 
spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od po-
czątku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, pro-
duktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w wa-
lucie polskiej 800 000 euro.

W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obo-
wiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania 
podatkiem dochodowym.

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości oraz firmy, które 
dobrowolnie wybrały taką formę obowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunko-
wości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. 

Przy prowadzeniu pełnej księgowości zasady opodatkowania podmiotów nieposiadają-
cych osobowości prawnej są takie same jak przy księgowości uproszczonej. Różnica jest w sa-
mym sposobie prowadzenia ksiąg, określonym szczegółowo ustawą o rachunkowości. Osoby 
prawne od dochodu ustalonego na zasadach ogólnych płacą podatek według stawki liniowej 
19%.
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4. PRAWO PRACY

Podstawowym, a równocześnie najważniejszym aktem prawnym określającym prawa 
i obowiązki pracodawców i pracowników na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Ustawa 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosu-
nek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika, niż przepisy prawa pracy. Co do za-
sady, pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Możliwe jest jednak zatrudnienie 
osoby, która nie ukończyła jeszcze 18 lat, na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

4.1 RODZAJE UMÓW O PRACĘ

Umowa o pracę może być zawarta:

• na czas nieokreślony, 
• na czas określony, 
• na czas wykonania określonej pracy, 
• w celu zastępstwa pracownika - w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy. Pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie 
umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

Każda z wymienionych wyżej rodzajów umów może być poprzedzona umową o pracę 
na okres próbny, nieprzekraczający trzech miesięcy. Zawarcie trzeciej, kolejnej umowy na czas 
określony jest równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Konieczne 
jest jednak nieprzekroczenie terminu jednego miesiąca, pomiędzy rozwiązaniem poprzedniej, 
a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Określa ona strony umowy, rodzaj umowy, datę 
jej zawarcia oraz warunki wynagrodzenia i pracy, z wyszczególnieniem miejsca wykonywania 
pracy, wymiaru czasu pracy i terminu rozpoczęcia pracy. 

Umowa o pracę powinna być podpisana nie później niż w dniu podjęcia pracy przez 
pracownika. Jeżeli nie doszło do jej podpisania, to nie później niż w dniu podjęcia pracy pra-
cownik powinien otrzymać pisemne potwierdzenie warunków tej umowy. Zmiana warunków 
umowy o pracę wymaga również formy pisemnej. 

4.2 CZAS PRACY 

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w za-
kładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy nie 
może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym 
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tygodniu pracy. Kodeks pracy przewiduje jednak odstępstwa od tej zasady, np. przy pracach, 
które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane (tzw. praca w ruchu cią-
głym) istnieje możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy.

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pra-
cownika normy czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych dozwolona jest w razie:

• konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludz-
kiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

• szczególnych potrzeb pracodawcy.

Liczba godzin nadliczbowych dla poszczególnego pracownika nie może przekroczyć 
150 godzin w roku kalendarzowym. Istnieje możliwość ustalenia innej liczby godzin nadliczbo-
wych w roku kalendarzowym w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy obowiązującym 
u danego pracodawcy albo w umowie o pracę. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami 
nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym przez pracodawcę 
okresie rozliczeniowym.

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi, oprócz normalnego wynagrodze-
nia, przysługuje dodatek w wysokości: 

• 100% wynagrodzenia za pracę w nocy, w niedziele i święta, niebędące dla pracow-
nika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy oraz w dniu 
wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub 
święto zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

• 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każ-
dym innym dniu niż wyżej określony,

• 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia 
przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, 
chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbo-
wych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku.

Pracownikowi przysługuje prawo do nieprzerwanego odpoczynku w wymiarze co naj-
mniej 11 godzin w każdej dobie oraz co najmniej 35 godzin w każdym tygodniu. Praca w po-
rze nocnej obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 - 7.00. Kodeks pracy wprowadza po-
jęcie pracującego w nocy. Pracującym w nocy jest m.in. ten pracownik, którego czas pracy 
obejmuje co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej w ciągu doby. Czas pracy pracującego 
w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli pracownik wykonuje prace szczególnie 
niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Pracownikowi 
wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą go-
dzinę w wysokości 20% stawki godzinowej liczonej od minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach prawa. Praca 
w niedziele i święta dozwolona jest m.in.:

• w ruchu ciągłym, 
• przy pracy zmianowej, 
• przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i co-

dzienne potrzeby ludności, np.: w zakładach świadczących usługi dla ludności, ga-
stronomii, hotelach.
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Dnia 26 października 2007 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy, stanowiące 
iż wykonywanie pracy w placówkach handlowych jest niedozwolone we wszystkie dni świą-
teczne wolne od pracy, wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 
pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). Jest to 12 dni świątecznych w roku: Nowy Rok, święta 
Wielkiej Nocy, 1 Maja, 3 Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, w święto Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Święto 
Niepodległości (11 listopada), a także święta Bożego Narodzenia. Zakaz pracy będzie obowią-
zywał również, jeśli któreś z tych świąt przypada w niedzielę.

Dlatego też nie powinno być przeszkód, aby w wymienione wyżej 12 dni świątecznych 
mogły pracować placówki kultury, oświaty, stacje benzynowe i apteki oraz wszyscy ci, którzy 
prowadzą jednoosobową firmę i nie zatrudniają pracowników.

4.3 URLOPY  PRACOWNICZE

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wy-
poczynkowego. Pracownik, który podejmuje pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, 
w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy - w 
wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolej-
nych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Wymiar urlopu wynosi:

• 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 
• 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu, zalicza się okres nauki 
w zależności od rodzaju szkoły; z tytułu ukończenia:

• zasadniczej szkoły zawodowej - czas trwania nauki, jednak nie więcej niż 3 lata, 
• średniej szkoły zawodowej - czas trwania nauki jednak nie więcej niż 5 lat, 
• średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, 
• szkoły policealnej - 6 lat, 
• szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki w poszczególnych szkołach nie podlegają sumowaniu. Zatrudnionemu na 
niepełny etat przysługuje urlop proporcjonalny do wymiaru czasu pracy. Ponadto na pisemny 
wniosek pracownika pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego, którego nie wlicza się do 
okresu pracy uzależniającego uprawnienia pracownicze.
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4.4 ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów:

1. za porozumieniem stron, 
2. za wypowiedzeniem (przez oświadczenie pracodawcy lub pracownika z zachowa-

niem okresu wypowiedzenia), 
3. bez wypowiedzenia (przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wy-

powiedzenia).

Umowa zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy rozwiązuje 
się po upływie tego czasu lub wykonaniu pracy (choć może - w pewnych przypadkach - być 
wypowiedziana wcześniej). 

1) Rozwiązanie za porozumieniem 
Każda umowa o pracę może być rozwiązana za porozumieniem stron, w dowolnym 
czasie i z inicjatywy którejkolwiek ze stron, bez względu na jej rodzaj i ewentualną 
szczególną ochronę jej trwałości. 

2) Rozwiązanie za wypowiedzeniem
Co do zasady każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę  
zawartą na okres próby oraz na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy o pracę za 
wypowiedzeniem następuje w wyniku złożenia oświadczenia woli przez pracownika 
lub przez pracodawcę o zamiarze jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowie-
dzenia. Rozwiązanie umowy nastąpi wówczas po upływie określonego czasu, czyli 
okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pra-
codawcę jest dopuszczalne po spełnieniu warunków określonych w Kodeksie pracy. 
Jednym z nich jest obowiązek podania konkretnej, prawdziwej i rzeczywistej przy-
czyny wypowiedzenia. 
Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju wypowiadanej umowy oraz stażu 
pracy u danego pracodawcy. Za okres wypowiedzenia pracownikowi przysługuje 
normalne wynagrodzenie. 
Okresy wypowiedzenia umów o pracę: 
• Umowa o pracę na okres próbny:

- 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na okres nie dłuższy niż 2 tygo-
dnie,

- 1 tydzień, jeśli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie, ale 
krótszy niż 3 miesiące, 

- 2 tygodnie, gdy okres próbny trwa 3 miesiące.
• Umowa o pracę na czas nieokreślony:

- 2 tygodnie, jeżeli osoba pracowała u danego pracodawcy nie więcej niż 
sześć miesięcy,

- 1 miesiąc, jeżeli osoba pracowała u danego pracodawcy co najmniej 
6 miesięcy, ale krócej  niż 3 lata,

- 3 miesiące, jeżeli osoba pracowała u danego pracodawcy co najmniej 
3 lata.

• Umowa na zastępstwo - 3 dni robocze.
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• Umowa o pracę na czas określony - 2 tygodnie, jeśli przy zawieraniu umowy 
o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony przewidziały możli-
wość jej rozwiązania za wypowiedzeniem.

Wypowiedzenie zmieniające

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedze-
niu umowy o pracę. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy daje pracodawcy możliwość 
zmiany, na zasadach określonych w Kodeksie pracy, ustalonych w umowie o pracę warun-
ków zatrudnienia na mniej korzystne dla pracownika. Przy wypowiadaniu warunków pracy 
lub płacy stosuje się przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę. Oznacza to m.in., że 
pracodawca powinien podać przyczynę wypowiedzenia zmieniającego. Efektem wypowiedze-
nia zmieniającego może być także rozwiązanie umowy o pracę, jeżeli  pracownik nie przyjmie 
zaproponowanych nowych warunków zatrudnienia. 

3) Rozwiązanie bez wypowiedzenia
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia 
zarówno z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), jak i bez jego winy. 
Rozwiązanie umowy o pracę  z winy pracownika może nastąpić wskutek:
• ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (jak np. spo-

żywanie alkoholu w miejscu pracy, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, 
odmowa wykonania polecenia),

• popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa jeżeli jest ono oczy-
wiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym,

• zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowa-
nym stanowisku. 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika jest dopusz-
czalne, gdy pracownik nie może wykonywać swojej pracy z powodu: 

• niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 3 miesiące, 
jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

• niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż łączny okres 
pobierania wynagrodzenia, zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyj-
nego przez pierwsze 3 miesiące na zasadach określonych w Kodeksie pracy 
i odrębnych przepisach, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy 
dłużej niż 6 miesięcy lub niezdolność do pracy spowodowana została wypad-
kiem przy pracy lub chorobą zawodową,

• nieobecności usprawiedliwionej innymi przyczynami niż wyżej określone, trwa-
jącej dłużej niż 1 miesiąc.

4.5 OCHRONA PRZED WYPOWIEDZENIEM

Zgodnie z przepisami prawa pracy, w stosunku do niektórych pracowników obowią-
zuje pracodawcę zakaz wypowiadania, a w niektórych przypadkach także rozwiązania umowy 
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o pracę bez wypowiedzenia. Ochrona przed wypowiedzeniem obejmuje pracowników znaj-
dujących się w określonej sytuacji lub należących do określonej grupy, m.in.:

• pracowników przebywających na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, wycho-
wawczym, bezpłatnym, 

• pracowników nieświadczących pracy na podstawie zwolnienia lekarskiego, 
• pracowników będących w wieku przedemerytalnym, czyli gdy do nabycia prawa do 

emerytury brakuje im nie więcej niż cztery lata, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia 
im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku,

• pracownic w okresie ciąży,
• działaczy związkowych.

4.6 ŚWIADCZENIA W OKRESIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

W przypadku niezdolności pracownika do pracy spowodowanej:

• chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną - trwającym łącznie do 33 
dni w roku kalendarzowym - pracownikowi przysługuje prawo do 80% wynagrodze-
nia wypłacanego przez pracodawcę; jeżeli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 33 
dni pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy,

• wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby w czasie ciąży trwającej 
łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym, pracownikowi przysługuje 100% wyna-
grodzenia wypłacanego przez pracodawcę; przy niezdolności powyżej 33 dni pra-
cownik otrzymuje zasiłek chorobowy,

• poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 
dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddaniem się zabiegowi pobrania komó-
rek, tkanek i narządów - trwającym łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym - pra-
cownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 

Jeżeli niezdolność do pracy, o której mowa w punktach wyżej wymienionych trwała 
łącznie dłużej niż 33 dni w roku kalendarzowym, pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy na 
zasadach określonych w przepisach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4.7 NIEPRACOWNICZE STOSUNKI ZATRUDNIENIA

Dość powszechne jest świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych 
(umowa zlecenia, umowa o dzieło). Wykonującym pracę na podstawie tych umów nie przysłu-
gują prawa pracownicze przewidziane Kodeksem pracy. Pomiędzy stronami takich umów brak 
jest elementu podporządkowania charakterystycznego dla stosunku pracy, w związku z czym 
osoba świadcząca pracę na podstawie takiej umowy ma swobodę w zakresie sposobu, w jaki 
ją wykonuje. 
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Cechy odróżniające umowy cywilnoprawne od umów o pracę to m.in:

• brak bezpośredniego podporządkowania zleceniobiorcy/przyjmującego zamówienie 
zlecającemu/zamawiającemu, 

• stroną wykonującą czynności/dzieło może być zarówno osoba fizyczna, jak i inny 
przedsiębiorca, 

• brak ustawowego minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy/przyjmującego za-
mówienie, 

• brak ograniczeń w liczbie zawieranych  kolejno umów cywilnoprawnych, 
• brak urlopów, odpraw oraz obowiązku wypłacenia wynagrodzenia przez zlecenio-

dawcę/zamawiającego za czas choroby wykonawcy.
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5. CZYNNOŚCI FORMALNO-PRAWNE ZWIĄZANE Z NABYWANIEM 
NIERUCHOMOŚCI

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę nabywania nieruchomości 
jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
Definiuje ona pojęcie nieruchomości wprowadzając trzy ich rodzaje:

• nieruchomości gruntowe - części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przed-
miot własności, 

• nieruchomości budynkowe - budynki trwale związane z gruntem,
• nieruchomości lokalowe - części budynków (lokale).

Podkreślenia wymaga, że zarówno budynek jak i jego część, czyli lokale co do zasady 
są częściami składowymi gruntu. Mogą natomiast stanowić odrębną od gruntu nieruchomość 
tylko i wyłącznie wówczas, gdy istnieje przepis szczególny, który nadaje im taki status. 

Przykładem nieruchomości budynkowych są budynki znajdujące się na gruncie będą-
cym przedmiotem użytkowania wieczystego. Użytkownik wieczysty jest wówczas właścicie-
lem budynku, natomiast nie jest właścicielem gruntu, na którym wzniesiono ten budynek. Do 
gruntu przysługuje mu tzw. prawo użytkowania wieczystego, które jest prawem wprawdzie 
bardzo szerokim, dającym mu szereg uprawnień, jednakże nie tyle, co daje prawo własności. 

Podstawę prawną wyodrębniania nieruchomości lokalowych stanowi obecnie Ustawa 
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). 
Wyróżnia ona dwa rodzaje lokali: lokal mieszkalny oraz lokal o innym przeznaczeniu. Każdy 
z nich może stanowić odrębną nieruchomość. Wprowadza ona definicję samodzielnego lokalu 
mieszkalnego, określając go jako wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub 
zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 
służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Definicję tę stosuje się odpowiednio również 
do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż miesz-
kalne. Fakt, czy dany lokal spełnia powyższe wymagania stwierdza starosta w formie zaświad-
czenia.

Możliwość władania daną nieruchomością wiąże się z koniecznością posiadania do 
niej tytułu prawnego. Uzyskuje się go na podstawie zawartej pomiędzy zainteresowanymi stro-
nami umowy, na mocy której dochodzi do nabycia określonego prawa do nieruchomości. Naj-
obszerniejszym takim prawem jest prawo własności, które daje nieograniczoną co do zasady 
możliwość korzystania i rozporządzania nieruchomością. Niekiedy jednak wystarczające może 
się okazać prawo o nieco węższym zakresie, np. użytkowanie, dzierżawa, najem.

Niewątpliwie jednak, co do zasady, to prawo własności jest tym, którego nabycie jest 
decydujące na początku procesu inwestycyjnego. Dlatego przede wszystkim nabyciu własno-
ści nieruchomości (a nie innego prawa) zostanie poświęcona dalsza część rozdziału. 

Wskazane jest, aby nabycie prawa własności nieruchomości było poprzedzone:

• sprawdzeniem możliwości wykorzystania nieruchomości na planowane cele. Służy 
temu procedura uzyskania informacji o przeznaczeniu danego terenu w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego (jeżeli taki na danym terenie obowiązuje). 
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Dotyczy to zarówno terenu niezabudowanego, jak i terenu, na którym został już 
wzniesiony budynek.

• ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, tj. określeniem jej właściciela lub właści-
cieli i ewentualnych obciążeń. Celowi temu może służyć przejrzenie księgi wieczy-
stej nieruchomości, dostępnej w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych, 
o ile taka księga została założona. 

Uzyskaniu szczegółowych informacji o nieruchomości służy również ewidencja grun-
tów i budynków, zwana katastrem nieruchomości. Dostarcza ona informacji dotyczących po-
łożenia, wielkości czy stanu zagospodarowania nieruchomości. Dane zawarte w ewidencji 
gruntów są podstawą odpowiednich wpisów do księgi wieczystej, a także wymiaru podatków, 
planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i sporządzania danych statystycz-
nych. Ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie.

5.1 CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

5.1.1 Uzyskanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowa-
nia przestrzennego

Informację o przeznaczeniu gruntu w planach zagospodarowania przestrzennego można 
uzyskać w wydziałach architektury właściwych urzędów miast lub gmin, ustawowo zobowią-
zanych do przygotowania takich planów. Jest to procedura fakultatywna, regulowana pośred-
nio przez Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 00.98.71 z 17 listopada 2000 r.), 
zalecana wszystkim przystępującym do procesu inwestycyjnego. Uzyskana informacja (w for-
mie zaświadczenia) pozwala sprawdzić, czy planowana inwestycja jest zgodna z planami za-
gospodarowania przestrzennego danego terenu, i czy przyszły inwestor może w związku z tym 
liczyć na uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Informacja o planowanym zagospodarowaniu nieruchomości wydawana jest na wniosek 
przedsiębiorcy, zawierający kopię mapy zasadniczej z zaznaczonym terenem. Zaświadczenie 
wydawane jest najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek i wydanie zaświadczenia podlegają opłacie skarbowej w wysokości 5 zł oraz 
0,50 zł za każdy dodatkowy załącznik. 

W ramach omawianej procedury nie istnieją żadne specjalne wymagania dotyczące ob-
cokrajowców. 

5.1.2 Ustalenie stanu prawnego nieruchomości - księgi wieczyste

Problematykę zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych reguluje Ustawa z dnia 
6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r., nr 124, poz. 1361 z późn. 
zm.). Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Mają one 
charakter rejestru przedmiotowego, co oznacza, że prowadzi się je dla konkretnej nieruchomo-
ści (gruntowej, budynkowej i lokalowej) niezależnie od zmian jej właściciela. 
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Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:

• pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej 
własnością,

• drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
• trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych 

(np. użytkowania, służebności), z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozpo-
rządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw 
i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,

• czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych. Księgi wie-
czyste zakłada się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych, albo których księgi wie-
czyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. Natomiast gdy nieruchomość posiada urządzoną księgę 
wieczystą, wówczas nabywca nieruchomości (właściciel) jest obowiązany do niezwłocznego 
złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Wpis może być dokonany 
na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne 
nie przewidują innej formy dokumentu. O dokonanym wpisie sąd zawiadamia uczestników 
postępowania wysyłając zawiadomienie zawierające istotną treść wpisu.

Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą. Przy każdej księdze 
wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej. Do akt tych składa się dokumenty i pisma doty-
czące nieruchomości. 

Księgi wieczyste są jawne, każdy więc ma możliwość zapoznania się z ich treścią. Kon-
sekwencją ich jawności jest to, że nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów oraz 
wniosków, o których uczyniono w nich wzmiankę. Zasada jawności ksiąg wieczystych przy-
czynia się do bezpieczeństwa i ułatwienia obrotu nieruchomościami. Stwarza to każdemu 
praktyczną możliwość zapoznania się z treścią ksiąg wieczystych, a w konsekwencji pozwala 
przyjąć założenie, iż treść ksiąg jest powszechnie znana.

Odpisy ksiąg wieczystych według ostatniego stanu wpisów wydaje się na żądanie osób 
zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej 
oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zarówno dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych, 
jak i wydawanie ich odpisów podlegają stosownym opłatom sądowym.

5.1.3 Zezwolenie na zakup nieruchomości przez cudzoziemców

Warunkiem nabycia przez cudzoziemca nieruchomości położonej w Polsce jest speł-
nienie wymogów określonych w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r, Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). 

Już na wstępie należy jednak zaznaczyć, że przepisów ustawy nie stosuje się w określo-
nych wypadkach do szerokiej grupy cudzoziemców, co szczegółowo opisano w dalszej części 
przewodnika. 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia wydawanego przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony 
Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie mini-
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ster właściwy do spraw rozwoju wsi. Nieważne jest nabycie nieruchomości przez cudzoziemca 
wbrew przepisom ustawy.

Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

• osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, 
• osoba prawna mająca siedzibę za granicą, 
• nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych wcześniej, mająca 

siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,
• osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca sie-

dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub po-
średnio przez osoby lub spółki wymienione wcześniej.

Nie jest więc cudzoziemcem obywatel polski posiadający jednocześnie obywatelstwo 
jednego lub więcej państw. 

Zezwolenie na zakup nieruchomości wydawane jest w formie decyzji administracyjnej 
na podstawie złożonego w tym względzie wniosku, który powinien zawierać:

• oznaczenie wnioskodawcy i jego statusu prawnego (imiona i nazwisko, data i miejsce 
urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania),

• oznaczenie nabywanej nieruchomości,
• oznaczenie zbywcy nieruchomości,
• określenie formy prawnej nabycia nieruchomości (umowa sprzedaży, darowizny, 

ustanowienie użytkowania wieczystego),
• informację o celu i możliwości nabycia nieruchomości.

Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, jeżeli:

• nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, 
bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu 
względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa,

• wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczypospolitą 
Polską.

Zezwolenie jest ważne dwa lata od dnia wydania. 

Powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego 
potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha, zaś w przypadku podjęcia działalności go-
spodarczej lub rolniczej powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami wynikającymi 
z charakteru wykonywanej działalności gospodarczej.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, których wykaz został 
szczegółowo przedstawiony w Rozporządzaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, 
jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na na-
bycie nieruchomości (Dz. U. Nr 94, poz. 925 z późn. zm.).

Kopie dokumentów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, dołącza się do 
wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, poświadczone za zgodność z ory-
ginałem. Dokumenty w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
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Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomo-
ści przez cudzoziemców trwa około 2 miesiące.

Zasad przewidzianych w ustawie nie stosuje się do nabycia nieruchomości w drodze 
dziedziczenia przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego. Ponadto, nie wymaga 
uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyjątkiem nieruchomo-
ści położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 
1 ha m. in.:

• nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), 

• nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału 
w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych na-
bywcy albo właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego,

• nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej 
Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwo-
lenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

• nabycie przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamiesz-
kującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwole-
nia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspól-
not Europejskich, nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność 
ustawową małżonków,

• nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony 
do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości 
jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat,

• nabycie przez osobę prawną i spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej 
mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowanej bezpośred-
nio lub pośrednio przez zagraniczne osoby fizyczne lub prawne, na jej cele statu-
towe, nieruchomości niezabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju 
nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast.

Osobnego podkreślenia wymaga fakt, że ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców wyłącza spod obowiązku uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości okre-
śloną grupę cudzoziemców. 

Nie jest mianowicie wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących 
obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy takich krajów jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, 
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, 
Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumu-
nia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.

Wyżej opisane zwolnienie nie jest jednak nieograniczone. Obywatel lub przedsiębiorca 
państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego musi uzyskać zezwolenie 
w przypadku nabywania:

1) nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypo-
spolitej Polskiej do Unii Europejskiej; jednakże obowiązek ten nie dotyczy zakupu 
nieruchomości rolnej położonej w województwach: 
• dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, warmiń-

sko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, pod warunkiem, że ob-
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cokrajowiec nabywający tę nieruchomość dzierżawił ją przez okres co najmniej 
7 lat i osobiście prowadził na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legal-
nie zamieszkiwał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, ślą-
skim i świętokrzyskim, pod warunkiem, że obcokrajowiec nabywający tę nieru-
chomość dzierżawił ją przez okres co najmniej 3 lata i osobiście prowadził na 
tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalnie zamieszkiwał na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) drugiego domu, przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do 
Unii Europejskiej; jednakże obowiązek ten nie dotyczy zakupu drugiego domu:
• jeżeli nabywca legalnie, nieprzerwanie zamieszkuje co najmniej 4 lata na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej lub
• w celu wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu 

usług turystycznych.

Obywatele państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będący 
w dniu uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej udziałowcami 
lub akcjonariuszami spółek handlowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
mogą do okresów dzierżawy, o których mowa powyżej w punkcie 1) zaliczyć okres dzierżawy 
nieruchomości rolnej przez spółkę, jeżeli przez ten okres, będąc udziałowcami lub akcjona-
riuszami spółki, osobiście prowadzili na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalnie 
zamieszkiwali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2 ZASADY NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

Schemat procesu pozyskiwania tytułu prawnego do nieruchomości przewiduje rozgra-
niczenie (dwie ścieżki) pomiędzy nabywaniem nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 
(własność prywatna), a nabywaniem nieruchomości od Skarbu Państwa czy jednostek samo-
rządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa). 

Niezależnie jednak od tego, jaki podmiot jest zbywcą nieruchomości zawsze finaliza-
cja zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości musi mieć nakazaną przez prawo 
formę. Umowę taką zawiera się w formie aktu notarialnego. Wymaga to udania się zaintereso-
wanych do kancelarii notarialnej, gdzie notariusz spisuje wolę stron umowy. Notariusz w ob-
rocie prawnym pełni rolę osoby zaufania publicznego, a sporządzane przez niego czynności 
notarialne mają walor dokumentu urzędowego. Dokument ten jest następnie podstawą wpisu 
prawa własności nabywcy do księgi wieczystej. W przypadku zawarcia umowy przeniesienia 
własności nieruchomości w innej formie niż notarialna, umowa taka jest nieważna. 

Zasady obrotu nieruchomościami, które stanowią mienie państwowe lub samorządowe, 
regulują stosowne przepisy. To im zostanie poświęcona dalsza część rozdziału.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) określa m.in. zasady gospodarowania nieruchomościami sta-
nowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego. Sta-
nowi ona, że co do zasady nieruchomości te mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności 
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mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczy-
ste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane 
ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek. 
Generalnie więc nie ma ograniczeń w dysponowaniu przez Skarb Państwa jak i jednostki sa-
morządu terytorialnego nieruchomościami stanowiącymi ich własność. Zawsze jednak organy 
podejmujące decyzje w sprawie np. sprzedaży nieruchomości państwowej czy samorządowej 
muszą kierować się zasadą prawidłowej gospodarki. 

Organami kompetentnymi do gospodarowania tymi nieruchomościami są:

• w przypadku zasobu Skarbu Państwa - starosta,
• w przypadku zasobu gminnego - wójt, burmistrz albo prezydent miasta,
• w przypadku zasobu powiatowego - zarząd powiatu,
• w przypadku zasobu województwa - zarząd województwa.

Sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu. W drodze bezprzetargowej nie-
ruchomość może być zbyta tylko w ściśle określonych wypadkach np. zbycie następuje w dro-
dze zamiany, sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego albo 
przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, niezbędna do poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowa-
nie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być 
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Inwestor zainteresowany nabyciem nieruchomości może zgłosić swoją ofertę w odpo-
wiednim urzędzie, w zależności od tego, kto jest jej właścicielem. Nie oznacza to oczywiście, 
że będzie miał możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, chyba że zacho-
dziłby któryś z wypadków przewidzianych w ustawie uprawniający do jej nabycia w tym try-
bie. Jednakże w ten sposób może zasygnalizować zainteresowanie kupnem nieruchomości, co 
z kolei może przyczynić się do wszczęcia przez kompetentny organ odpowiedniej procedury 
przetargowej. 

Procedurę tę otwiera sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości przez właściwy 
organ wykazu nieruchomości przeznaczonych np. do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na 
okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu 
podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Przedmiotowy wykaz zawiera przede wszystkim:

• oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,
• powierzchnię nieruchomości,
• opis nieruchomości,
• przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania,
• termin zagospodarowania nieruchomości,
• cenę nieruchomości.

Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Wartość nieruchomości stano-
wiących własność publiczną (samorządową, Skarbu Państwa) ustala niezależny rzeczoznawca 
majątkowy. Sporządza on tzw. operat szacunkowy stanowiący pisemną opinię o wartości nie-
ruchomości.
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Następnie właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu, 
w którym zamieszcza informacje podane w wykazie oraz czas, miejsce i warunki przetargu. 
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację 
o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 
w danej miejscowości.

Do kompetencji organizatora przetargu należy wybór jednej z czterech przewidzianych 
przez ustawę form:

• przetargu ustnego nieograniczonego,
• przetargu ustnego ograniczonego,
• przetargu pisemnego nieograniczonego,
• przetargu pisemnego ograniczonego.

Celem przetargu ustnego jest uzyskanie najwyższej ceny, natomiast pisemnego najko-
rzystniejszej oferty. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być 
spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

Inwestor przystępujący do udziału w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w ter-
minie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Jego wysokość kształtuje się w zależności od 
decyzji organizatora w granicach od 5 % do 20 % ceny wywoławczej, a może być wnoszone 
w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do ob-
rotu publicznego.

Cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż war-
tość nieruchomości, określoną we wspomnianym wyżej operacie szacunkowym. Jeżeli pierw-
szy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale 
nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, 
w którym organizator może obniżyć cenę wywoławczą do 50 % jej wartości. 

Jeżeli drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym organizator, w terminach 
określonych powyżej, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań, jednak za cenę nie niższą 
niż 40 % jej wartości albo organizować kolejne przetargi. Przy ustalaniu warunków kolejnych 
przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.

W przypadku pomyślnego zakończenia procedury przetargowej organizator przetargu 
jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysoko-
ści ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ust-
nego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności 
związane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomo-
ści Skarbu Państwa, albo do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli 
przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki. Organy te mogą uznać 
skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg 
albo uznać skargę za niezasadną. Po rozpatrzeniu skargi wojewoda albo organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego zawiadamia skarżącego, a właściwy organ wywiesza nie-
zwłocznie, na okres 7 dni, w swojej siedzibie informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
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W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z prze-
prowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, właściwy organ podaje do 
publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie właściwego urzędu na okres 7 dni informację 
o wyniku przetargu.

5.3 NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI W SPECJALNYCH STREFACH 
EKONOMICZNYCH

Problematykę specjalnych stref ekonomicznych reguluje Ustawa z dnia 20 października 
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 42 poz. 274). 

Ustanawia je Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki 
uzgodniony z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, w drodze rozporządze-
nia. Do chwili obecnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiono czternaście następu-
jących stref:

• Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Starachowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Mielecka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Nabycie prawa własności nieruchomości położonej na obszarze specjalnej strefy eko-
nomicznej może być niewątpliwie atrakcyjne dla inwestora, ze względu na możliwość jedno-
czesnego uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej 
strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Wiąże się to ze znaczącymi korzy-
ściami finansowymi dla inwestora, co szczegółowo zostało opisane w rozdziale 7 niniejszego 
przewodnika. 

Jak wcześniej podkreślono zasady ustanowienia każdej ze stref regulowane są każdora-
zowo w osobnym rozporządzeniu, które określa przede wszystkim: 

• nazwę, teren i granice strefy,
• przedmioty działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawane zezwolenie,
• zarządzającego strefą,
• okres, na jaki ustanawia się strefę,
• wielkość pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność 

gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia,
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• warunki udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom prowadzącym działalność 
gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia, biorąc pod uwagę koniecz-
ność zapewnienia zgodności udzielonej pomocy z prawem Unii Europejskiej,

• szczegółowe warunki uznawania wydatków za wydatki poniesione na inwestycję na 
terenie strefy, a także ich minimalną wysokość,

• sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień 
uzyskania zezwolenia.

Ponadto minister właściwy do spraw gospodarki w uzgodnieniu z ministrem właściwym 
do spraw rozwoju regionalnego, w drodze rozporządzenia, ustala plan rozwoju strefy.

Każda strefa jest zarządzana przez podmiot, którym jest wyłącznie spółka akcyjna lub 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do której Skarb Państwa albo samo-
rząd województwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgroma-
dzeniu lub zgromadzeniu wspólników, oraz jest uprawniony do powoływania i odwoływania 
większości członków jej zarządu. Podmiot zarządzający określa sposób wykonywania zarządu 
w regulaminie strefy. Warto podkreślić, że zasady gospodarowania nieruchomościami wcho-
dzącymi w skład strefy nie są całkowicie swobodne. 

Ustalenie bowiem inwestorów, którzy uzyskają zezwolenie, następuje przede wszystkim 
na podstawie przeprowadzonego przetargu. Wynika to z tego, że strefa co do zasady może 
być ustanowiona wyłącznie na gruntach stanowiących własność zarządzającego, czyli Skarbu 
Państwa albo gmin.

Organizacja i przeprowadzenie procedury przetargowej są z reguły powierzane zarzą-
dzającemu. Nie ma jednego aktu prawnego regulującego procedury mające na celu wyłonienie 
podmiotów, które zostaną dopuszczone do inwestowania na terenie strefy. Minister właściwy 
do spraw gospodarki odrębnie w odniesieniu do każdej strefy określa w drodze rozporządze-
nia sposób przeprowadzenia, zasady i warunki przetargu lub rokowań, a także kryteria oceny 
zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców 
na terenie strefy. Przy wydawaniu takiego aktu prawnego kieruje się on specyfiką każdej strefy 
uwzględniając w szczególności stopień, w jakim wielkość, przedmiot i charakter ekonomiczny 
planowanych przez inwestora przedsięwzięć gospodarczych na terenie strefy i warunki ich re-
alizacji przyczynią się do osiągnięcia celów ustanowienia strefy, określonych w planie rozwoju 
strefy. Z analizy treści przedmiotowych rozporządzeń wynika jednak, że zasady procedur prze-
targowych są bardzo podobne. 

W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie i nabycie prawa do nierucho-
mości lub innych składników majątkowych położonych na terenie strefy zarządzający prze-
prowadza przetarg łączny. Celem przetargu jest ustalenie przedsiębiorców, których planowane 
przedsięwzięcia gospodarcze na terenie strefy w największym stopniu przyczyniają się do re-
alizacji planu rozwoju strefy określonego rozporządzeniem wydanym dla danej strefy. 

Zarządzający zaprasza do przetargu zamieszczając ogłoszenie w codziennej prasie 
ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej strefy w języku polskim oraz w jednym z języ-
ków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Zaproszenie może być ogłoszone 
w prasie zagranicznej.

Zaproszenie do przetargu lub rokowań zawiera w szczególności:

• nazwę i siedzibę zarządzającego oraz nazwę strefy,
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• określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków przetargu oraz cenę 
specyfikacji, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne,

• miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert, wyznaczony przez zarządzającego, nie może być krótszy niż 21 
dni, licząc od dnia zaproszenia do przetargu. 

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać 
w szczególności:

• nazwę i siedzibę oferenta albo imię, nazwisko i adres, jeżeli oferentem jest osoba 
fizyczna,

• wielkość, przedmiot i charakter ekonomiczny planowanych przez oferenta przedsię-
wzięć gospodarczych na terenie strefy i warunków ich realizacji (biznesplan, studium 
wykonalności),

• dokumenty wymienione w specyfikacji istotnych warunków przetargu potwierdza-
jące formę prawną oraz kondycję finansową oferenta,

• wysokość oferowanej ceny z tytułu nabycia praw do nieruchomości lub innych skład-
ników majątkowych będących przedmiotem przetargu.

Ocena zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na tere-
nie strefy powinna być dokonana na podstawie następujących kryteriów:

• przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej oferenta prowadzonej dotychczas, 
oraz działalności, której prowadzenie planuje na terenie strefy,

• wartości i warunków realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji pla-
nowanych na terenie strefy,

• udziału w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej w strefie,
• udziału w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorcami 

działającymi na terenie kraju,
• zgodności przedsięwzięć gospodarczych planowanych na terenie strefy z celami roz-

woju strefy oraz przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi lub planowanymi 
na terenie strefy przez innych przedsiębiorców,

• stopnia zagrożenia dla środowiska oraz planowanych przedsięwzięć w zakresie jego 
ochrony,

• stopnia innowacyjności technologii przedsięwzięć i działalności planowanej na tere-
nie strefy.

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zarządzający zamieszcza na stronie inter-
netowej strefy informację o wyborze oferty oraz powiadamia pisemnie wyłonionego w drodze 
postępowania inwestora o warunkach realizacji ustaleń przetargu.
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6. PROCEDURY LOKALIZACYJNE

Inwestycje i decyzje inwestycyjne bardzo często związane są z planowanym rozpoczę-
ciem budowy budynków, budowli, obiektów o różnym charakterze urządzenia lub uzbrojenia 
terenu.

Rozpoczęcie procesu budowlanego poprzedzone jest grupą tzw. procedur lokaliza-
cyjnych, tj. procedur związanych z budową, modernizacją i zmianą charakteru użytkowania 
nieruchomości obejmującą: uzyskanie dokumentów geodezyjnych, wypisu i wyrysu z planu 
zagospodarowania przestrzennego lub - w przypadku braku obowiązującego planu - uzyskanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, 
uzgodnienie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o po-
zwoleniu na użytkowanie. 
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Uzupełnieniem tych procedur są procedury fakultatywne związane ze zmianą prze-
znaczenia terenów w planach zagospodarowania przestrzennego: np. decyzja o wyłączeniu 
gruntów z produkcji rolnej. Do grupy procedur lokalizacyjnych zalicza się również konieczne 
procedury związane z przyłączem mediów tj.: uzyskanie warunków przyłącza gazu, energii 
elektrycznej, przyłącza wody i innych (w zależności od funkcji obiektu).

Dodatkowo zwrócić należy uwagę na bardzo czasochłonną, mogącą znacząco opóźnić 
rozpoczęcie planowanej inwestycji procedurę związaną z wydaniem decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Wszystkie te procedury charakteryzuje duży stopień złożoności, przez co uważane są 
one za „wąskie gardła” procesu inwestycyjnego. 

6.1 WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym powszech-
nie obowiązującym na terenie, dla którego został uchwalony. Jego ustalenia stanowią podstawę 
do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.

Procedura wypisu i wyrysu z planów zagospodarowania przestrzennego regulowana jest 
Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80 z 2003 roku, poz. 717). Należy zwrócić uwagę, iż procedura ta różni się zasadniczo od 
wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów. Opisywana procedura odnosi się do planowania prze-
strzennego, podczas gdy wcześniejsza, do geodezyjnej ewidencji gruntów.

W myśl obowiązujących przepisów plan zagospodarowania jest podstawą polityki prze-
strzennej gminy, mającej na celu zachowanie ładu przestrzennego. Plan zagospodarowania jest 
prawem miejscowym gminy, a jego zapisy mają moc ustawy. Plan zawiera informacje na temat 
przeznaczenia terenów (np. pod budownictwo jednorodzinne albo pod usługi), linii rozgrani-
czających ulice, dróg publicznych, linii zabudowy, granic terenów chronionych (np. parków 
krajobrazowych), a także zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane. Plany prze-
widują również przyszłościowo, w jakim rejonie będzie rozwijać się zabudowa mieszkaniowa, 
gdzie będą tereny rekreacyjne, a także gdzie powinien być bezwzględny zakaz zabudowy. 
Plan zagospodarowania przestrzennego zawsze składa się z opisu, czyli tekstu planu zawartego 
w uchwale rady gminy, i z rysunku planu. Tekst i rysunek wzajemnie się uzupełniają.

Zgodnie z art. 4 ustawy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje 
w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (procedura omówiona 
w dalszej części rozdziału). Uzyskanie takiej decyzji jest jednak długotrwałe, może ono nastą-
pić jedynie w przypadku łącznego spełnienia szeregu warunków określonych ustawą. Daje to 
szerokie pole urzędom do interpretacji przepisów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie terenu oraz 
określa sposoby jego zagospodarowania i warunków zabudowy. Określa dopuszczalny sposób 
wykorzystania nieruchomości zlokalizowanej w obrębie gminy, przy jednoczesnej ochronie in-
teresu publicznego oraz interesu osób trzecich. W przypadku braku miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 
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terenu następuje w drodze decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, podejmowanej przez odpowiedni urząd gminy/miasta. Wypis i wyrys z planu 
zagospodarowania przestrzennego wydawany jest dla terenów, które po 1 stycznia 2004 r. po-
siadają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku takiego planu 
inwestor powinien wystąpić z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy. 

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem często wy-
maganym przy okazji realizacji innych procedur lokalizacyjnych, np. przy zakupie nierucho-
mości, do wykonania projektu budowlanego, do wydania warunków technicznych dostawy 
gazu i prądu itd. Dokument ten wydawany jest przez urząd gminy na wniosek zainteresowa-
nego. Wnioski o wydanie wypisu i wyrysu z planu częściowo mają dowolną formę, choć po-
szczególne urzędy mogą przygotować standardowe dokumenty.

Do wniosku o uzyskanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 
należy dołączyć wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego.

Operat ewidencyjny jest dokumentem zawierającym informacje dotyczące ewidencji 
gruntów i budynków. Ten jednolity dla całego kraju zbiór informacji o gruntach, budynkach 
i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających 
tymi gruntami, budynkami i lokalami prowadzą starostwa powiatowe gdzie można otrzymać 
wypis i wyrys z operatu. Potocznie wypis i wyrys z operatu nazywany jest „wypisem z ewiden-
cji gruntów”.

6.2 UZYSKANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB 
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

W przypadku braku planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego określenie 
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego (dla inwestycji celu publicznego) lub decyzji o warun-
kach zabudowy (dla pozostałych przedsięwzięć). Ustalenia tych decyzji stanowią podstawę do 
opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. 

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741) do inwestycji celu publicznego zalicza się:

• wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowę i utrzymywanie 
tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego oraz kontroli ruchu lotni-
czego, a także łączności publicznej i sygnalizacji, 

• budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących 
do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów 
i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, 

• budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności 
w wodę, gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów, 

• budowę oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, 
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji 
przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz 
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urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego, 

• ochronę nieruchomości stanowiących dobra kultury w rozumieniu przepisów 
o ochronie dóbr kultury, 

• budowę i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, 
sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także pu-
blicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych, 

• budowę i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronno-
ści państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego, w tym budowę i utrzymywanie zakładów karnych oraz zakładów dla 
nieletnich, 

• poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu 
Państwa, 

• zakładanie i utrzymywanie cmentarzy.

Inne inwestycje (niebędące inwestycjami celu publicznego) wymagają decyzji o warun-
kach zabudowy, a jej wydanie wymaga spełnienia dodatkowych warunków.

Wydanie ww. decyzji następuje po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodaro-
wania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów oraz stanu faktycznego i praw-
nego terenu. Obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dotyczy podmiotów 
inwestujących na terenach niedysponujących aktualnymi planami zagospodarowania prze-
strzennego. W przypadku istnienia planu zagospodarowania przestrzennego inwestycje są lo-
kalizowane bezpośrednio na podstawie ustaleń tego planu.

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy wydawane 
przez prezydenta, burmistrza, wójta, określają:

• rodzaj inwestycji - obiekt o charakterze usługowym, przemysłowym, mieszkanio-
wym,

• warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wyni-
kające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie: warunków i wymagań 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi 
oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obsługi 
w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagań dotyczących ochrony 
interesów osób trzecich, ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych,

• linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali.

Jak już wspomniano, wydanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga łącznego speł-
nienia następujących warunków:

• co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej jest za-
budowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabu-
dowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej 
obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,

• teren ma dostęp do drogi publicznej rozumiany jako bezpośredni dostęp do tej drogi 
albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej 
służebności drogowej,
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• istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia bu-
dowlanego także wtedy, gdy wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane 
w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem,

• teren jest objęty zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne, za wyjątkiem zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy po-
wierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią po-
wierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie,

• decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Ustalenie warunków zabudowy terenu o warunkach zabudowy następuje na wniosek 
zainteresowanego, może to być zarówno osoba fizyczna jak również osoba prawna.

Wniosek powinien zawierać określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedsta-
wionych na kopii mapy zasadniczej, lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, 
przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, któ-
rego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 
1:1 000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2 000 charakterystykę inwe-
stycji obejmującą:

• określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub 
oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, 
a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

• określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki za-
budowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowa-
nych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

• określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przy-
padku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziały-
wania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

W przypadku zaliczenia planowanej inwestycji do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, do wniosku należy dołączyć raport o oddziaływaniu na środowi-
sko. Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
Nr 62 z 2001 roku, poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykaz przedsięwzięć mogących po-
gorszyć stan środowiska zawarty jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 
2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

6.3 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY 
NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W związku z wejściem w życie w 2004 roku zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska 
na inwestorów nałożony został obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej decyzją o środowiskowych uwarunkowa-
niach.
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Uzyskanie omawianej decyzji jest warunkiem dopuszczającym do realizacji:

• planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których obowiązek sporządzenia raportu jest obligatoryjny, tzw. grupa I1, 

• planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których obowiązek sporządzenia raportu może zostać stwierdzony, tzw. grupa II2, 

• planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 
2000, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać stwierdzony - inwe-
stor składa wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (bądź o uzyskanie 
innej z niżej wymienionych decyzji).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestor obowiązany jest uzyskać przed 
wystąpieniem o decyzję o pozwolenie na budowę. Ze względu na sposób uzgodnień jest to 
procedura czasochłonna i może spowodować znaczne opóźnienia w fazie przedinwestycyjnej 
projektu.

6.4 DECYZJA O WYŁĄCZENIU GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ

Procedura wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (tzw. odrolnienie) nie jest warunkową 
procedurą procesu inwestycyjnego. Występuje wtedy, gdy inwestor planuje dokonać inwe-
stycji na gruntach mających w planach zagospodarowania przestrzennego rolnicze lub leśne 
przeznaczenie. Odrolnienie gruntów (a więc rezygnacja z rolniczego przeznaczenia określo-
nych gruntów) jest warunkiem niezbędnym do podjęcia inwestycji na tych gruntach. Jest to 
procedura fakultatywna. Jednak ze względu na koszty z nią związane została ona omówiona 
w przewodniku. 

Decyzję o odrolnieniu gruntów najczęściej podejmuje organ gminy, na której grunty są 
zlokalizowane, w porozumieniu ze starostwem powiatowym. Taki tok postępowania wynika 
z tego, że choć gmina jest odpowiedzialna za politykę przestrzenną (w tym opracowywanie 
planów zagospodarowania przestrzennego), to wyłączenie gruntów z produkcji rolnej nastę-
puje w drodze decyzji starosty powiatowego (art. 5 Ustawy z dnia 25 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów leśnych i rolnych, (Dz.U. Nr 95.16.78 z 22 lutego 1995 r.). 

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (domyślnie rozumieć należy również 
leśnej) może składać osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, w związku z realizacją inwestycji na gruncie będącym przedmiotem za-
interesowania potencjalnego inwestora. Wniosek ten kieruje się do odpowiedniego starosty po-
wiatowego za pośrednictwem urzędu gminy, na terenie którego zlokalizowany jest rzeczony 
grunt.

Odrolnienie następuje na drodze decyzji starosty powiatowego o wyłączeniu grun-
tów z produkcji rolnej lub zaświadczenia, że grunt nie podlega ochronie w świetle przepisów 

1  Lista przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu jest obligatoryjny przedstawiona została w Załącz-
niku 1.
2  Lista przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać stwierdzony przedstawiona została 
w Załączniku 2.
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ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i uchwały rady gminy o zmianie przeznaczenia 
gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie decyzji administracyjnej o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej podejmowane 
przez odpowiedniego starostę zwolnione jest z opłat administracyjnych. Opłaty pobierane są na-
tomiast z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej. Inwestor zobowiązany jest 
uiścić opłaty roczne przez okres 10 lat. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłą-
czenia gruntów z produkcji, a nie od momentu wydania decyzji. Wysokość należności i opłat 
rocznych jest uzależniona od powierzchni inwestycji, klasy bonitacyjnej wyłączonych gruntów, 
ich pochodzenia oraz rodzaju użytku. Wysokość należności ustala się w oparciu o przelicznik 
zawarty w tabeli zamieszczonej we wspomnianej wyżej ustawie. Ustaloną należność pomniej-
sza się o wartość gruntu określoną wg cen rynkowych stosowanych w obrocie gruntami w danej 
miejscowości. Opłata roczna stanowi 10% należności. Ustawa przewiduje też możliwość nało-
żenia na inwestora obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej 
gleb, warstwy próchnicznej z gruntów rolnych klas I, II, III, IIIa, IIIb. W odniesieniu do gruntów 
leśnych poza opłatami wspomnianymi powyżej, inwestor zobowiązany jest również do uiszcze-
nia jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. 

Opłata za wyłączenie 1 ha gruntów rolnych wynosi równowartość tony ziarna żyta ogła-
szanej przez Główny Urząd Statystyczny. Należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntu 
leśnego wynosi równowartość ceny 1m3 drewna w wysokości ogłaszanej przez Główny Urząd 
Statystyczny. 

Wysokość odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu wylicza się wg algo-
rytmu umieszczonego w zarządzeniu ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i le-
śnictwa z dnia 30 grudnia 1995 roku w sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowa-
nia za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Monitor Polski 96.3.33 z 19 stycznia 1996). 

Na wniosek zarządu jednostki samorządu terytorialnego (starosty) marszałek wojewódz-
twa - w odniesieniu do gruntów rolnych, dyrektor Lasów Państwowych – w odniesieniu do grun-
tów leśnych mogą umorzyć całość lub część należności i opłat rocznych (także jednorazowe od-
szkodowanie, o którym mowa powyżej). Dotyczy to tylko inwestycji o charakterze użyteczności 
publicznej z zakresu oświaty i wychowania, kultury oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
realizowanej przez samorząd terytorialny, służących zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności, 
w których inwestorem najczęściej jest gmina. Z wnioskiem o umorzenie występuje inwestor. 

Należy pamiętać, iż mimo, że decyzja o wyłączeniu gruntów podejmowana jest przez 
starostę powiatowego, a faktyczne wyłączenie następuje wraz ze zmianą planów zagospoda-
rowania przestrzennego, przychody z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej 
zasilają Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, który w 80% zasila dochody samorządu woje-
wódzkiego, stąd o umorzeniu decyduje marszałek. W odniesieniu do gruntów leśnych mamy 
analogiczną sytuację, dlatego o umorzeniu decyduje dyrektor lasów państwowych. 

6.5 UZYSKANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZA GAZU, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WODY

Procedury związane z uzyskiwaniem warunków przyłącza mediów realizowane są 
przez różnych dostarczycieli mediów i przebiegają według zbliżonego schematu.
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Po otrzymaniu wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warun-
kach zabudowy (w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego), można przy-
stąpić do procesu projektowania budynków i budowli. Zdecydowana większość inwestycji 
wymaga w fazie operacyjnej dostarczania podstawowych mediów, tj. wody, prądu, gazu. Wa-
runki ich przyłącza muszą być ujęte w projekcie budowlanym. W tym celu należy zwrócić się 
do dostarczycieli poszczególnych mediów z wnioskiem o wydanie technicznych warunków 
ich dostawy. 

Z wnioskiem o ustalenie technicznych warunków przyłączenia gazu, energii elektrycz-
nej i wody występuje właściciel obiektu lub osoba przez niego upoważniona, załączając kse-
rokopię aktu własności (lub innego tytułu prawnego do nieruchomości) oraz mapę sytuacyjną 
do celów opiniodawczych (chodzi o omawiany we wcześniejszych częściach rozdziału wyrys 
z ewidencji gruntów). Najczęściej po rozpatrzeniu wniosku przez dostarczyciela mediów na-
stępuje wydanie zapewnienia dostawy i wydanie warunków przyłączenia do sieci. 

Procedura przyłączy niezbędnych mediów przebiega dwuetapowo:

• wydanie warunków przyłącza,
• uzgodnienie projektów przyłącza.

W pierwszym etapie inwestor zwraca się do dostarczyciela mediów z wnioskiem o okre-
ślenie warunków technicznych dostawy. Są one konieczne w celu opracowania właściwej do-
kumentacji technicznej przez uprawnionego projektanta. W przypadku wydania warunków 
zostają one przekazane klientowi wraz z umową przyłączeniową i jest to równoznaczne z za-
pewnieniem dostawy gazu, energii elektrycznej, wody.

W drugim etapie, po opracowaniu dokumentacji technicznej następuje uzgodnienie 
projektu przyłącza, niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W praktyce można 
spotkać się również z odmową wydania warunków z przyczyn ekonomicznych lub technicz-
nych.

6.6 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Konieczność i tryb uzgadniania projektu dokumentacji projektowej regulowane są 
Ustawą z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 00.100.1086 
z 21 listopada 2000 roku) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownic-
twa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia oraz zespo-
łów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 01.38.455 z 2 maja 2001 roku).

Uzgodnieniu podlega głównie projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi 
przez prawo załącznikami. Podstawowy zakres uzgodnień obejmuje:

• usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zapewniające ich bezkolizyjne 
położenie względem innych istniejących bądź projektowanych przewodów i urzą-
dzeń, jak również względem innych obiektów budowlanych, zieleni wysokiej, po-
mników przyrody, znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

• zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (lub 
w przypadku ich braku zgodności z decyzją o warunkach zabudowy). 
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Zazwyczaj po uzyskaniu wypisu i wyrysu z planu (lub decyzji o warunkach zabudowy), 
decyzji o warunkach przyłączy mediów, inwestor przystępuje do opracowania projektu tech-
nicznego (zwanego też projektem budowlanym) wraz z niezbędną dokumentacją techniczną. 
Projekt musi być przygotowany przez uprawnionego architekta.

Projekt taki powinien zawierać projekt budowlany, oraz projekt zagospodarowania 
działki lub terenu wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych (tj. z aktualną sytuacją 
terenową) w skali 1:500, zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych i uzgodnionych, 
a niewykonanych dotychczas sieci uzbrojenia terenu i obiektów (np. sieci gazowe, przyłącza 
wody i ścieków).

Procedura uzgadniania dokumentacji projektowej prowadzona przez specjalnie powo-
łane zespoły na poziomie samorządu powiatowego jest obligatoryjna. Uzgodnienie następuje 
w formie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Dokonywane jest na wniosek 
inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. Następuje ono po zakończeniu opraco-
wania projektu technicznego planowanej inwestycji oraz dokumentacji technicznej (projekt 
przyłącza gazu, wody, energii elektrycznej, w niektórych przypadkach projekt włączenia nowo 
budowanej drogi do drogi istniejącej).

Pierwszy etap obejmuje uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu i zgodność projektu bu-
dowlanego wraz z dokumentacją i planami (lub z decyzją o warunkach zabudowy). Opisuje 
je Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Doku-
mentacji Projektowej. Zespół taki powołuje starosta.

Kolejne etapy obejmują uzyskanie dodatkowych opinii, najczęściej z Państwowej In-
spekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy i Straży Pożarnej. Opiniowanie dotyczy tego, czy dana nie-
ruchomość budynkowa/lokalowa spełnia wymagania odpowiednich przepisów, dotyczące 
choćby wielkości pomieszczeń, oświetlenia, hałasu, wentylacji, ochrony przeciwpożarowej 
itp.

Pozostałe elementy uzgodnień, np. z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Konser-
watorem Zabytków, Konserwatorem Przyrody zależą głównie od typu i przeznaczenia budo-
wanego/modernizowanego obiektu i nie wszystkie mają charakter obligatoryjny.

6.7 WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Pozwolenia na budowę wydaje starosta powiatowy. Starosta może przekazać swoje 
uprawnienia w tym zakresie gminie i wtedy organem uprawnionym do wydania decyzji o po-
zwoleniu na budowę jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie inwestorowi, który złożył:

• wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w okresie ważności decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepi-
sami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; wniosek musi określać ro-
dzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia,

• oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dys-
ponowania nieruchomością na cele budowlane.
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Do wniosku o pozwolenie na budowę dołącza się projekt budowlany wraz z opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami. Projekt budowlany musi 
być opracowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Pro-
jekt opracowuje się zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego lub zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy (bądź decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego). W przypadku inwestycji dla których wymagane jest uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia projekt bu-
dowlany musi być również zgodny z ustaleniami tej decyzji. 

Projekt budowlany zawiera: 

• projekt zagospodarowania działki lub terenu zawierający określenie terenu, usytu-
owanie i obrysy obiektów budowlanych wraz z urządzeniami budowlanymi związa-
nymi z tymi obiektami, sieci uzbrojenia, układ komunikacyjny i układ zieleni,

• projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu 
budowlanego oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę starosta sprawdza:

• zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodność z decyzją o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wymaganiami ochrony środo-
wiska,

• zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym tech-
niczno-budowlanymi,

• kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, po-
zwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W przypadku zgodności wniosku z wyżej wymienionymi wymogami i jego kompletno-
ści właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja 
taka powinna być wydana w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decy-
zji. W przypadku niedotrzymania tego terminu, organ wyższej instancji (właściwy wojewoda) 
postanawia wymierzyć temu organowi karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli:

• budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja stała 
się ostateczna. Decyzja uprawomocnia się w terminie 14 dni od daty jej wydania,

• budowa została przerwana na okres dłuższy niż 2 lata.

W przypadku zaliczenia planowanej inwestycji do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, do wniosku (podobnie jak do wniosku o wydanie decyzji o wa-
runkach zabudowy) należy dołączyć wspomniany już raport o oddziaływaniu na środowisko.
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6.8 REALIZACJA INWESTYCJI

Nadzór nad realizacją inwestycji (w tym omówionych wcześniej decyzji organów admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej), kontrola budów i użytkowania obiektów budowlanych, 
począwszy od zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na-
leży do organów nadzoru budowlanego – powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nad-
zoru budowlanego. 

6.9 POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 

Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie finalizuje bardzo szeroką grupę pro-
cedur lokalizacyjnych. Dokonanie odbioru budynku jest równoznaczne z pozwoleniem na 
użytkowanie. Dopiero po zakończeniu działań można oficjalnie rozpocząć działalność (za-
mieszkać) w nowo budowanym obiekcie. Procedura przeprowadzana jest przez samodzielny 
organ administracji, jest więc kolejnym miejscem, w które musi udać się inwestor. 

Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo budowlane od dnia 11 lipca 2003 roku zadania  
nadzoru  budowlanego związane m. in. ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych oraz 
zgłoszeniem zakończenia robót (uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowla-
nego) wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Prawo wskazuje, iż przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy 
uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na wzniesienie obiektu bu-
dowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę. W przypadkach, kiedy roboty budowlane 
nie wymagają pozwolenia na budowę, wymagane jest zawiadomienie właściwego organu 
o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Pozwolenie na użytkowanie obiektu (odbiór budynku) 
wydawane jest przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego. Jest to stosunkowo pro-
sta procedura, niewymagająca znacznego zaangażowania czasowego inwestora. W celu uzy-
skania pozwolenia na użytkowanie budynku należy wystąpić z wnioskiem do Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje de-
cyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w terminie 30 dni, a w przypadku 
spraw skomplikowanych do 60 dni, po wcześniejszym przeprowadzeniu na wezwanie inwe-
stora obowiązkowej kontroli budowy (wezwania należy dokonać po złożeniu wniosku o wyda-
nie pozwolenia na użytkowanie). Obowiązkową kontrolę przeprowadza się przed upływem 21 
dni od dnia doręczenia wezwania. O terminie obowiązkowej kontroli inwestor jest zawiada-
miany w czasie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Procedura wymaga dodatkowych uzgod-
nień w Państwowej Inspekcji Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz w Państwowej 
Inspekcji Ochrony Środowiska. Niezajęcie stanowiska przez te organy, w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 

W razie nieznacznych zmian zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków 
pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy 
dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z na-
niesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.
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7. ZACHĘTY INWESTYCYJNE W POLSCE 

Ulgi podatkowe oraz zachęty oferowane inwestorom muszą być zgodne z polskim pra-
wodawstwem regulującym zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Możliwe 
jest łączenie różnych form pomocy publicznej, jednakże suma ulg podatkowych lub dotacji 
finansowych udzielanych przedsiębiorcy nie może przekroczyć dopuszczalnej sumy regional-
nej pomocy publicznej. Dopuszczalną wartość regionalnej pomocy publicznej wyraża się jako 
procent kosztów kwalifikowanych, w skład których wchodzą: nakłady inwestycyjne (pomoc na 
rozpoczęcie inwestycji) lub wartość kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników 
przez okres dwóch lat (dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy). 

Przedsiębiorca może otrzymać równocześnie dotacje na rozpoczęcie działalności oraz 
na utworzenie nowych miejsc pracy pod warunkiem, że całkowita suma udzielonej dotacji nie 
przekroczy dopuszczalnej sumy pomocy. Dopuszczalną wartość pomocy publicznej definiuje 
się jako stosunek najbardziej efektywnej wielkości pomocy i najwyższej wartości nakładów 
inwestycyjnych lub poniesionych przez okres dwóch lat kosztów pracowniczych. 

Dopuszczalna wysokość pomocy dla każdego regionu wynosi:

Dla mikro i małych przedsiębiorstw intensywności podstawowe pomocy są podwyż-
szone o 20 punktów procentowych brutto (z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w sektorze transportu).

Dla średnich przedsiębiorstw intensywności podstawowe pomocy są podwyższone 
o 10 punktów procentowych brutto (z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działal-
ność gospodarczą w sektorze transportu).

Dla dużych projektów inwestycyjnych, (czyli takich nowych inwestycji, w których wy-
datki kwalifikujące się do objęcia wsparciem przekraczają równowartość 50 mln €) maksy-
malną wartość pomocy ustala się zgodnie ze wzorem:

I = R x (50 mln € + 0,5 x B + 0,34 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R – podstawową intensywność pomocy – w zależności od obszaru, na którym ma być 

zlokalizowana inwestycja,
B – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym przekra-

czającą 50 mln €, ale nie przekraczającą równowartości 100 mln €,
C – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym przekra-

czającą równowartość 100 mln €. 

Regionalna dotacja inwestycyjna musi być zgłoszona do Komisji Europejskiej, jeżeli 
przekracza 75% maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej (duże projekty inwestycyjne), 
którą może uzyskać przedsiębiorca inwestujący 100 milionów euro na zasadach opisanych 
powyżej. W tym przypadku inwestor otrzymuje dotację w momencie zatwierdzenia jej przez 
Komisję Europejską.
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Dopuszczalna wysokość pomocy dla każdego regionu wynosi:

 Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
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7.1 SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE - KORZYŚCI DLA INWESTORÓW

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część tery-
torium, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warun-
kach. Przedsiębiorca w SSE podlega ulgowemu traktowaniu podatkowemu, może rozpocząć 
działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) zostały stworzone w celu:

• przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów,
• rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w go-

spodarce narodowej,
• zwiększenia konkurencyjności produktów i usług,
• zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury,
• tworzenia nowych miejsc pracy.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w jednej ze Specjalnych Stref Eko-
nomicznych, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie 
będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycz-
nych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej).
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W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:

• zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT), 
• działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, 
• darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją, 
• zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Zwolnienia podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej uzyskuje się ze względu na 
wielkość inwestycji lub ilość tworzonych nowych miejsc pracy. Suma zwolnień podatkowych 
w połączeniu z innymi formami wsparcia nie może przekroczyć pułapów pomocy regionalnej.

Działalność gospodarcza związana z daną inwestycją musi być prowadzona przez co 
najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, a w przypadku uzyskania wsparcia na tworze-
nie nowych miejsc pracy – nowo utworzone miejsca pracy muszą być utrzymane, przez co 
najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji. 

Minimalna wartość inwestycji kwalifikującej się do objęcia wsparciem w wypadku SSE 
to 100 tys. euro.

7.2 INSTRUMENTY WSPARCIA RYNKU PRACY

Instrumenty wsparcia rynku pracy podnoszą efektywność funkcjonowania instytucji 
rynku pracy oraz poprawę jakości świadczonych przez nie usług. Do takich instrumentów na-
leżą:

• pomoc w doborze pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
• staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

Wsparcie finansowe pokrywa koszty stażu absolwentów do 27 roku życia (przez mak-
symalnie 12 miesięcy) i przygotowania zawodowego starszych osób bezrobotnych 
(przez maksymalnie 6 miesięcy). W tym przypadku koszty wynagrodzeń grupy osób 
skierowanej na staże lub przygotowanie zawodowe pokrywane będą przez urząd 
pracy. Po okresie szkolenia istnieje możliwość zatrudnienia na umowę o pracę wy-
branych kandydatów,

• szkolenie zawodowe dla wszystkich potencjalnych pracowników
W ramach programu zwracane są częściowe koszty szkoleń (opłata za kursy w pla-
cówce edukacyjnej, podręczniki, stypendium, koszty podróży). Urząd pracy może 
przeznaczyć maksymalnie 5 000 zł na szkolenie jednej osoby. W czasie trwania 
szkolenia absolwenci mogą otrzymywać stypendium miesięczne w wysokości ok. 
210 zł, pozostali uczestnicy szkoleń wsparcie w wysokości nieprzekraczającej 105 zł 
na miesiąc,

• tworzenie nowych miejsc pracy
Ten rodzaj wsparcia przeznaczony jest na zwrot kosztów wyposażenia, doposażenia 
stanowiska pracy – maksymalna kwota wsparcia wynosi ok. 12 000 zł dla zatrudnio-
nej osoby bezrobotnej.
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7.3 ZWOLNIENIE FIRMY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Najczęstszą formą pomocy udzielanej przez gminy są różnego rodzaju ulgi podatkowe, 
w tym zwolnienia z podatku od nieruchomości. Jest to traktowane jako pomoc publiczna. 
Gminy mogą zwolnić przedsiębiorcę z podatku od nieruchomości na mocy uchwały podjętej 
przez Radę Gminy. Taka uchwała określa tryb i formę zgłaszania przez przedsiębiorcę zamiaru 
korzystania z pomocy, jak również termin zakończenia nowej inwestycji lub utworzenia miejsc 
pracy. Przedsiębiorca powinien zgłosić do gminy, że zamierza skorzystać z pomocy i od tego 
momentu nabędzie do niej prawo.

Kwestie te reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania przez gminy 
zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną z dnia 
23 lipca 2007 r. (Dz. U. nr 138, poz. 969). Rozporządzenie to zostało opracowane przez Mi-
nisterstwo Finansów przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i za-
twierdzone przez Komisję Europejską.

Każda gmina może w ramach pomocy regionalnej zwolnić przedsiębiorcę zarówno pol-
skiego jak i zagranicznego z podatku od nieruchomości bez konieczności zgłaszania tego faktu 
do Komisji Europejskiej.
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8. PODKARPACKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY AEROPOLIS

8.1 PARKI TECHNOLOGICZNE

Parki technologiczne to zespoły wyodrębnionych nieruchomości wraz ze znajdującą się 
na nich infrastrukturą. Tego typu parki tworzone są przy udziale władz samorządowych w celu 
zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Cele wyzna-
czane parkom przemysłowo-technologicznym to przede wszystkim:

• zapełnienie oferowanej powierzchni rynkowo skutecznymi firmami wykorzystują-
cymi nowoczesne technologie, 

• przyciąganie inwestorów, 
• tworzenie miejsc pracy. 

Parki odzwierciedlają specyfikę lokalnego środowiska naukowego i biznesu, typ gospo-
darki i tradycje przemysłowe oraz kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości.

W 2003 roku w województwie podkarpackim został utworzony Podkarpacki Park Na-
ukowo–Technologiczny AEROPOLIS, którego głównym zadaniem jest ułatwienie podejmo-
wania działalności zarówno dużym inwestorom, jak i małym i średnim przedsiębiorcom, ze 
szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych i wprowadzających produkty 
czy usługi zaawansowane technologicznie. AEROPOLIS to pomysł na ściągnięcie nowocze-
snych technologii i równoczesne wykorzystywanie potencjału miejscowych uczelni wyższych 
i ośrodków naukowo-badawczych.

Indywidualny charakter Parku odzwierciedla powiązanie jego głównej działalności 
z głęboko zakorzenioną w regionie tradycją przemysłu lotniczego.

W ramach AEROPOLIS działa również Preinkubator Akademicki znajdujący się na te-
renie Politechniki Rzeszowskiej. Głównym zadaniem preinkubatora jest wsparcie osób wcho-
dzących lub chcących wejść na rynek z własnym pomysłem (studenci, absolwenci, pracownicy 
naukowi) i ukierunkowanie ich, poprzez udostępnienie np. pomieszczeń, sprzętu i aparatury 
do własnych badań, doradztwo, czy założenie własnej działalności gospodarczej.

8.2 IDEA POWSTANIA AEROPOLIS

Ideą utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo–Technologicznego AEROPOLIS było 
założenie, że ma on być jednym z instrumentów podnoszenia konkurencyjności podkarpackiej 
gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zaso-
bami wiedzy i kapitału. Istotę działania Parku postrzegano jako ogniwo łączące i przetwarza-
jące innowacyjne pomysły naukowe w nowoczesne rozwiązania technologiczne, wdrażane 
następnie w podmiotach gospodarczych. 
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W maju 2003 roku podpisane zostało Porozumienie o utworzeniu Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS. Sygnatariuszami Porozumienia są Samorząd 
Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszów, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, 
Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. Decyzją Samorządu Województwa 
Podkarpackiego zarządzanie PPN-T AEROPOLIS powierzone zostało Rzeszowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego SA.

Misją PPN-T AEROPOLIS jest stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju województwa 
podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii poprzez synergiczne 
wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastruk-
turalnego. 

W powyższej misji ujęto trzy obszary:

• Tradycja – tutaj znajdujemy odniesienie do głęboko zakorzenionych w regionie tra-
dycji przemysłu lotniczego i jednocześnie wolę powiązania głównej działalności 
Parku właśnie z tą gałęzią gospodarki. Potwierdzeniem może być m.in. powołanie 
11 kwietnia 2003 r. Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego 
Dolina Lotnicza. 

• Nauka – element niezbędny dla dobrego funkcjonowania Parku. Potwierdzeniem 
uczestnictwa regionalnych jednostek naukowo–badawczych może być ich zaanga-
żowanie w tworzenie PPN-T już na etapie podpisywania Listu Intencyjnego. Sygnata-
riuszami były m.in. Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski.

• Rozwój gospodarczy – tutaj ujęty został obszar związany z rozwojem biznesu. Odpo-
wiedzią twórców idei PPN-T na potrzeby płynące z tego obszaru jest m.in. utworze-
nie Preinkubatora Akademickiego.

8.3 LOKALIZACJA I OFERTA GOSPODARCZA PARKU

Tereny inwestycyjne Parku położone są w pobliżu Rzeszowa, który jest istotnym wę-
złem transportowym, zlokalizowanym w III Paneuropejskim Korytarzu Transportowym Wschód 
– Zachód, na który składa się linia kolejowa E30 i droga krajowa nr 4 oraz autostrada A4. Bli-
skie sąsiedztwo granicy z Ukrainą oraz Słowacją stawia Rzeszów w pozycji węzła obsługują-
cego zarówno regiony przygraniczne, jak również sąsiednie kraje. 

Park zlokalizowany jest w sąsiedztwie międzynarodowego lotniska Rzeszów – Jasionka, 
a bliska odległość od autostrady A4 i drogi szybkiego ruch S-19 – Via Baltica oraz zdefiniowana 
misja i cele strategiczne Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego zwiększają jego 
atrakcyjność, zachęcając inwestorów krajowych i zagranicznych do lokowania przedsięwzięć 
na jego terenie. 

Głównym elementem oferty Parku są w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne oraz po-
mieszczenia Preinkubatora Akademickiego. Kompleksowy system zachęt inwestycyjnych sta-
nowi kolejny element oferty gospodarczej Parku, który zachęca inwestorów do lokowania się 
na jego terenie.



73

Działki w ramach PPN-T są kompleksowo wyposażone w infrastrukturę techniczną oraz 
wewnętrzną sieć dróg, co pozwoli inwestorowi na ograniczenie wszelkich prac związanych 
z doprowadzeniem mediów do nowego zakładu do minimum.

Park podzielony jest na trzy strefy, które ze względu na specyfikę lokalizacyjną oferują 
potencjalnym inwestorom inne korzyści: 

• Strefa S1 - Przylotniskowa - wokół lotniska Rzeszów-Jasionka, oddalonego ok. 10 km 
od centrum Rzeszowa, które jest najdalej wysuniętym na wschód unijnym lotniskiem komu-
nikacyjnym i jedynym cywilnym w regionie Polski południowo–wschodniej. Zakłada się tutaj 
wykorzystanie znaczącego atutu jakim jest lotnisko o międzynarodowym standardzie. Poprzez 
realizację projektu w promieniu 5-15 km od lotniska utworzona zostanie strefa inwestowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej w szeroko pojętej branży lotniczej. Planowany jest 
rozwój na tym terenie przemysłu elektromaszynowego, elektronicznego i informatycznego. 
Naukową bazą dla tych branż będzie największa uczelnia techniczna południowo-wschodniej 
Polski - Politechnika Rzeszowska. W strefie tej przewidywany jest także dynamiczny rozwój 
zaawansowanych technik szkolenia lotniczego bazujący na Ośrodku Kształcenia Lotniczego 
Politechniki Rzeszowskiej oraz Aeroklubie Rzeszowskim. 
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Strefa S1 charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną, dojazd do terenu od-
bywa się od drogi krajowej nr 19 lub nr 9, następnie drogą wojewódzką nr 869 (droga lotni-
skowa), która łączy ww. drogi krajowe. Planowana autostrada będzie przebiegała na południe 
od lotniska Rzeszów–Jasionka, a węzeł komunikacyjny autostrady A4 będzie zlokalizowany 
w niedalekiej odległości od terenów Strefy S1. Podobnie dostęp do drogi ekspresowej S-19 bę-
dzie bardzo dogodny z ww. terenu.

• Strefa S2 - Strefa Podwyższonej Aktywności Gospodarczej. Część Parku zlokalizo-
wana w Rogoźnicy (gmina Głogów Małopolski) w odległości ok. 5 km od międzynarodowego 
lotniska Rzeszów-Jasionka i wzdłuż drogi krajowej nr 9. W tej strefie lokalizują się firmy mniej 
zaawansowane technologicznie z branż: chemicznej, tworzyw sztucznych, biotechnologii. 
Firmy inwestujące w strefie S2 również ściśle współpracować będą zarówno z Politechniką 
Rzeszowską, jak również Uniwersytetem Rzeszowskim. Ze względu na dogodną lokalizację 
na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, a także ze względu na bliskość lotniska 
zakłada się również działalność firm dystrybucyjnych.

• Strefa S3 - Strefa Preinkubatora Akademickiego funkcjonuje na terenach Politechniki 
Rzeszowskiej, w południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa. Preinkubator oferuje kom-
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pleksowe wsparcie dla studentów, absolwentów oraz kadry naukowej wyższych uczelni z re-
gionu Podkarpacia, przygotowując ich do funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych. 
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8.4 HISTORIA PARKU
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8.5 KORZYŚCI Z INWESTOWANIA W PARKU

Dla firm bazujących na infrastrukturze przygotowanej i administrowanej przez Park ist-
nieją liczne potencjalne korzyści, które można uzyskać w ramach różnorodnych form realizo-
wania idei parkowej. Firmy działające w Parku mają możliwość:

• obniżenia kosztów stałych działalności: użytkowania infrastruktury i eksploatacji ma-
jątku, 

• uzyskania ulgi w podatkach i opłatach lokalnych (przy współpracy parku z jednost-
kami samorządu terytorialnego w danej lokalizacji), 

• korzystania z usług pomocniczych, takich jak: doradztwo biznesowe, czy też wspar-
cie w procesie transferu technologii, 

• inwestycje zlokalizowane w inkubatorach i parkach technologicznych będą preferen-
cyjne traktowane przy ubieganiu się o fundusze unijne.

Firmy, które zdecydują się na lokalizację inwestycji na trenie Podkarpackiego Parku Na-
ukowo–Technologicznego AEROPOLIS mogą liczyć na wsparcie następujących instytucji:

• Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, która oferuje przedsiębiorcom 
pomoc publiczną w formie zwolnień z podatku dochodowego. Inwestorzy, którzy 
otrzymają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy 
i zainwestują co najmniej 100 tys. euro automatycznie uzyskują prawo do zwolnień 
z podatku dochodowego w maksymalnej wysokości dopuszczalnej prawem Unii Eu-
ropejskiej. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwesty-
cji poniesione na:
- zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,
- rozbudowę i modernizację istniejących środków trwałych.

Ponadto Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje możliwość kompleksowej obsługi pro-
jektu gwarantującej najkrótszy czas realizacji inwestycji:

- doświadczenie w obsłudze projektów,
- możliwość realizacji projektów developerskich,
- przejrzyste procedury i sprawna administracja współpracująca z otoczeniem.

• Urzędów pracy:
- szkolenia pracowników w kwalifikacjach wymaganych przez pracodawcę,
- pracodawca może otrzymać zwrot kosztów wyposażenia, doposażenia stanowi-

ska pracy, 
- staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
- pomoc w doborze pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

• Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, a szczególności dwóch jednostek 
działających w jej strukturze:
- Centrum Obsługi Inwestora, które oferuje kompleksowe wsparcie dla inwe-

storów, którzy podejmą decyzję o ulokowaniu inwestycji na terenie Podkar-
packiego Parku Naukowo-Technologicznego. Zakres pomocy udzielanej in-
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westorom obejmował będzie asystę przy zdobywaniu wszelkich zezwoleń ad-
ministracyjno-prawnych niezbędnych do rozpoczęcia działalności.

- Centrum Transferu Technologii, które wspiera rozwój firm innowacyjnych 
i pełni rolę pośrednika pomiędzy sferą nauki i gospodarki, tworząc warunki dla 
wymiany informacji oraz dynamizacji kontaktów. CTT jako członek Europejskiej 
sieci IRC (Innovation Relay Centres) posiada dostęp do bazy danych CORDIS. 
W bazie na bieżąco zamieszczane są informacje na temat ofert technologicz-
nych i zapotrzebowań pochodzących z firm i instytucji B&R z całej Europy.

• Lokalnych władz samorządowych poprzez pomoc regionalną w formie zwolnień 
z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Podkar-
packiego Parku Naukowo-Technologicznego. Gminy, których tereny zostały włą-
czone do Parku oferuje taką możliwość. 

8.6 PREINKUBATOR AKADEMICKI

Od lutego 2007 w ramach struktury Podkarpackiego Parku Naukowo–Technologicznego 
AEROPOLIS działa Preinkubator Akademicki. Jest to jednostka współpracująca z jednostkami 
naukowo–badawczymi, która nie narzuca wymogu założenia działalności gospodarczej. Prein-
kubator udostępnia pomieszczenia, świadczy usługi doradcze na rzecz swoich lokatorów.

Preinkubator pozwala na wstępną weryfikację pomysłu w oparciu o realia rynkowe, bez 
podejmowania ryzyka związanego z niezależną działalnością gospodarczą. Działając w Prein-
kubatorze można przygotować firmę do zmierzenia się z realiami rynku poprzez rzeczywiste 
w nim zaistnienie, jako podmiot gospodarczy. Na tym etapie staje się ona pełnowartościowym 
uczestnikiem inicjatywy, jaką jest Inkubator Technologiczny. 

Preinkubator oferuje pakiet wsparcia obejmujący szkolenia i warsztaty z zakresu prawa, 
finansów i marketingu, innowacyjności, transferu technologii dla beneficjentów zainteresowa-
nych rozpoczęciem działalności gospodarczej, indywidualne usługi konsultacyjno-doradcze 
związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz przygotowanie analiz, ekspertyz 
i prac badawczych. 

8.7 ZASADY INWESTOWANIA

Podmiot zainteresowany inwestycją w AEROPOLIS wypełnia Zgłoszenie Inwestora. Do-
kument przedstawiać powinien w sposób rzetelny i kompleksowy informacje o firmie, pro-
wadzonej działalności gospodarczej, a przede wszystkim o planowanej inwestycji. Zgłoszenie 
inwestora jest podstawą do oceny projektu inwestycyjnego przez Zarząd RARR SA, a następnie 
kierowane będzie do zaopiniowania przez Radę PPN-T. Po zakończeniu procesu oceny zainte-
resowane podmioty będą informowane pisemnie o podjętych decyzjach.
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Projekty inwestycyjne planowane do uruchomienia w Podkarpackim Parku Naukowo-
Technologicznym AEROPOLIS, spełniające poniższe kryteria, są traktowane jako priorytetowe 
przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych:

• wysoki poziom innowacyjności, 
• wykorzystanie wysokokwalifikowanych kadr, 
• reprezentowanie branż strategicznych z punktu widzenia rozwoju województwa, 

między innymi: lotniczej, informatycznej, motoryzacyjnej, elektromaszynowej, bio-
technologii oraz chemicznej, 

• przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego. 

Ocena zgodności projektów inwestycyjnych z celami Parku i wymienionymi wyżej kry-
teriami następować będzie dwuetapowo: 

• w pierwszej kolejności projekty inwestycyjne będą oceniane przez Zarząd Rzeszow-
skiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Projekty pozytywnie ocenione przez Za-
rząd kierowane będą do zaopiniowania przez Radę Podkarpackiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego. Rada, złożona z autorytetów samorządu, nauki i gospodarki 
województwa podkarpackiego, jest organem opiniodawczo-doradczym Rzeszowskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego SA, 

• na podstawie opinii Rady PPN-T Zarząd Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regional-
nego SA podejmie ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu inwestycji do realizacji na 
terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS. Decyzja Za-
rządu umożliwia rozpoczęcie procedury zakupu nieruchomości. Na terenach obję-
tych Specjalną Strefą Ekonomiczną procedurę przetargową realizuje SSE EURO-PARK 
MIELEC. 

8.8 PROJEKTY W RAMACH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Utworzenie i działanie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS 
było możliwe dzięki wsparciu funduszy europejskich. Wśród projektów finansowanych przez 
UE znalazły się:

• Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo–Technologicznego (PPN-T) – Etap I, 
czas realizacji: 04.01.2005 do 30.06.2008, wartość projektu ok. 40,1 mln zł w tym 
ponad 33,3 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bu-
dżetu państwa,

• Wspomaganie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo–Technologicznym, cał-
kowity koszt ok. 646,2 tys. zł, dofinansowanego w ramach SPO WKP, Działanie 1.3 
Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm,

• Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego plat-
formą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, działania 2.6 Re-
gionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy; dofinansowanie w ramach projektu 
– 401.764,81 zł. Czas trwania projektu: 1.12.2006 r. – 29.02.2008 r.

Wszystkie projekty realizowane są przez Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego SA.
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8.9 PRZYSZŁOŚĆ AEROPOLIS

Plany rozwojowe Podkarpackiego Parku Naukowo–Technologicznego AEROPOLIS za-
kładają znaczne rozszerzenie działalności służącej rozwojowi innowacyjności na Podkarpaciu. 
W ramach projektu rozbudowy PPN-T zaakceptowanego w indykatywnym planie inwestycyj-
nym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej planowana jest realizacja następują-
cych przedsięwzięć:

• stworzenie pięciu wybranych laboratoriów badawczo-rozwojowych, bezpośrednio 
działających na rzecz tworzenia innowacji i ich wykorzystania przez podmioty go-
spodarcze działające w całym regionie Polski Wschodniej, w tym w ramach PPN-T. 
Powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii, przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych oraz trzy laboratoria lotnicze: komputerowego wspomagania projektowania 
i badań silników lotniczych, badań eksploatacyjnych oraz technologii odlewniczych 
dla przemysłu lotniczego,

• kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę dodatkowego terenu o powierzchni 41,8 ha 
dla potrzeb przyszłych inwestorów, co powiększy łączny teren dla inwestycji z obec-
nych 123 ha (uzbrajane w ramach I etapu PPN-T) do około 165 ha,

• zbudowanie bazy materialnej dla rozpoczynania i rozwijania działalności gospodar-
czej w ramach PPN-T poprzez utworzenie Inkubatora Technologicznego oraz Cen-
trum Obsługi PPN-T. Inkubator służyć będzie rozwojowi działalności przez sektor 
małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinach nowoczesnych technologii, two-
rząc miejsce lokalizacji nowych podmiotów, ale równocześnie oferując wsparcie 
informacyjne, organizacyjne i logistyczne. Centrum Obsługi PPN-T usprawni proces 
wchodzenia podmiotów do parku oraz ich współpracy z otoczeniem.
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ZAŁĄCZNIK 1. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO 
ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO DLA KTÓRYCH SPRZĘDZENIE 
RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO JEST WYMAGANE

1) instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, służące 
do:
a) wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, 

w tym wyrobów lakierowych, elastomerów, gum lub nadtlenków,
b) wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicz-

nej, w tym nadtlenków,
c) wytwarzania nawozów mineralnych,
d) wytwarzania środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych,
e) wytwarzania materiałów wybuchowych;

2) instalacje do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowa-
niem procesów chemicznych lub biologicznych;

3) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje spalające paliwa 
w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie niższej niż 
300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jed-
nostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu;

4) elektrownie jądrowe lub inne reaktory jądrowe, z wyjątkiem instalacji badawczych 
służących do wytwarzania lub przetwarzania materiałów rozszczepialnych lub pali-
worodnych o mocy nieprzekraczającej 1 kW przy ciągłym obciążeniu termicznym;

5) instalacje planowane na lądzie wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii, 
o mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW, lub instalacje planowane 
w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystujące siłę wiatru do pro-
dukcji energii;

6) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napię-
ciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 220 kV, o długości nie mniejszej niż 
15 km;

7) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola 
elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi 
nie mniej niż 100 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 
30 kHz do 300 GHz;

8) instalacje związane z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promie-
niotwórczymi:
a) instalacje do przerobu wypalonego paliwa jądrowego,
b) instalacje do wytwarzania lub wzbogacania paliwa jądrowego,
c) instalacje do przerobu wypalonego paliwa jądrowego lub przetwarzania wyso-

koaktywnych odpadów promieniotwórczych,
d) instalacje do składowania wypalonego paliwa jądrowego,
e) instalacje wyłącznie do składowania odpadów promieniotwórczych,
f) instalacje wyłącznie do przechowywania, planowanego przez okres dłuższy 

niż 10 lat, wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych 
w miejscu innym niż miejsce ich powstawania;

9) instalacje do pierwotnego i wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym 
instalacje do ciągłego odlewania stali;
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10) instalacje do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej, z wyjątkiem 
rud żelaza;

11) instalacje do pierwotnej produkcji metali nieżelaznych z rud, koncentratów lub pro-
duktów z odzysku przy zastosowaniu procesów metalurgicznych, chemicznych lub 
elektrolitycznych;

12) instalacje do prażenia i spiekania rudy żelaza o przerobie nie mniejszym niż 500.000 
ton rudy żelaza rocznie;

13) instalacje do obróbki metali żelaznych:
a) kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 kJ na młot, gdzie stosowana 

łączna moc cieplna przekracza 20 MW,
b) odlewnie o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę,
c) walcownie o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę,
d) instalacje do nakładania powłok metalicznych, z wsadem ponad 2 tony stali na 

godzinę;
14) instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczysz-

czania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej po-
wyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na 
dobę dla pozostałych metali, z wyłączeniem metali szlachetnych;

15) instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowa-
niem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, gdzie całkowita objętość wanien 
procesowych przekracza 30 m3;

16) instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, o zu-
życiu rozpuszczalników organicznych ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton 
rocznie;

17) koksownie;
18) instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności 

produkcyjnej ponad 500 ton na dobę;
19) instalacje do wytwarzania masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włókni-

stych;
20) instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie niższej 

niż 200 ton na dobę;
21) instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych 

lub gazu, o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 800 mm i długości nie mniejszej 
niż 40 km, wraz z towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi;

22) instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub produktów 
chemicznych, o łącznej pojemności nie niższej niż 10.000 m3, wraz z urządzeniami 
do przeładunku;

23) rafinerie ropy naftowej, z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów 
z ropy naftowej oraz instalacje do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla 
lub łupku bitumicznego w ilości nie niższej niż 500 ton na dobę;

24) wydobywanie ropy naftowej lub gazu ziemnego ze złoża, jeżeli wydobyta ilość ko-
paliny wynosi nie mniej niż 18.000 ton rocznie w przypadku ropy lub nie mniej niż 
70.000.000 m3 rocznie w przypadku gazu ziemnego, oraz wydobywanie ropy nafto-
wej lub gazu z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

25) wydobywanie azbestu lub instalacje do wytwarzania lub przetwarzania azbestu lub 
produktów zawierających azbest:
a) produktów azbestowo-cementowych w ilości nie niższej niż 200 ton gotowego 

produktu rocznie,
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b) materiałów ciernych w ilości nie niższej niż 50 ton gotowego produktu rocznie,
c) innych produktów zawierających azbest w ilości nie niższej niż 200 ton rocz-

nie;
26) wydobywanie kopalin ze złoża:

a) metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 
25 ha,

b) metodą podziemną lub związane z nim instalacje do przerobu kopalin, o wydo-
byciu lub przerobie nie mniejszym niż 100.000 m3 ilości kopaliny rocznie;

27) linie kolejowe wchodzące w skład transeuropejskiego systemu kolei dużych pręd-
kości lub w skład transeuropejskiego systemu kolei konwecjonalnych, w rozumieniu 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, 
z późn. zm.2)), po których jest prowadzony ruch pociągów międzynarodowych;

28) lotniska o podstawowej długości pasa startowego nie mniejszej niż 2.000 m;
29) autostrady i drogi ekspresowe;
30) drogi krajowe oraz inne drogi publiczne o nie mniej niż czterech pasach ruchu, 

o długości nie mniejszej niż 10 km, niewymienione w pkt 29;
31) śródlądowe porty lub drogi wodne pozwalające na żeglugę statków o nośności nie 

niższej niż 1.350 ton, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 
śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z późn. zm.3));

32) porty lub przystanie morskie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o por-
tach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361 
i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2004 r. Nr 169, poz. 1766), w tym infrastruktura por-
towa służąca do załadunku i rozładunku, połączona z lądem lub położona poza linią 
brzegową, do obsługi statków o nośności nie mniejszej niż 1.350 ton, w rozumie-
niu ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, 
z późn. zm.4)) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, z wyłą-
czeniem przystani dla promów;

33) sztuczne zbiorniki wodne o pojemności nie mniejszej niż 10 mln m3;
34) budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie niższej niż 5 m;
35) urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych, sztuczne 

systemy zasilania wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie niższej niż 
500 m3/h;

36) urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększenia zasobów wodnych innych cie-
ków naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych w ilościach nie 
mniejszych niż 100 mln m3 rocznie;

37) urządzenia do przesyłu wody, kiedy średni przepływ z wielolecia w zlewni, z której 
woda jest pobierana, wynosi nie mniej niż 2 mld m3 rocznie oraz ilość przesyłanej 
wody przekracza 5 % tego przepływu;

38) instalacje oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 100.000 rów-
noważnych mieszkańców, w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 
Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.5));

39) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym skła-
dowiska odpadów niebezpiecznych;

39a) stacje demontażu pojazdów, a także zakłady przetwarzania odpadów powstałych 
z tych pojazdów, w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu po-
jazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202);

39b) punkty demontażu odpadów, a także zakłady przetwarzania odpadów z nich powsta-
łych, niewymienione w pkt 39a;
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40) instalacje - z wyłączeniem instalacji spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady 
z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnic-
twa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybactwa, łowiectwa oraz przetwórstwa 
żywności - do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne 
przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, w tym instalacje do kra-
kingu odpadów;

41) składowiska odpadów, niewymienione w pkt 39, mogące przyjmować nie mniej niż 
10 ton odpadów na dobę;

42) bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze lub składowanie odpadów 
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

43) chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie niższej niż 210 dużych jednostek przelicze-
niowych inwentarza (DJP); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są 
określone w załączniku do rozporządzenia.
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ZAŁĄCZNIK 2. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO 
ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO DLA KTÓRYCH OBOWIĄZEK 
SPORZĄDZENIA RAPORTU MOŻE ZOSTAĆ STWIERDZONY

1) instalacje do wytwarzania końcowych produktów użytkowych przez mieszanie, 
emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów pod-
stawowych;

2) instalacje do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicz-
nego, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 17 i 23, lub instalacje do wytwarzania smarów 
z ropy naftowej;

3) instalacje do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego;
4) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw 

w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, niewymienione w § 2 ust. 1 
pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do in-
stalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie niższej niż 25 MW, 
a przy stosowaniu paliwa stałego, w tym biomasy w rozumieniu przepisów o standar-
dach emisyjnych z instalacji - nie niższej niż 10 MW;

5) elektrownie wodne o mocy nie niższej niż 2,5 MW;
6) instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie 

niższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5;
7) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu 

znamionowym nie niższym niż 110 kV, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 6;
8) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola 

elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wy-
nosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 
30 kHz do 300 GHz, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 7;

9) instalacje do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych, nie-
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. f;

10) instalacje do prażenia i spiekania rud żelaza, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 12;
11) instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i in-

stalacje do nakładania powłok metalicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 13;
12) instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczysz-

czania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, niewymienione w § 2 ust. 1 
pkt 14;

13) instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastoso-
waniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, niewymienione w § 2 ust. 1 
pkt 15;

14) instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wy-
korzystaniem rozpuszczalników organicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 16;

15) instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach;
16) instalacje do produkcji klinkieru cementowego, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 18, 

lub instalacje do produkcji cementu lub wapna w ilości nie mniejszej niż 10 ton na 
dobę;

17) instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub pro-
dukcji silników;

18) instalacje do budowy lub naprawy statków powietrznych;
19) instalacje do produkcji lub naprawy sprzętu kolejowego;
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20) instalacje do wytłaczania eksplozyjnego;
21) instalacje do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę;
22) instalacje do produkcji mas bitumicznych;
23) instalacje do wytapiania substancji mineralnych;
24) instalacje do produkcji włókien mineralnych;
25) instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności 

produkcyjnej nie niższej niż 50 ton na rok;
26) instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego lub wyrobów ze szkła;
27) instalacje do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włó-

kienniczych;
28) instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór;
29) instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 20;
30) instalacje do przetwarzania celulozy;
31) instalacje do wytwarzania lub przetwarzania produktów na bazie elastomerów;
32) instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych, 

niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 21;
33) instalacje do przesyłu gazu, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 21, oraz towarzyszące 

tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym 
niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków;

34) instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych 
sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków;

35) instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych 
lub substancji chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem sta-
cji paliw na gaz płynny;

36) instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwo palnych, niewymienione 
w § 2 ust. 1 pkt 42;

37) instalacje do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych, 
niewymienionych w pkt 35, lub do naziemnego magazynowania gazu, z wyłącze-
niem zbiorników na gaz płynny o pojemności nieprzekraczającej 10 m3 oraz zbiorni-
ków na olej o pojemności nieprzekraczającej 3 m3;

38) instalacje do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest, nie-
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 25 lit. a, b i c;

39) instalacje związane z wydobywaniem kopalin, w zakresie niewymienionym w § 2 
ust. 1 pkt 26, z wyłączeniem instalacji związanych z wydobywaniem kopalin pospo-
litych na obszarze o powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i wydobyciu nieprzekracza-
jącym 20.000 m3 rocznie, jeżeli działalność jest prowadzona bez użycia materiałów 
wybuchowych i poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody na podstawie 
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880);

40) wydobywanie kopalin:
a) ze złoża metodą odkrywkową, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 

26 lit. a, z wyłączeniem wydobywania kopalin pospolitych na obszarze o po-
wierzchni nieprzekraczającej 2 ha i wydobyciu nieprzekraczającym 20.000 m3 
rocznie, jeżeli działalność jest prowadzona bez użycia materiałów wybucho-
wych i poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
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b) ze złoża metodą podziemną, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 26 lit. 
b, lub metodą otworów wiertniczych, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 
pkt 24,

c) z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niewymienionym 
w § 2 ust. 1 pkt 24, lub ze złoża ze śródlądowych wód powierzchniowych;

41) wiercenia wykonywane w celu:
a) ujmowania solanek, wód leczniczych lub termalnych,
b) składowania odpadów promieniotwórczych,
c) zaopatrzenia w wodę;

42) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin:
a) połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów 

wybuchowych,
b) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

43) pozyskiwanie gruntu na skutek trwałego odkładu na obszarach morskich Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

44) instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych;
45) stocznie produkcyjne lub remontowe;
46) tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub 

mebli;
47) trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia towarzyszące;
48) stadiony dla nie mniej niż 5.000 osób;
49) ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób, 

poza obszarami miejskimi wraz z towarzyszącą infrastrukturą;
50) stałe pola kempingowe lub karawaningowe, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 

osób;
51) parki rozrywki o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha;
52) zespoły zabudowy:

a) przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha,
b) usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, centra handlowe 

i usługowe o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub o powierzchni użytkowej 
nie mniejszej niż 1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą;

53) garaże lub parkingi samochodowe, lub zespoły parkingów, dla nie mniej niż 100 sa-
mochodów ciężarowych lub 300 samochodów osobowych;

54) linie kolejowe, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 27;
55) lotniska, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 28, lub lądowiska helikopterów;
56) drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, 

z wyłączeniem przedsięwzięć polegających na budowie zjazdów z dróg publicz-
nych;

57) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne - metro, kolejki linowe lub 
linie szczególnego charakteru, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, używane głównie 
do przewozu pasażerów;

58) przystanie śródlądowe i morskie zapewniające miejsca do cumowania nie mniej niż 
50 statków, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, 
z wyjątkiem przystani o długości nabrzeża nieprzekraczającej 80 m;

59) porty śródlądowe i morskie, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32;
60) śródlądowe drogi wodne, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 31;
61) urządzenia przeciwpowodziowe, z wyłączeniem ich konserwacji i przebudowy;



88

62)  budowle piętrzące wodę, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 34, lub inne urządzenia ma-
jące na celu piętrzenie wody na wysokość nie mniejszą niż jeden metr;

63) kanały odkryte lub rurociągi, służące do przesyłania wody, z wyłączeniem przyłączy 
doprowadzających wodę do budynków;

64) wały ochronne, nabrzeża, pirsy lub inne konstrukcje ochronne lub zmieniające linię 
wybrzeża morskiego, z wyłączeniem ich konserwacji i rekonstrukcji;

65) urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub 
sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 35, 
o zdolności poboru wody nie niższej niż 10 m3/h;

66) urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększania zasobów wodnych innych cieków 
naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 
36;

67) instalacje do spopielania zwłok - krematoria;
68) tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych;
69) stanowiska testowania silników, turbin lub reaktorów;
70) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, lub środków 

transportu, niewymienione w pkt 17-19 i w pkt 45;
71) strzelnice;
72) instalacje do oczyszczania ścieków, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 38, przewidziane 

do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców;
72a) sieci kanalizacyjne, którymi odprowadzane są ścieki, z wyłączeniem przyłączy od-

prowadzających ścieki z budynków;
73) instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, niewymienione 

w § 2 ust. 1 pkt 39-41;
74) (18) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu;
75) instalacje związane z unieszkodliwianiem zasolonych wód kopalnianych;
76) scalanie, wymiana lub podział gruntów rolnych, których obszar przekracza 300 ha, 

lub gruntów leśnych o powierzchni nie mniejszej niż 100 ha;
77) zmiana lasu lub nieużytku na użytek rolny, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;
78) gospodarowanie wodą w rolnictwie, w tym melioracje, na obszarze nie mniejszym 

niż 20 ha, z wyłączeniem urządzeń wymienionych w pkt 63 oraz stawów rybnych;
79) zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha lub wylesienia terenów o powierzchni nie 

mniejszej niż 1 ha, mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu;
80) instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych;
81) instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, surowych ryb lub produktów pocho-

dzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyj-
nej nie niższej niż 50 ton rocznie;

82) instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej 
nie niższej niż 50 ton rocznie;

83) instalacje do produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów, o zdolności produkcyj-
nej nie niższej niż 50 ton rocznie;

84) instalacje do uboju zwierząt;
84a) instalacje do pozyskiwania skrobi;
85) instalacje do produkcji tranu lub mączki rybnej;
86) instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych, 

o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie;
87) browary lub słodownie;
88) cukrownie;
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89) gorzelnie, zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje alko-
holowe;

90) chów lub hodowla zwierząt, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 43:
a) w granicach administracyjnych miast, w obrębie zwartej zabudowy wsi lub na 

terenach objętych formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - w liczbie nie niższej niż 40 
dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),

b) na pozostałych obszarach - w liczbie nie niższej niż 60 dużych jednostek przeli-
czeniowych inwentarza (DJP);

90a) chów lub hodowla zwierząt obcych rodzimej faunie, innych niż zwierzęta gospo-
darskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji ho-
dowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz 
z 2004 r. Nr 91, poz. 866), w liczbie 4 matek lub nie mniej niż 20 sztuk, z wyjątkiem 
ryb oraz skorupiaków;

91) chów lub hodowla ryb w stawach typu karpiowego, jeżeli produkcja przekracza 
4 tony ryb z 1 ha powierzchni użytkowej stawu, oraz chów lub hodowla ryb w sta-
wach typu pstrągowego, jeżeli produkcja przekroczy 1 tonę ryb przy poborze 1 l 
wody na sekundę w miejscu ujęcia wody;

92) przedsięwzięcia wymienione w § 2 ust. 1, realizowane wyłącznie lub głównie w celu 
opracowania lub wypróbowania nowych metod lub nowych produktów, które będą 
eksploatowane w okresie nie dłuższym niż dwa lata.

Źródło: Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. Nr 179, poz. 1490).
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1. CHARACTERISTICS  OF CHOSEN FORMS OF ECONOMIC ACTIVITY

One of the most important steps to take before setting up a business activity is the deci-
sion about the organizational form of the economic activity. The form has to comply with the 
plans of an entrepreneur and should be adjusted to the type of business that will be carried out 
and the size of the company. The form should not restrain development of the company in the 
first years of carrying out the economic activity and at a later stage of its expansion a transfor-
mation into a different organizational form should be possible.

The principal legal acts governing business activities in Poland are the Legal act dated to 
2 July 2004 concerning economic freedom (Journal of Laws, 2004, No 173, Item 1807 as amen-
ded) hereinafter referred to as the Economic Freedom Act, the Legal act dated to 15 September 
2000, Commercial companies code (Journal of Laws, 2000, No 94, Item 1037 as amended) and 
the Legal act dated to 23 April 1964 Civil code (Journal of Laws, 1964, No 16, Item 93 as amen-
ded). The legal acts regulate the conduct and running of business activities in Poland as well as 
establishing branch and representative offices by foreign companies. All the acts apply to Polish 
and foreign entrepreneurs. 

All entrepreneurs have to register in the Economic Activity Record or in the National 
Court Register [Krajowy Rejestr Sądowy - KRS]. 

Basic organizational and legal forms of carrying out economic activity, according to the 
legal statute in Poland, are:

• individual company, 
• civil partnership,
• registered partnership,
• professional partnership,
• limited partnership,
• limited joint-stock partnership,
• limited company,
• joint-stock company.

Any natural person can conduct a business activity. Before starting the activity it has to 
be entered into the register of business activity. The mayor of a community or of a town is a  
registering authority. The application for registration in the registry is chargeable. Polish entre-
preneurs are registered in the registry of the community they are living in.

From the legal point of view there are civil and commercial partnerships (companies). 
Civil companies act on the basis of the Civil Code. Commercial companies act on the basis of 
the Commercial companies code and they are divided into two groups: personal and capital 
companies.

The Commercial companies code divide commercial companies into two groups limited 
companies and partnerships. The division is based on the personal legal responsibility of the 
partners to  his/her creditors.

Personal companies base their activity on partners responsibility for the company obli-
gations. Partners take responsibility for the company commitments. These are: registered and 
limited partnership, professional partnership, limited joint-stock company.
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Capital companies take the financial responsibility to their creditors only for the com-
pany capital, so only for the shares issued to shareholders. Partners however do not take the 
financial responsibility for company commitments to their creditors to their own real estate. 
These are: limited company and joint-stock company.

Foreign persons from the European Union and the European Free Trade Agreement 
Zones belonging to the European Economic Area (EEA) may establish and conduct business 
under the same rules as those that apply to Polish entrepreneurs. The companies have to be re-
gistered in the register of business activity in the place where the activity will be run in Poland. 

The same rules as Polish citizens, in terms of running a business activity, apply to fore-
igners who:

• have obtained a permit to settle in Poland,
• have obtained a long-term resident of the European Communities’ stay permit,
• have obtained a permit to reside for a specified period of time granted as a result of 

there existing a circumstance referred to in the act on foreign persons,
• a tolerated stay permit,
• have the status of a refugee.

Unless international agreements state otherwise, foreign persons other than those indi-
cated above have the right to establish and conduct business activities only in the form of a 
limited partnership, a limited joint-stock partnership, a limited liability company and a joint-
stock company. Such non-Polish citizens also have the right to enter into these types of partner-
ships or companies and acquire their shares. 

In case a foreign entrepreneur is not interested in establishing a new company in Poland 
but carrying out activities on the territory of Poland with its seat abroad, it is possible to conduct 
business activities in the form of a branch office, or they may establish representative offices in 
Poland. However, foreign investors are able to establish branches in Poland to conduct business 
activities only by reciprocity.

1.1 BUSINESS ENTITIES

An entrepreneur is a private person, legal person or a company without legal character 
that professionally carries out the economic activity, on behalf of himself/herself. Additionally, 
the associates of the civil company can be treated as entrepreneurs, in the way they carry out 
their economic activity.

As it was mentioned before a private person also can be an entrepreneur that carries out 
economic activity on the basis of the entry into the register of business activity and is commonly 
called single entrepreneur. He/she acts as a manager and brings all his/her property into the 
company. He/she takes absolute legal responsibility to his/her creditors and the whole risk of 
carrying out his/her economic activity. The scope of the activity of such a company is limited by 
the possibility of accumulating the capital of a single owner.
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A civil law company is established on the basis of the agreement signed by the partners. 
This form of economic activity obligates them to achieve a joint economic aim and describes 
the way the aim will be achieved. 

The estate of the company is created on the basis of the shares bought by partners. The 
shares could be the ownership or providing services for the company (e.g. doing the book-
keeping of the company).

The civil company as a consequence of not being the legal entity is not the subject of the 
ownership law, so it is not the owner of the company real estate. The partners are the owners of 
the company real estate, and during the time the company operates they can not manage their 
own real estate and they can not demand partition of the joint real estate of partners.

For the company commitments partners take solidary unlimited responsibilities with all 
their possessions and the company itself. The solidary responsibility means that the creditor can 
demand the paying off of liabilities from all  partners or one.

Paying off the obligations of the company by one partner takes responsibility for the 
payment from the rest of the partners. Every partner has the right to an equal amount of profit 
and an obligation to pay company losses. The agreement of the company can constitute other 
methods of participating in profits and losses, but the partner can never be excluded from par-
ticipation in profits.

The Commercial companies code assumes that all of the civil law companies with net 
income from the sale of goods and services, in each of the two succeeding circulating years, 
exceeding EUR 400,000 will he obliged to transform to a registered partnership and make a 
registration in the National Court Register. The Code also assumes the possibility of transfor-
ming a civil company into a commercial company without the necessity of terminating the 
company.

1.2 PERSONAL COMPANIES

The main characteristics of a personal company is the unlimited responsibilities of the 
partners with all their possessions and the company itself. Personal companies do not have a 
legal personality, however they have a legal capacity. All personal companies are established at 
the moment of registration in the register of companies.

Registered partnership (business) comes into existence on the basis of the agreement 
between partners. Each partner has a right to equal participation in profits, but also has an obli-
gation to cover the losses in the same proportion. The agreement of the company can constitute 
other methods of participating in profits and losses, but the partner can never be excluded from 
covering the losses. The partners take personal, absolute, solidary and subsidiary responsibility 
for the company obligations which means that paying off liabilities begins from the company 
assets and then partners possessions.

Professional partnership is based on the solutions implemented in the USA and it ena-
bles cooperation of the representatives of free professions (like lawyers or medical doctors). 
Among others this partnership can he characterised by the specific type of partners’ responsibi-
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lity for the company’s obligations. The responsibility of partner concerns only the sequence of 
actions undertaken by he/she or other person under his/her management. The agreement may 
constitute however that one or more partners can take full responsibility in the same way as 
partners of registered partnerships.

A limited partnership (business) is a personal company run under its own name. In this 
type of company at least one partner has unlimited responsibility (general partners) and at least 
one partner has limited responsibility. Limited partners are responsible for the liabilities of the 
company only up to the level of their foundation shares, so called commendam sum. General 
partners represent the company outside. The limited partner, because of his/her limited respon-
sibility does not run any company matters and does not represent the company outside. The 
limited partner can represent the company outside only as a proxy. Creation of the company 
needs to be done on the basis of agreement of the partners in the form of the notarial act and 
registered in the register of companies.

Limited and joint-stock company enables to get more capital by Polish companies that 
are established on the market. This company is able to increase its capital by the sale of shares. 
Instead of limited partners there will be shareholders, in other words passive investors. The 
company capital should be a  minimum of PLN 50,000. The statute of the company needs to be 
done on the basis of the notarial act.

The company organs are: the general assembly and supervisory board. The supervisory 
board is the obligatory organ in companies where the number of shareholders exceeds 25. The 
quasi management is enacted by general partners who are not restricted from dealing with any 
company matters and representing the company outside.

1.3 CAPITAL COMPANIES

Capital companies have the status of legal entity. The companies are liable to their credi-
tors only to the level of the companies’ assets. Partners are responsible for liabilities to creditors 
only to the level of their shares. Capital companies include limited company and joint-stock 
company.

A limited company is a capital partnership and can he created in every legally permitted 
goal. Limited companies can be set up by one or more people. The company capital must be a 
minimum of PLN 50,000 and one share should be a minimum of PLN 50. From the time of the 
agreement’s transaction the limited company is set up and it gains legal entity from the time of 
registration in the register of companies.

The company’s agreement should be prepared as the notarial act and has to describe:

• name and its seat,
• type of economic activity,
• level of the foundation capital,
• can the shareholder have more than one share,
• number and the nominal value of shares owned by separate shareholders,
• the time of the company’s activity, if it is limited.
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To establish a limited company the following are necessary:

• copy of the agreement (as per the notarial act),
• the contribution of partners’ shares to the company to cover the total capital, and if 

the shares are taken for the price higher than the nominal value, the contribution of 
the surplus,

• setting up the management board,
• establishment of the supervisory board or the revisory commission, if it is included in 

the company’s agreement.

The next step is registration of the limited company in the register court.

The application form has to include the following appendixes:

• company agreement,
• written declaration of shareholders that all of the shares concerning foundation capital 

have been paid in total,
• certification concerning company’s authority specifying the name, when the notarial 

act that includes the company’s agreement doesn’t proclaim otherwise,
• list of shareholders including name or firm as well as number and nominal value of 

separate shares signed by each of them,
• specimen signatures done in the presence of the court representative or certified by 

the notary.

The company’s agreement can establish a supervisory board or revisory commission or 
both. The supervisory board or revisory commission has to be established when the foundation 
capital is more than PLN 500,000 and there are more than 25 shareholders. The highest organ 
of the limited company is the general assembly of shareholders.

The shares can be sold, give as collateral, divided (as long as their value after the division 
is not lower than described by law). The Commercial companies code however, provides for 
some exceptions. The basic one is the possibility depending on the  company’s consent, to sell 
shares or give them as collateral.

A joint-stock company can be set up by one or more persons. The first condition that has 
to be fulfilled to establish the company is establishing a partnership and signing a statute by the 
founders of the company. The statute has to be prepared in the form of the notarial act. The next 
condition is shareholders’ payments covering the shares’ value of the foundation capital. The 
foundation capital minimum is PLN 500,000 and the capital is divided into shares with equal 
value, whose value can not be lower than PLN 0.01. The next condition to set up the company 
is the appointment of the managing board and supervisory board as well as the registration in 
the National Court Register. A joint-stock company in the process of formation is established the 
moment a partnership is established. From the time of its registration a joint-stock company has 
a legal entity. 

Company statute (the company’s agreement) done as the notarial act should describe:

• name, seat and the address of the company,
• type of activity,
• period of carrying out the activity if it is limited,
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• level of foundation capital as well as the amount paid by shareholders before the regi-
stration to cover the foundation capital,

• nominal value of shares and their number; specifying if they are personal or bearer,
• number of different types of shares and rights linked with them, if there will be diffe-

rent types of shares,
• name or firms of founders,
• number of members of the managing board and supervisory board or at least mini-

mum and maximum number of members of the earlier mentioned organs as well as 
the entity that has the right to set up both the managing and the supervisory boards,

• the magazine in which company advertisements will be published if the company is 
also going to advertise outside of the Official Journal (Monitor Sądowy i Gospodar-
czy).

In addition it is necessary, on penalty of default, that the statute includes resolutions concer-
ning:

• number and type of participation in the profits or dividing the company’s real estate as 
well as the rights linked to them,

• all of the obligations for the company linked to the shares, except the payment of the 
amount due for shares,

• conditions and possibilities of share write off,
• limitation of share sell off,
• personal rights given to the shareholders,
• approximate level of all costs connected to the establishment of the company.

The next step is registration of the joint-stock company in the court register.

The application form should include annexes such as:

• statute,
• notarial acts concerning establishment of the company and the shares taken,
• managing board declaration that payments for shares included in the statute as well 

as non-cash payments were done according to the law,
• certification by bank or broker office of payment for shares, made to the company’s 

bank account; in case statute provides for covering the foundation capital by non-
cash payments after company registration, it is necessary to include a declaration of 
all members of the managing hoard, that bringing shares to the company is in har-
mony with the company statute before the deadline for payment,

• document that certifies establishment of the company organs with the names of their 
representatives,

• permission or the certificate of statute approved by the public authority if it is neces-
sary to establish the company,

• managing board declaration done as per the notarial act, concerning the level of the 
foundation capital if statute describes minimum or maximum level of this capital.

Shares can not be taken below their nominal value. If they are taken at a higher price 
than their nominal value, then their surplus must be done before the company registration. The 
shares taken for non-cash input should be in total covered no later than one year after the com-
pany registration. Shares taken for cash input should be paid before the company registration at 
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least to one quarter of their nominal value. If the shares are taken only as a non-cash input or as 
a mixture of non-cash and cash input, than the foundation capital should he covered before the 
company registration at least to one quarter of its minimum expected level (PLN 500,000).

The organs of the company are:

• The managment board that runs company’s matters and represents the company out-
side, includes one or more members. The members are appointed and dismissed by 
the supervisory hoard. A member of the managing board can he dismissed or suspen-
ded as well by the general assembly.

• The supervisory board constantly supervises the company’s activity in all aspects. The 
supervisory board consists of at least three members appointed and dismissed by the 
general assembly.

• The general assembly is the highest authority in the company. It includes all sharehol-
ders entitled to vote. The general assembly approves and considers the financial and 
yearly activity reports of the management board, gives the certificate of completion to 
company’s organs. It passes profit division and the loss cover.

1.4 REPRESENTATIVE OFFICES AND BRANCH OFFICES OF FOREIGN COMPANIES

Establishing departments and branch offices of foreign companies is regulated by the 
Economic Freedom Act.

A foreign entrepreneur who opens a department in Poland can carry out his/her activity 
only in a range of the original activity carried out in his/her own country. The range of activity 
carried out by the branch office does not have to be as wide as the original activity carried out 
in his/her own country. It can cover only some activities. 

Branch office can commence business activity by register in the register of companies. 
In addition, irrespective of the obligations resulting from the registration in the National Court 
Register, to register the department it is necessary to give: 

• the first and family names as well as the address in Poland of the person who will re-
present the department of the foreign entrepreneur,

• specimen signature of the person mentioned above certified by a notary,
• certification of Polish diplomatic post that the mutuality rule between Poland and the 

country exists and in accordance with the principle of reciprocity, Polish entrepre-
neurs are permitted to conduct business activity in the country in which the investor 
has permanent residency or a registered office. The certification is not required if a 
agreement between Poland and the other country was signed before and include the 
principle of reciprocity or when the international agreements ratified by Poland states 
differently. 

• if it carries on activity on the basis of a founding act, partnership or company deed, or 
company articles – deposit the copies thereof in the branch registration files together 
with a certified translation into Polish; where the foreign entrepreneur has established 
more than one branch on the territory of the Republic of Poland, these documents 
may be deposited in the files of one branch provided that the branch in which the 
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said documents have been deposited shall be indicated in the registration files of the 
other branches together with the designation of the court with which the files are kept 
and the number assigned to the branch in the register,

• if it exists or carries on activity on the basis of a register entry – deposit a copy of the 
relevant excerpt from the register in the branch registration files together with a certi-
fied translation into Polish,

• if it is a company and the law of member states of European Union does not refer to 
it – a statement concerning the amount of the share capital that has been paid in if, the 
law of the country where the company has its main seat allows for partial contribution 
of the share capital.

The foreign entrepreneur who has established a branch office shall:

• use, for purposes of designating the branch, the original name of the foreign entre-
preneur together with the name of its legal form translated into Polish, with words 
“oddział w Polsce” (“branch in Poland”) added,

• keep for the branch separate account books in the Polish language, in accordance 
with the accounting provisions.

All duties mentioned above apply to Polish business entities. In terms of bookkeeping 
it is possible to run it in accordance with the requirements of the law of the country of origin 
of the entrepreneur and for the needs of that country. However, in accordance with Polish law 
there is an obligation to run separate bookkeeping for the branch office in accordance with the 
Polish legal act concerning bookkeeping.

A foreign entrepreneur may set up representative offices in the territory of Poland. A re-
presentative office operates for and on behalf of the business of the foreign entrepreneur within 
the territory of Poland and is a part of the organisational and functional structure of his or her 
business. Therefore, the entrepreneur conducting the business activity is considered to be the 
foreign investor him or herself.

In legal terms, a representative office set up by a foreign entrepreneur is a subordinated 
organisational entity functioning with the purpose of advertising and promoting the business of 
the foreign entrepreneur. Advertising and promotion are the constituent elements of the foreign 
entrepreneur’s business activity. In addition, a representative office is not a self-balancing unit. 
Any division of property by the entrepreneur, if effected, is of a purely technical and organisa-
tional nature.

Applications for registration in the register have to be prepared in the Polish language and 
include:

• name, place seat and legal status of the foreign entrepreneur who sets up the represen-
tative office,

• the level of founding capital and funds put by the foreign entrepreneur who sets up 
the representative office,

• type of the economic activity of the foreign entrepreneur who sets up the representa-
tive office,

• give the first and family names, as well as the address in Poland of the person who 
will represent the representative office of the foreign entrepreneur,

• address of the branch office in Poland.
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Additionally the application form mentioned above should include:

• founding act (agreement, statute) of the foreign entrepreneur,
• extract from the company’s commercial register or from its equivalent,
• statement of the foreign entrepreneur concerning setting up the representative office  

in Poland,
• statement of the foreign entrepreneur who acts as the company about what part of 

the stock capital has been paid, if the law of the place of its seat allows bringing the 
capital. 

The documents mentioned above, prepared in a foreign language, need to be presented 
with a certified translation into Polish language.

The establishment of a representative office shall require having it entered in the register 
of foreign entities maintained by the ministry responsible for the economy i.e. Ministry  of Eco-
nomy and Labour. The entry in the register shall be made after acquainting with an opinion of 
the ministry responsible in the branch in which the foreign entrepreneur is active, on the basis 
of a filed application and in accordance with its contents. 

A certificate issued to attest to the representative office having been entered in the 
register of companies shall contain the data included in the application of registering in the 
register, as well as the number and date of the entry in the register. In cases when the certificate 
is flawed with merit or formal deficiencies or does not contain the same data as the one in the 
register a foreign entrepreneur is entitled to apply for rectification.

The minister competent for the economy, with reference to opinion of the minister com-
petent in the branch in which the foreign entrepreneur is active, shall by decision refuse the 
entry in the register of companies if:

• creating the agency would threaten the defence and security of the State, or the secu-
rity of a state secret, or another important public interest,

• application to register in the register of companies concerns an activity which extends 
beyond the scope of promoting and advertising of a foreign entrepreneur or is flawed 
with deficiencies which have not been removed by a fixed time limit, likewise when 
obligatory documents have not been appended to the application.

The branch office is obligated to:

• use the name of the foreign company in the language of the country where the he-
adquarters are located together with the name translated into the Polish language 
with the legal status of the entrepreneur as well as with added words “department in 
Poland” or “branch office in Poland”,

• run separate bookkeeping in Polish language and according to Polish rules,
• inform the proper ministry of economy about all of the real and legal changes con-

cerning the range of information and its annexes included in the application form for 
opening the branch office, amount of share capital that has been paid in, as well as 
liquidation or closing down the branch office, loss of the right to carry out the econo-
mic activity or to manage one’s property by the branch office within 14 days from the 
date of their occurrence.
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The minister competent for the economy shall issue a decision on prohibiting the foreign 
entrepreneur from conducting economic activity within the framework of the branch office in 
the event that:

• the branch office should flagrantly violate Polish law or fail to discharge the duty 
referred to in the legal act,

• liquidation proceedings should be instituted in respect of the foreign entrepreneur 
who created the branch, or the said entrepreneur should forfeit the right to carry on 
economic activity,

• activity of the foreign entrepreneur should jeopardise the defence and security of the 
State, the security of a state secret, or another important public interest.
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2. THE LEGAL AND FORMAL REQUIREMENTS GOVERNING THE 
COMMENCEMENT OF BUSINESS IN POLAND

The entrepreneur shall be a natural person, legal person, or  a body corporate  which is 
not a legal person and is endowed with a legal capacity by force of a separate Act – carrying out 
economic activity in their own name. Partners in a civil partnership shall also be entrepreneurs 
to the extent of an economic activity conducted by them.

All entrepreneurs have to register in the register of companies or in National Court 
Register (KRS).

Terms and conditions of commencing and conducting business activity by natural per-
sons on the territory of Poland are regulated by Freedom of Economic Activity Act of 2 July 
2004.

Freedom of Economic Activity Act defines economic activity as a professional profit-
gaining activity in the fields of production, construction, commerce, services and in the pros-
pecting for, exploration and extraction of minerals from deposits, as well as a professional 
activity carried on in an organised and uninterrupted manner.

The provisions of this Act shall not apply to agricultural production activity in the realm 
of crop farming and animal husbandry, horticulture, market gardening, forestry and inland-wa-
ter fisheries, or to the renting by farmers of rooms, the sale of home meals and the provision in 
agricultural farms of other services in connection with the stay of tourists.

In order to commence business in Poland as a company it is necessary to satisfy the 
following requirements: 

• Submitting an application for registration to the National Court Register or the regi-
ster of companies,

• Submitting the application in order to receive a statistical identification number 
called REGON,

• Establishment of a bank account,
• Obtaining a tax identification number (NIP),
• Registration with the Department of Social Insurance,
• Inform other institutions if required,
• Acquisition of a license or permission for conducting business activity if necessary.

2.1 REGISTRATION IN THE REGISTER OF COMPANIES

Natural persons that conduct business activity and natural persons that are partners in 
civil partnerships do not have to be registered in the National Court Register but in the register 
of companies.  Communities are responsible for keeping the register and it is maintained by the 
head of a community, the mayor of a town or the president of a city.
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To register in the register of companies it is necessary to fill in an application form  that 
includes the following information: 

• name and surname of the owner of the company, 
• business name, 
• address of the entrepreneur,
• type of conducted business activity according to Polish Classification of Products and 

Services,
• address of the company seat, 
• date of commencing business activity, 
• proof of paying a charge,
• available for inspection: ID of the applicant.

The document should be submitted to a relevant community office. A fee for an entry to 
the register equals PLN 100. The fee of PLN 50 is collected for each change in the data submit-
ted in the application. 

2.2 REGISTRATION OF THE COMPANY IN THE NATIONAL COURT REGISTER

The following entities have to be registered in the National Court Register: 

• registered partnerships (business),
• professional partnerships,
• limited partnerships (business),
• limited and joint-stock partnerships,
• limited companies,
• joint-stock companies,
• European companies,
• entrepreneurs described in the regulations concerning carrying out an economic 

activity (small business) within the Republic of Poland by the foreign natural persons 
and the legal entities,

• branches of the foreign companies carrying out economic activities on the territory of 
Poland.

The Legal act of National Court Register (KRS) of 20 August 1997 (Journal of Laws, 1997, 
No 121, Item 769 as amended) establishes uniform registration procedures, common for all en-
trepreneurs, who are obligated to register with KRS. National Court Register (KRS) is run by the 
regional courts (economic courts) in the electronic system, who are at the same time the register 
courts covering the area of the voivodship or its part.

The register was established to provide the public with information concerning the legal 
situation of registered entities taking financial aspects and means of representation of the entity 
into consideration.

The National Court Register is accessible to the public – everyone has access to registra-
tion files of entities registered  in it and can obtain legalised extracts and certificates concerning 
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data entered in the register. Registrations in the register have to be publicised in the Official Jo-
urnal: Monitor Sądowy i Gospodarczy, unless provisions of a legal act state otherwise.

Extracts from the KRS are obtainable within the whole country in the Central Information 
of the KRS offices.

Moreover, the National Court Register may also contain other, important information 
concerning an entrepreneur:

• information about tax and customs arrears,
• information about Social Security arrears,
• creditors and amounts of unpaid liabilities.

The proposal of registration must be done on the official form, which is available in the 
courts, within 7 days from the justified date of the registration, with the exception of other regu-
lations. The forms are available at court and on the Ministry of Justice web-site.

The proposal of the registration in KRS should include:

• authenticated by notary or judge or other authorised person specimen signatures of 
people who are authorised to represent the company or a proxy,

• document that proves the ownership of the property in which the activity mentioned 
in the proposal will he carried out,

• proper documents (legal company agreement, statute of the company) originals or 
authenticated copies,

• proof of payments for the registration in the court and for publishing applicable data in 
the Official Journal.

2.3 GIVING THE STATISTICAL IDENTIFICATION NUMBER REGON

According to the Legal act concerning public statistics of 29 June 1995 (Journal of Laws, 
No 88, Item 439) each national economy entity is obliged to register in the register of business 
entities called REGON. Each entity is obliged to complete a form and apply for entry into the 
register REGON and informing about any changes.

The register REGON fulfils the function of the national official Register of National Eco-
nomy Entities. It is the only integrated register in Poland covering all of the national economy 
entities. REGON is used in the banking, tax and custom systems as well as in international trade 
data processing and other trade and marketing systems. Each company has a unique nine-digit 
identification REGON number.

To get the REGON number it is necessary to fulfill the proposal and put the following 
documents into the Regional Statistical Office within 14 days from the time the company is 
established or from the date of changes in it: an application on form RG-1 and an extract from 
registry or a certificate confirming establishment of the business entity or commencement busi-
ness activity or a change in data included in the registry of business entities. 



106

The application shall be appended with or a statutory declaration confirming incorpora-
tion of a enterprise and that its activity has been already commenced.

Together with the RG-1 form the following information has to be enclosed:

• name and address of the company,
• legal form and the ownership,
• type of organisation,
• type of business activities,
• readiness,
• information of legal registration,
• expected number of employees.

The register REGON is accessible to the public in the form of cyclical catalogues of cho-
sen groups of business entities entered in the register and in a form of extracts that are prepared 
on a basis of an payable individual order.

2.4 OPENING OF A BANK ACCOUNT

The next important step that has to be done by an entrepreneur establishing a company 
is opening a bank account.

The entrepreneurs are required to make or accept payments through the bank account 
whenever:

• the other party to a transaction is another entrepreneur,
• one-off value of receivables or payables, notwithstanding of the number of payments 

it is constituted of, exceeds the equivalent of EUR 15,000.00, converted into the PLN 
at the average exchange rate announced by the National Bank of Poland on the last 
day of the month preceding the month of transaction. 

In order to open a bank account, the entrepreneur must enter into an agreement with the 
bank. The banks usually require one to submit originals and exemplify  all documents obtained 
in the course of company registration. 

To establish the company’s bank account the following documents need to be presented 
to the bank:

• extract from the court registration,
• IDs of sub-owners,
• REGON number,
• NIP number (presented when received from the Tax Office).

In addition it is necessary to have a stamp, which has to be put on the card of the autho-
rised signatures.
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2.5 REGISTRATION WITHIN THE TAX OFFICE (NIP NUMBER)

Natural persons, corporate bodies, and organisational units which do not have any legal 
status and which are qualified as tax-payers by other acts have to be listed as tax-payers. This is 
defined by the Act from 13 October 1995 concerning regulation of keeping records and identi-
fication of taxpayers and  payers (Journal of Laws, 2004, No 269, Item 2681 as amended).

They are given tax identification numbers (NIP). The NIP is also given to legal units if, on 
the basis of other acts, are taxpayers and in particular branches of legal entities and taxpayers. 
A NIP is also given to entities that, on the basis of other acts,  pay the social security or medical 
insurance. 

NIP is required on documents connected with tax paying and non-tax budget dues.

NIP number is granted with the decision of a Tax Office chief officer on a basis of an 
identity identification. Tax identity registration is performed by tax authorities only once, regar-
dless of the kind and number of paid taxes, taxation forms, number and kind of conducted busi-
ness activities and number of undertaken enterprises. The tax payer has only one NIP number. 

Identity notification of a natural person  includes surname, first names, names of parents, 
date and place of birth, sex, family name, citizenship, address of stay, address of permanent 
or temporary residence, type and number of personal identification document and registry No 
PESEL.

Tax payers that are not natural persons should include the following data in the identity 
notification: full and abbreviated name of a company, its organisational and legal form, address 
of a company seat, REGON identification number, information of the bank account, address of 
a place at which accounting documents are stored  and types and number of businesses activi-
ties run by the taxpayer as defined in classification.

Additionally, in case of divisions (branches) of a limited liability company and other se-
parated internal units being taxpayers a NIP number and other data concerning parent company 
have to be given. In case of civil partnerships, registered partnerships, professional partnerships, 
limited partnerships and limited joint-stock partnerships data concerning companies within a 
group, NIP identification numbers of these companies have to be given.

The income tax payers (natural person and legal entity) are legally obligated to submit 
the NIP proposal up to the first tax declaration, and VAT or excise payers - before the first 
activity that has to be taxed.

Together with the first tax declaration it is necessary to complete the NIP-3 or NIP-1 
identification form to get the tax identification number, if it was not done before. Moreover, the 
NIP-3 or NIP-1 identification form are required if there were any changes of data in comparison 
with the former declaration.
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2.6 SOCIAL SECURITY OFFICE (ZUS)

To register the company in the Social Insurance Office (ZUS) it is necessary to fill in the 
following documents:

A document ZUS ZPA should contain details of the bank account of the tax payer (ZUS 
ZBA), if they have more than one bank account and addresses of carrying out the economic 
activity by the tax payer (ZUS ZAA) if the payer carries out the activity in other place/places 
(addresses) than the original registration was done. 

Names and symbols of the documents

Source: Own study on the basis of information gathered from ZUS in Rzeszów

According to the Legal act dated to 13 October 1998 concerning the social insurance 
(Jurnal of Laws 1998, No. 137, Item 887 as ammended), the premium payers are obligated to 
deliver ZUS ZUA an application form no later than 7 days from:

• the date of employment of the first person or from the time of arising the first retire-
ment and pension insurance for the first person,

• the date of arisement of the first retirement and pension insurance for the insured 
person obligated to payment tranches for their own insurance or for insurance of pe-
ople working with them.

2.7 OBTAINING A LICENSE OR OFFICIAL PERMISSION

If the business activity that the company plans to start, needs to be licensed or receive 
permission to conduct the activity it is necessary for the company to apply to the relevant body 
for permission or to obtain the license.
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The basic difference between a licence and permission is that a licence is recognisable 
(a decision that is the recognition depends on the clerk or organ). Permission however needs to 
be granted by the relevant body and is normally granted providing the company requesting ful-
fills the necessary conditions laid down in specific legislation relating to the particular activity.

It is necessary to obtain a licence if a company wishes to carry out business in the follo-
wing areas:

• search and recognition of deposits of minerals, excavation minerals from deposits, 
storage of substances without tanks as well as the storage of waste (material) in an 
organic form including underground main headings,

• production and sale of explosives, weapons and ammunition as well as army and 
police related products and technologies,

• production, processing, storage, distribution and sale of fuel and energy,
• protection of people and property,
• broadcasting of radio and TV programmes,
• air transport as well as other air services. 

The decision to grant a licence, the refusal to grant a licence, any amendment to it and 
revocation are the responsibilities of the relevant government departments who supervise policy 
on the activity which is subject to licensed approval and is taken according to the administration 
procedure. Any license approved is granted for a limited period of time, no shorter than 5 years 
and no longer than 50 years, unless an applicant applies for a licence for a shorter period.

The licensing authorities are:

• Ministry of Environment: search and recognition of deposits of minerals etc.,
• Ministry of Home Affairs: production and turnover of explosives, weapons and 

ammunition as well as army and police directed products and technologies as well as 
the protection of people and property,

• Ministry of Economy: distribution and turnover of fuel and energy as well as the 
broadcasting of radio and TV programmes,

• Ministry of Infrastructure: air transport.

The application for licence approval should include:

• the name of the entrepreneur with details of their registered office,
• the company registration number obtained from the National Court Register,
• a description of the scope and range of the proposed business, on which the licence 

is to be approved,
• additional information as specified in any acts that may specifically cover the propo-

sed activity in question.

The application should also include all other documents necessary to show that the 
applicant possesses, from the outset, the technical and organisational competence to run the 
activity covered by the licence together with sufficient funding, described by a separate legal 
act as well as the decree of the right ministry concerning the subject of licensed activity.
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The refusal to grant a licence or the limitation of its range is undertaken by the relevant 
body in situations such as:

• the entrepreneurs does not fulfill the conditions to carry out the economic activity for 
which the licence is required and described in the legal act or other specific condi-
tions given to entrepreneurs by the licences organs,

• for the sake of the country’s defence or national security,
• if in the way of carried out administration procedure, the licence has been given to 

other entrepreneurs.

Revocation of the licence takes place when:

1) the business receives a legally valid judgement forbidding them to carry out the activity 
covered by the licence,

2) the entrepreneur did not commence the activity covered by the licence despite a legal 
summons from the institution responsible for issuing the license or has stopped the 
activity covered by the licence,

3) entrepreneur failed to remove in time actual or legal state which is incompatible to 
the conditions described by the licence document or other acts regulating the econo-
mic activity covered by the licence (in general),

4) entrepreneur knowingly breaches the conditions described by the licence or other 
conditions necessary to carry out the licensed activity, described by the law,

5) the defence of the country or national security is in danger or for other important 
public reasons.

The licensing institution can also amend the scope and conditions of a licence for the 
reasons mentioned above in paragraphs 3, 4, and 5. The business, from whom the licence has 
been rescinded for a reason or reasons mentioned in paragraphs 1 and 2 can re-apply with a 
further application to obtain a licence within the same area of activity no earlier than 3 years 
from the date the original license was revoked.

The relevant institution grants permission after affirmation that all of the conditions ne-
cessary to carry out the activity described by law have been fulfilled. The permission is issued 
for an unlimited period of time. However, the business may request a limited period of time or 
other laws may override. It can also be issued for the period of time necessary to complete the 
procedure for rendering  the permission by the administration organ if not all applicants can 
receive the permission even if they can comply with the conditions. 

When a decision is taken by the relevant institution to revoke permission the situation 
becomes analogous to the procedures adopted in the revocation of a licence. However, if a 
legally valid judgement is made preventing the business from continuing its activity covered by 
the permission, the entrepreneur can re-apply with an application within the same area of acti-
vity no earlier than 3 years from the date the original license was revoked.

In a situation where the relevant authority plans to issue a limited number of licences or 
permissions it issues a notice in the Official Journal: Monitor Sądowy i Gospodarczy together 
with advertisements in daily national newspapers.

A business which intends to commence activity, which is licensed or requires speci-
fic permission, can apply for the promise of issuance of the permission by the organ, called 
promesa. In promesa it is possible to make the licence or permission giving dependent on the 
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fulfillment of the conditions of carrying out the economic activity covered by the licence or 
permission by the entrepreneur. During the process of getting promesa the regulations concer-
ning getting the licence are used. In promesa the time of its validity is included, which can not 
be shorter than 6 months and during this period of time the decision of getting the licence or 
permission to carry out the economic activity declared in promesa has to be given. There is an 
exclusion when there are changes of the presented data in the application form by the entrepre-
neur as well as if there were discovered other circumstances described in the paragraphs from 1 
to 3 concerning giving of the licence.

2.8 OTHER FORMAL AND LEGAL ACTIVITIES

Relating to the type of activity the entrepreneur is obliged to inform the following official 
bodies about his activity:

• National Sanitary and Epidemiology Inspection,
• National Labour Inspection,
• National Trade Inspection,
• Fire Brigade Headquarters,
• Environmental Protection Inspection,
• (National) Building Supervisory Inspection,
• Gas, electricity, water, sewage and telecommunication company,
• Insurance company.



112

3. BASIC FORMS OF TAXATION

The choice of legal and organizational form of a company depends on the type of ta-
xation form chosen for the prospect income. Natural persons, carrying out economic activity 
independently or as part of a general partnership, are in the best position. They can choose the 
form of taxation. However, a trading company, as the most advanced, organisational and legal 
form, have to maintain full bookkeeping. 

In Polish law there are four possible types of taxation:

• tax card,
• global sum of registered income tax,
• profit and loss tax book,
• commercial books.

3.1 TAX CARD

Tax card – is the simplest type of taxation which does not require complicated bookke-
eping. Detailed rules of this type of taxation are included in the Legal act dated 20 November 
1998 (Journal of Laws 1988, No 137, Item 887 as ammended) concerning global sum of registe-
red income tax from part of the income earned by natural persons. 

The amount of this tax is specified in the ordinance of the Head of the Tax Office and 
it is determined in advance for a particular year – the information containing the tax amount is 
presented in advance.

The tax card is a form of personal income tax. It is designed for:

• civil law partners,
• sole traders.

This form of settlement does not apply to all taxpayers carrying out economic activity. By 
act of the lump sum income tax on part of the income earned by natural persons, the tax card 
can be used by taxpayers who carry out economic activity.

This form of taxation can be used by entrepreneurs who carry out activities such as:

• production and service-production (with exclusion of activity excise products),
• retail trade of food, flowers, beverages (alcoholic drinks up to 1.5%),
• mobile trade of non food products,
• gastronomy activity in a form of home cooking,
• transport services (using only one type of transport),
• entertainment services,
• health services (e.g. home nurse, babysitting and home care of elderly people).
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The tax-rate depend on the kind of economic activity, on the number of citizens in the 
town of residence of the company and on the number of employees. The number or rendered 
services and their price determines the amount of tax that has to be paid to the Tax Office. 

Conducting a business activity on the basis of the tax card does not require keeping any 
type of evidence with the exception of the companies that issue invoices or bills and are VAT 
payers. An entrepreneur is neither obligated to fill in any income-tax return forms nor to pay the 
income tax in advance. The tax payer pays regularly the amount of tax agreed in advance. In 
this type of tax payment the reporting period is one year.

It is possible to start the activity on the basis of the tax card after submitting the applica-
tion form to the Tax Office relevant to the address of the company. 

The Tax Office should be also informed about:

• intention of changing of taxation form (the change could happen from the first day of 
the next month),

• changes of the company ownership,
• circumstance makes the use of this form of taxation impossible (e.g. changes in the 

number of employees),
• changes in the type of economic activities carried out,
• liquidation or suspension of a business activity.

Income tax in the form of tax card should be deducted by the taxpayer by the amount 
of health insurance tax rate paid in the tax year. The sum for the health insurance, of which the 
tax card is decreased, can not exceed 7.75% of the tax basis. The tax is paid in arrears up to 
the seventh day of every month for the preceding month, and for December it is paid to the Tax 
Office by the 28th December of the tax year.

The activity run on the basis of the tax card is limited by several rules of employment. 
All of the employees should be employed only on the basis of a job agreement, and a spo-
use cannot conduct the same business activity. Beyond that, the total number of employees 
cannot exceed the number specified by legislation the following people are not considered as 
employees:

• members of the family who stay with the taxpayer in the same household,
• apprentices and interns,
• people receiving a pension (not more than two),
• one unemployed graduate referred by the Labour Office.

In practice, this form of taxation is exclusively designated for taxpayers who run their 
business as a sole propreitor.

The tax card is a type of taxation suitable for businesses that generate low income and 
the costs of running the business activity is low as well. An additional advantage of this taxation 
type is nonobligatory bookkeeping, reporting income statement and advance personal income 
tax payment, however, an invoice has to be issued upon client’s request. 
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3.2 LUMP SUM OF REGISTERED INCOME TAX

Detailed rules of the global sum of registered income tax type of taxation are included 
in the Legal act of 20 November 1998 concerning lump sum of registered income tax on part 
of the income earned by natural persons. The lump sum tax rates on registerd income is a good 
solution to people starting a business activity. Knowing their income, they are able to determine 
precisely the amount of tax per month.

For this form of taxation it is necessary to show at least the evidence of income. If the 
taxpayer is at the same time a VAT payer as well, they have to show additionally the evi-
dence of purchase, lump sum tax, durable means, equipment and in addition the evidence of 
employment (employees documentation, evidence of salary payment). The taxpayer is obliged 
to undertake stocktaking at the end of the tax year.

The lump sum of registered income tax is paid for income from non-farming activity with 
exclusion of tax payers in total or partial of their income concerning:

• running a pharmacy,
• offering loans for deposit,
• trading in foreign exchange,
• activity done by self-employed,
• other non-classified services (Polish Classification of Products and Services).

Other limits of this form of taxation include the condition of not exceeding EUR 250,000 
of income in the year previous to the taxation year, in the case of the partnership type of 
company the total (generated by the company) income of its sub-owners is taken into conside-
ration. If that limit is exceeded the tax payer is obligated to run their bookkeeping on the basis 
of profit and loss tax book or commercial books starting from the day they lost the right to this 
form of taxation. This amount will be decreased to EUR 150,000 from 1st January 2008.

The global sum of registered income tax equals:

• 20% from the income received by self-employed (free jobs),

• 17% from the income gained from service activities:
- copying computerized data carriers,
- agent in selling vehicles, and vehicle parts and accessories, agent in selling mo-

torbikes as well as parts and accessories,
- agent in wholesale,
- hotel – services performed by tourist accommodation buildings as well as other 

places of short-term stay,
- car parks – operating a switchboard for summoning by radio; piloting; tour ope-

rators and agents,
- property agent – services performed by agreement / order,
- car rental and rental of other means of transport,
- computer equipment consultancy on computer software and data processing.
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• 8.5% from:
- income of private persons who do not run a non-farming activity and generate 

income from rent, sublet, lease, sublease etc., if their amount is not higher than 
EUR 4,000 (if more than 20% of the surplus),

- income generated on the basis of conducting services including gastronomy se-
rvices i.e. selling of alcoholic beverages that contain more than 1.5% of alcohol,

- income generated on the basis of manufacturing products from contractor mate-
rials,

- commission of consignor from purchase realized on the basis of consignment 
agreement,

- commission of a newspaper distributor on the basis of the distribution agre-
ement,

- income from renting, subletting, leasing, subleasing as well as from other forms 
of agreement with similar character, of elements of property connected with 
conducting business activity,

- compensation received for the damages to a part of property connected with 
conducting business activity or with special branches of farming production,

- income mentioned in annex No 2 of the legislation act, to which the payment of 
17% of the global sum is not applicable.

• 5.5% from:
- income generated on the basis of conducting production activities construction 

services and road transport goods with trucks carrying capacity of more than 2 
tons,

- commission gathered from the trade activity in range of selling single-use public 
transport tickets, stamps for monthly tickets, stamp duty, postage stamps, tokens 
and magnetic cards for automated machines,

- sale of movables used in conducting economic activity even though they ceased 
to be used in the economic activity prior to the sale.

• 3.0% from:
- gastronomic activity with the exception of income generated on the basis of sel-

ling alcoholic beverages that contain more than 1.5% of alcohol,
- services for trade,
- services connected with animal production in accordance with the class 01.42 

of Polish Classification of Products and Services – services connected with bre-
eding or raising animals (with the exclusion of vetenary services) and with the 
class 85.20 – vetenary services,

- activities of sea and reservoir fisherman concerning selling of fish and other pro-
ducts from their own fishing, with the exclusion of canned and preserved fish 
and other products,

- grants, subsidies, extra (charges) and other unpaid provision services received 
to cover the costs or as the returned expenses with the exclusion of the income 
connected with the received, purchased or own produced durable goods or non- 
material and legal value,

- interest from the bank deposits linked to conducting of business activities, the 
written off or prescribed commitments, returned receivables and other unpaid 
provisions,
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- remuneration of taxpayers for making prompt tax payments to the budget, for 
making prompt assessments and health service contributions, for performing 
tasks connected with establishing the right to benefits and their amount as well 
as with paying them out of sick pay,

- sale of movables used in conducting economic activity even though they ceased 
to be used in the economic activity prior to the sale.

The lump sum tax on registered income is reduced by the amount of the health service 
contributions. If income from carrying out economic activity has various tax rates, the records 
must be kept in a way that enables assessment of various lump sum tax rates. Taxpayers are 
obliged to assess the lump sum tax on registered income for each month and make it payable to 
the Tax Office account in arrears by the twentieth of each following month. The lump sum tax 
for December is payable up to the end of January of each year.

3.3 PROFIT AND LOSS TAX BOOK

The keeping of the profit and loss tax book is regulated by the Personal Income Tax Act 
of 26th July 1991 (Journal of Laws, 2000, No.14, Item 176 as amended) and by Ordinance of 
the Minister of Finance of 26th August 2003, concerning the keeping of the Profit and Loss Tax 
Book (Journal of Laws, No. 152, Item 1475 as amended). This form of taxation is formalized, 
therefore, it requires knowledge of regulations.

Income from economic activity can be settled according to the rules specified in the Per-
sonal Income Tax Act. This form of settlement is necessary if a taxpayer has no right to be taxed 
in the form of tax card or a lump sum tax on registered income.

When settling according to the rules specified in the Personal Income Tax Act, it is ne-
cessary to keep a profit and loss tax book according to a specific model and to pay tax on the 
actual income on the tax scale.

The choice about the form of taxation according to the scale or flat-rate tax should be 
made by 20th January of the tax year. In the case of starting economic activity during the tax 
year, a statement containing information about the chosen form of taxation should be submitted 
to the Tax Office before the date of starting such an activity, but not later than on the day of 
receiving the first income.

The profit and loss tax book cannot be kept by companies which are obliged to perform 
full bookkeeping, i.e. trading companies and natural persons, civil law companies, registered 
partnerships and professional partnerships if their net income from sales of merchandise, goods 
and financial operations for the preceding financial year was at least exceed the Polish currency 
equivalent of EUR 800,000.
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3.4 FULL BOOKKEEPING

The rules of the full bookkeeping (trading records) are guided by the Accounting Act of 
29th September 1994 (Journal of Laws, 2002, No 76, Item 694 as amended). Full bookkeeping is 
the most advanced and formalized form of accounting records of a business.

The regulations of the Accounting Act apply, among others, to companies having a regi-
stered seat or place of residence on the territory of the Republic of Poland:

• trading company (personal and capital, including in organisations) and to rules of ci-
vil law companies and other legal persons, excluding State Treasury and the Polish 
National Bank (NBP),

• natural persons, civil law companies of natural persons, general registered partner-
ships of natural persons and professional partnerships provided their net income from 
sales of merchandise, goods and financial operations for the preceding financial year 
was at least exceed the Polish currency equivalent of EUR 800,000.

Natural persons, civil law companies, registered partnerships and professional partner-
ships can apply accounting rules specified by the act from the beginning of the next financial 
year provided their net income from sales of merchandise, goods and financial operations for 
the preceeding financial year were less than the Polish currency equivalent of EUR 800,000.

Forms of taxation
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In such a case persons or their partners are obliged to inform the relevant Tax Office 
dealing with income tax before the beginning of the financial year.

Entrepreneurs obliged to maintain a full bookkeeping ledger as well as companies who 
voluntarily chose such form of accounting, are required to comply with specific accounting 
rules by the act to present their total assets and financial situation as well as a financial state-
ment in a reliable and clear way.

The rules of taxing units, which do not have legal personality are the same when per-
forming full bookkeeping, as they are with basic bookkeeping. The difference is in the way the 
books are kept, which is thoroughly specified by the Accounting Act. Legal persons are taxed at 
a 19% flat rate on income decided according to general rules.
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4. LABOUR REGULATIONS

The Labour Code is the key legal act regulating relations between employers and em-
ployees (Journal of Laws, 1998, No 21, Item 94 as ammended). It sets out conditions under 
which work can be carried out in Poland. 

Employment contracts cannot be less advantageous to the employee than the Labour 
Code and secondary regulations issued thereto provide. A person who is 18 years old can be an 
employee. However, it is possible to employ a person under 18 years old in accordance with 
rules specified in the Labour Code.

4.1 TYPES OF EMPLOYMENT CONTRACT

An employment contract can be signed:

• for an indefinite term,
• for a fixed term,
• for the time it takes to complete a specific task,
• to replace an employee – in the event of his or her  justified absence from work; the 

employer can hire another worker under a fixed term employment contract for the 
period of absence.

All of these contracts can be preceded by an employment contract for a trial period of no 
more than three months. Once a third subsequent fixed-term contract is signed, it is deemed to 
have become an indefinite term contract. However it is necessary not to exceed a one month 
period between terminating one employment contract and signing the next one.

An employment contract is concluded in writing. The contract defines parties of the 
contract, type of contract, date of signing and conditions of payment and working, specifying 
the place of work, working time and date of starting work. 

An employment contract should be signed no later than on the day the employee starts 
working. If no contract is signed, then the employee should be provided with written confirma-
tion of the contract conditions on the day he starts work at the latest. Any changes in employ-
ment contract conditions should also be made in writing. 

4.2 WORKING TIME

Working time is time during which an employee is at his/her working place or in other 
place assigned by an employer and at the employers disposal. Working time cannot exceed 
8 hours in 24 hours and average 40 hours in an average five-day working week. However, 
the Labour Code allows for not abiding by the above rules in case of e.g. work that cannot be 
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ceased due to implemented technology (called a round-the-clock work system) and in this case 
a possibility of prolongation of working time during the 24 hours is possible.

Working overtime means working longer than the fixed employee working time. Over-
time is permitted:

• if rescue action is required to protect human life or health, to safeguard property or the 
environment or to carry out emergency repair work,

• if the employer has special needs.

Overtime cannot exceed 150 hours in any one calendar year for each worker, unless a 
collective bargaining agreement, the employer’s work regulations or the employment contract 
provide otherwise. Weekly working hours plus overtime cannot exceed an average of 48 hours 
in the referred to period applied by the employer.

For overtime hours worked, the employee is entitled, in addition to his normal salary, to 
a supplement of:

• 100% of pay for working nights, Sundays and bank holidays, which are not, under his 
work schedule, the employee’s working days, or days off given to the employee in lieu 
of Sundays or bank holidays worked in accordance with his work schedule,

• 50% of his salary for working overtime on any day other than those mentioned 
above,

• 100% of his salary for every overtime hour worked above the average weekly norm in 
the reference period, unless the norm was exceeded as a result of overtime for which 
the employee is entitled to receive the supplements mentioned in the points above.

Right to undisturbed rest – all employees are entitled to at least 11 hours undisturbed rest 
in every 24 and at least 35 rest hours each week. Night work covers the eight hours between 
21:00 - 07:00. A night worker as defined by the Labour Code covers cases, among others, 
where an employee whose working hours include at least three night hours in any 24. The 
working hours of a night worker cannot exceed eight hours in any 24 if his work is particularly 
hazardous or involves heavy physical or mental strain. Any employee working nights is entitled 
to a supplement to his salary of 20% of the minimum hourly wage for every hour worked.

Days free of work are Sundays and public holidays. Working on Sundays or public holi-
days is permitted, among other things:

• round-the-clock work system, 
• in respect of shift work,
• in respect of work which is necessary in view of its value to society and the daily needs 

of mankind, e.g. in establishments that provide services to individuals, commercial 
centres.

The rule is that employees who work on Sundays and public holidays are entitled to 
another day off in lieu.

On 26 October 2007 amendments of the Labour Code entered into force, which imposed 
a ban on working on public holidays in shops. The public holidays were defined by the Act 
from 18 January 1951 concerning  public holidays (Journal of Laws, No. 4, Item 28 as amen-
ded). The public holidays include 12 days as following: New Year’s Day, Easter, May 1st (Labour 
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Day), May 3rd (Constitution Day), first day of Pentecost, Corpus Christi, Assumption of the Virgin 
Mary (August 15th), All Saint’s Day (November 1st), Independence Day (November 11th) and 
Christmas. The regulations will also apply to the public holidays that take place on Sunday.

The provisions of the act include an exception for the twelve days of public holidays 
mentioned above and these are cultural institutions, educational institutions, petrol stations, 
pharmacies and all entrepreneurs who conduct their business activities as sole traders and do 
not have employees. 

4.3 VACATION

All employees are entitled to an annual unbroken paid vacation.  An employee who is 
just starting his working life attains the right, in the calendar year in which he starts work, to 
vacation with every month that passes of 1/12 of the total vacation to which he is entitled after 
one year of work. An employee gains the right to the next vacation in each subsequent calendar 
year.

Vacation entitlement is as follows:

• 20 days – if the employee has been working for less than 10 years,
• 26 days – if the employee has been working for at least 10 years.

The working period on which vacation entitlement is allocated includes time spent in 
education, depending on the type of school finished, e.g.:

• basic vocational school – length of course but not more than three years,
• secondary vocational school – length of course but not more than five years,
• secondary school of general education – four years,
• vocational college – six years,
• higher education institution – eight years.

The above periods cannot be added together. A part-time employee can receive vacation 
time proportional to working time. In addition, on an official petition of an employee, an em-
ployer can agree on an unpaid vacation, which is not treated as a working period. 

4.4 ENDING A WORK RELATIONSHIP

An employment contract can be dissolved:

1. with the agreement of the parties, 
2. by one of the parties giving notice (employer or employee) with a notice period, 
3. by one of the parties giving notice without a notice period.
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A contract concluded for a fixed term or for the time it takes to complete a specific task 
is dissolved at the end of the term or when the task is completed (although it can, in certain 
circumstances, be dissolved earlier).

1) Terminating an employment contract with the agreement of the parties
Any employment contract can be terminated with the agreement of the parties; at any 
time and on the initiative of either party; irrespective of the type of contract and possi-
ble special duration protection.

2) Terminating an employment contract with notice
A contract is terminated with notice when either the employer or employee notifies 
the other party that he intends to terminate the work relationship with notice. The em-
ployment contract is then terminated at the end of a specified period, i.e. at the end of 
the notice period. An employment contract can only be terminated by the employer 
if the conditions set out in the Labour Code have been met. One of these is that the 
employer has to give specific, genuine reasons for the termination. 

The length of the notice period depends on the type of contract and the years worked 
for the employer. During the notice period, the employee is entitled to receive his 
normal salary.

Employment contract notice periods:
• Employment contract for a trial period 

- Three working days, if the contract is concluded for not more than two weeks,
- One week, if the contract is concluded for more than two weeks but less 

than three months,
- Two weeks, if the trial period is three month.

• Employment contract for an indefinite term
- Two weeks, if the employee has worked for the employer for not more than 

six months,
- One month, if the employee has worked for the employer for at least six 

months but less than three years,
- Three months, if the employee has worked for the employer for at least three 

years.
• Replacement contract – three working days
• Employment contract for a fixed term – two weeks, but on the condition that the 

contract was concluded for at least six months and the parties stated clearly in 
the contract that it could be terminated with notice

Notice of changes

Notice of changes to work conditions or pay make it possible for the employer to 
change – under rules specified in the Labour Code – engagement conditions in the employment 
contract to conditions less favourable to the employee. Employment contract notice provisions 
apply to notices of changes to work conditions or pay. This means, among other things, that the 
employer should give reasons for the change. A notice of change can also lead to the termina-
tion of the employment contract should the employee not accept the proposed new conditions.
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3) Types of terminating an employment contract without a notice
The employer can terminate the employment contract without notice if the employee 
is at fault (dismissal) and also if the employee is not at fault. A contract terminated 
because of a fault on the employee’s side can be due to:
• serious breach of basic employee duties (such as drinking alcohol at work, le-

aving the workplace without justifiable cause, refusing to carry out a task 
assigned),

• committing a crime during the term of the employment contract, if the crime is 
obvious or has been confirmed by an unappealable court sentence,

• culpable loss of the rights required to work in the position held.

An employment contract can be terminated without notice and if there is no fault on the 
employee’s part if he is unable to work due to:

• incapacity to work caused by an illness lasting for more than three months, if the 
employee has worked for the employer for less than six months,

• incapacity to work caused by an illness lasting for more than the total period for 
which he has received a salary, sickness benefit or rehabilitation allowance for 
the first three months  in accordance with the rules set out in the Labour Code 
and other provisions, if the employee has worked for the employer for more than 
six months or if the incapacity to work is due to an accident at work or a work-
related illness,

• absence justified on grounds other than those given above lasting for more than 
one month.

4.5 PROTECTION AGAINST TERMINATION

Under labour law, employers are prohibited from giving notice to certain employees 
and, in some cases, they are also prohibited from terminating an employment contract without 
notice. This protection covers employees who find themselves in a specific situation or who 
belong to a specific group, among others:

• employees who are on vacation, maternity leave or unpaid carer’s leave,
• employees who are on sick leave with a doctor’s certificate,
• employees approaching retirement age, i.e. who have less than four years before 

being entitled to a pension if the employment period allows them to attain this pen-
sion entitlement once they reach this age,

• employees who are pregnant,
• union activists.
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4.6 BENEFITS DUE TO THE EMPLOYEE FROM THE EMPLOYER DURING A PERIOD 
OF TEMPORARY INCAPACITY TO WORK

In the event of the employee’s incapacity to work due to:

• illness or isolation in respect of a infectious disease – lasting in total up to 33 days 
in a calendar year – the employee is entitled to 80% of the salary paid to him by his 
employer; if the incapacity to work lasts for more than 33 days, the employee receives 
sickness benefit on rules set out in other provisions,

• an accident on the way to or from work, or illness during pregnancy – lasting in total 
up to 33 days in a calendar year – the employee is entitled to 100% of the salary paid 
to him/her by his/her employer. If the incapacity to work referred to above lasts in to-
tal for more than 33 days in a calendar year, the employee receives sickness benefit,  

• medical examinations required for organ donors – lasting for a total of up to 33 days in 
a calendar year – the employee retains the right to receive full remuneration. 

If the incapacity to work referred to above lasts in total for more than 33 days in a 
calendar year, the employee receives sickness benefit on the rules set out by Social Insurance 
Company.

4.7 NON-EMPLOYMENT ENGAGEMENT RELATIONS

Work can sometimes be carried out on the basis of civil law contracts (freelance agre-
ement, service agreement, specific task agreement or agency agreement). A person working 
under these types of contract does not have the employee rights set out in the Labour Code.  In 
such contracts there is no element of the subordination that is typical in employment relations, 
thus the person carrying out the work under such contract has the freedom to decide how the 
work should be performed. 

Some of the features differentiating a civil law agreement from a specific task agreement are:

• that the orderer does not give the contractor/person accepting the order direct instruc-
tions,

• the party carrying out the activity/task can be either an individual or an enterprise,
• no statutory minimum wage for the contractor/person accepting the order,
• no limitation on the number of subsequent civil law contracts concluded,
• no vacation, severance pay and the orderer is not obliged to pay the contractor’s sa-

lary during illness.
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5. LEGAL AND ADMINISTRATIVE ACTIVITIES CONNECTED WITH 
IMMOVABLE ESTATE PURCHASE

The basic legal act regulating land purchase procedures is the Legal act of 23 April 1964, 
Civil Code (Journal of Laws, No 16, Item 93 as amended). The document defines the term im-
movable property and divides it into three types:

• land properties – a plot of land of separate ownership, 
• building properties – buildings permanently affixed to the land, 
• premises – separately usable part of the building.

It has to be underlined that both building and its part i.e. premises are a part of a land 
property. They can also be a separate part only when there is a regulation which give them such 
status. 

An example of a building property may be a building located on land which is in per-
petual usufruct. In that case a perpetual usufructuary is an owner of the building but is not an 
owner of the land on which the building was erected. The perpetual usufruct right enables 
usage of the land and provides the perpetual usufructuary with broad scope of rights, however 
not as many as an ownership of a land. 

The legal basis for separating premises is the Legal act of 24 June 1994 on premises 
ownership (Legal Act 2000, No 80, item 903 with further amendments).  The legal act specifies 
two types of premises: flat properties and premises of a different function. Each of them can be 
separate immovable property. The act defines a separate flat premise as constructively enclosed 
body of room or a set of rooms destined for permanent living of people which together with 
utility rooms satisfy the living needs. The definition is also used for separate premises utilized 
in accordance with their intended use, however for a different purpose than living. A starosta 
certifies whether a premise complies to the above mentioned requirements.

The right to freely dispose of a immovable property is granted on a basis of an agreement 
signed between parties, which establishes specified rights towards the immovable property. An 
investor enjoys the greatest opportunities by owning a real property. An owner has the exclu-
sive right to use the property and dispose of it in any way under the laws in effect. However, in 
many cases rights of a narrower scope are sufficient i.e. leasehold, tenancy etc.

The ownership of an immovable property is the first step in the investment process and 
that is the reason why the rest of the following chapter will be devoted to the process of acqu-
iring immovable properties. 

Before purchasing an immovable property some essential information should be 
checked:

• a possibility of using the immovable property for planned purposes. Information on 
the intended use of land is included in a local zoning plan if the plan was prepared for 
a given land. The procedure is applicable both to greenfield and brownfield sites.

• legal state of the immovable property i.e. identifying owner or owners and potential 
charges, which can be checked in a Land and Mortgage Register, available in the 
Land and Mortgage Register Departments of Regional Courts, if such a register was 
established. 
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Detailed information concerning an immovable property can also be obtained from a 
Register of Land and Buildings, called ground cadastre. The register provides information con-
cerning location, size and status of development of the immovable property. Data included in 
the above mentioned register are a basis for entering the immovable property to the Land and 
Mortgage Register, as  well as for calculation of a taxes, planning of spatial development, dispo-
sing of immovable properties and gathering statistical data. The Register of Land and Buildings 
is kept by starosta (Local government officer).

5.1 PROCEDURES PRECEDING AN IMMOVABLE PROPERTY PURCHASE

5.1.1 Obtaining information on the intended purpose of real estate in spatial develop-
ment plans 

Information on the intended purpose for land in the spatial development plans can be 
obtained from the architectural departments of the appropriate city or gmina offices, bound by 
law to prepare such plans. This is an optional procedure, and one regulated indirectly by the 
administrative procedure code (Journal of Laws 00.98.71, November 17, 2000), and recom-
mended for all those intending to begin an investment process. With the information obtained 
(in the form of a certificate) one can check whether the planned investment adheres to the spa-
tial development plans for the location concerned, and whether the future investor will thus be 
able to count on obtaining building permission.

Information on the planned development of real estate is provided upon a businessper-
son’s application with a copy of the map with the land marked on it, and indicating the land 
concerned in the application, to anybody with a valid interest. The certificate is provided at the 
latest 7 days from the date of the application. 

Both the application for and issuing of the certificate are subjected to stamp duty, at PLN 
5 plus PLN 0.50 for each additional attachment.

There are no special demands placed on foreigners where this procedure is concerned. 

5.1.2 Identification of real estate legal status - Land and Mortgage Register

Land and Mortgage Registers are official public registers, which were established by the 
Legal act of 6 July 1982 on land and mortgage registers and on mortgage (Journal of Laws 2001, 
No 124, Item 1361 as amended). Land and Mortgage Registers are drawn up to identify legal 
status of real estate. The registers can be categorized as real estate specific registers which me-
ans that they are maintained for specific real estate (land, building, premises), regardless of the 
changes in its ownership.  



127

A Land and Mortgage Register consists of four sections:

• the first includes a description of the real property and entries of rights connected with 
its ownership,

• the second includes entries pertaining to ownership and perpetual usufruct,
• the third is reserved for entries of limited property rights in rem with the exception of 

mortgages, for entries of limitations in the disposal of the real property or perpetual 
usufruct and for entries of other rights and claims with the exception of mortgage 
claims,

• the fourth is reserved for mortgage entries.

Land and Mortgage Registers are kept by the land and mortgage register department of 
the relevant local court. Land and Mortgage Registers are drawn up for real estate which do not 
have them or their Land and Mortgage Registers were lost or destroyed. In cases when a real 
estate already has a Land and Mortgage Register then its buyer/owner is obliged to immediately 
apply for entering his/her legal title to  the real estate to the register. The entry can be made on a 
basis of a document with a signature  certified by a public notary, if the law doesn’t require any 
other documents. The relevant court informs participants of the process about the entry. The 
court sends them a notice with the text of the entry.

Land and Mortgage Registers are drawn up separately for every real estate. Each Land 
and Mortgage Register includes records of Land and Mortgage Registers. The records include 
documents concerning a given real estate. 

Land and Mortgage Registers are non-confidential and they can be consulted by any 
person having legal interest therein and by public notaries. As a consequence, nobody can 
invoke the lack of knowledge about the entries and applications referred to in the Land and 
Mortgage Register. The non-confidentiality rule contributes to ensuring and increasing the sa-
fety of real estate transactions. The register provides everyone with an opportunity to acquaint 
themselves with its contents and in consequence that leads to the public to assume that its con-
tent is commonly known. 

Extracts from the Land and Mortgage Register can be issued. The extract is based on the 
most recent entry and is provided at the request of the interested party, the court, the prose-
cutor, the public notary, a governmental body or  local government. Entries into the Land and 
Mortgage Register and extracts from the register are subject to a court fee.

5.1.3 Permission for purchasing property in Poland by foreigners

Purchasing property in Poland by foreigners is governed by the provisions of the Act of 
24 March 1920 on Purchase of Real Estate by Foreigners as amended (Journal of Laws 2004, No 
167, Item 1758 as amended). 

At the beginning it should be stressed that the above mentioned legal act is not applied  
in special cases to foreigners, which is specified in detail further in the guide. 

Acquisition of immovable properties by a foreign person shall require a permit. The per-
mit shall be issued by the minister competent for internal affairs by an administrative decision 
unless the Minister of National Defence lodges an objection, and as regards the agricultural im-
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movable properties – unless the minister competent for rural development lodges an objection. 
Acquisition of immovable properties against the legal act is not invalid.

Under Polish law a foreign person shall mean:

1) a natural person not having Polish citizenship,
2) a legal person having its seat abroad,
3) a partnership of the persons referred to in point 1 or 2 having no legal personality and 

with its seat abroad, created in compliance with statutory law of foreign states,
4) a legal person and a commercial partnership having no legal personality and with its 

seat in the territory of the Republic of Poland, which is directly or indirectly under the 
control of the persons or partnerships mentioned in points 1 to 3.

A Polish  citizen having citizenship of one or more countries at one time is not conside-
red as a foreign person by law. 

On the basis of an administrative decision a permit is issued on the basis of an applica-
tion that shall include:

• designation of the applicant and his legal status (name and surname, date and place of 
birth, citizenship, address),

• designation of the immovable property being acquired,
• designation of the transferor,
• designation of the legal status of the acquisition of the immovable property (sale agre-

ement, demise, perpetual usufruct),
• information about the purpose and ability to acquire the immovable property.

The permit referred to shall be issued upon a foreign person’s application provided that:

• acquisition of immovable property by a foreign person does not pose a threat either 
to the defence and the security of the State or to the public order, likewise the social 
Policy and health of society factors do not speak against that,

• he/she proves that there are circumstances which confirm his/her ties with the Republic 
of Poland.

The permit is valid for two years since the date of issuing. 

The area of immovable properties acquired by a foreign person to satisfy his living needs 
may not exceed 0.5 ha, and in the case of conducting business or agricultural activity the area 
shall be substantiated by the actual needs resulting from the nature of economic activity carried 
on.

The application should include all required documents, which are specified in detail in 
the Ordinance of Minister of Home Affairs and Administration from 26 April 2004 concerning 
detailed information and types of documents that a foreigner applying for acquisition of immo-
vable properties is obliged to obtain (Journal of Laws, No 94, Item 925 amended). 

Copies of documents that are specified in the above mentioned Ordinance have to be 
attached to the application for issuing a permit for acquisition of immovable properties and 
have to be certified to be a true copy. Documents which are in a foreign language should be 
submitted with a Polish version translated by a sworn translator.
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The administrative proceedings for issuing the permit for acquisition of immovable pro-
perties by foreign persons lasts approximately two months.

According to the above mentioned legal act a permit shall not be required for acquisition 
of immovable properties by inheritance by entitled persons or by legal inheritance. Furthermore 
in the following cases the permission of Ministry of Home Affairs and Administration is not re-
quired, with the exclusion of properties located in the frontier zones, as well as an arable land 
with its area  of more than 1 hectare:

• acquisition of an individual living accommodation as defined in the Act of 24 June 
1994 on ownership of accommodations (Journal of Laws, 2000, No 80, Item 903 as 
amended),

• acquisition of individual business premises with a garage designation or a share in 
such premises if this is connected with satisfying the housing needs of the acquirer or 
the owner of immovable property or an individual living accommodation,

• acquisition of immovable property by a foreign person who has resided in the 
Republic of Poland for at least 5 years since obtaining a permit to settle or a long-term 
resident of  the European Communities’ stay permit,

• acquisition of immovable property by a foreign person who is a spouse of a Polish citi-
zen and who has resided in the Republic of Poland for at least 2 years since obtaining 
a permit to settle or a long-term resident of the European Communities’ stay permit, 
the immovable property constituting statutory marital property co-ownership as a re-
sult of such acquisition,

• acquisition of immovable property by a foreign person, if on the day of acquisition he/
she is entitled to statutory succession from the transferor of the immovable property 
and said transferor has been the owner or the perpetual usufructuary of the immova-
ble property for at least 5 years,

• acquisition of immovable property not built over by a legal person and a commercial 
partnership having no legal personality and with its seat in the territory of the Republic 
of Poland, which is directly or indirectly under the control of the foreign natural or 
legal persons for the pursuit of its objects stated under articles or statute, the total area 
of the immovable property not exceeding 0.4 ha within the territories of cities.

It should be stressed that the legal act concerning acquisition of immovable properties by 
foreign persons exclude a certain group of foreigners from obtaining the permit for acquisition 
of immovable properties. 

The permit is not required in case of foreigners that are citizens or entrepreneurs of the 
Member States of the European Economic Area. The allowance concerns the following coun-
tries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Greece, Spain, Holland, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Latvia, Malta, 
Germany, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Hungary, Great 
Britain and Italy.

However the above mentioned allowances are not totally unrestricted. Foreign persons 
who are citizens or entrepreneurs of the Member States of the European Economic Area shall be 
required to obtain a permit for the acquisition of:

1) agricultural and forest immovable properties, within 12 years from the day of acces-
sion of the Republic of Poland to the European Union; however obtaining a permit 
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shall not be required in the case of acquisition of agricultural immovable properties 
located in: 
• Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Opolskie, Pomorskie, Warmińsko-

Mazurskie, Wielkopolskie and Zachodniopomorskie Voivodships – upon lapse 
of 7 years since the day of concluding a tenancy contract with an authenticated 
date, if for that period they personally carried on agricultural activity within the 
immovable property and resided in the territory of the Republic of Poland law-
fully, 

• Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Podlaskie, Śląskie, 
Świętokrzyskie Voivodships – upon lapse of 3 years from the day of concluding 
a tenancy contract with an authenticated date, if for that period they personally 
carried on agricultural activity within the immovable property and resided in the 
territory of the Republic of Poland lawfully.

2) acquisition of a second house, within 5 years from the date of accession of the Repu-
blic of Poland to the European Union, however obtaining a permit shall not be requ-
ired:
• if the acquirer has lawfully and continuously resided for at least 4 years in the 

territory of the Republic of Poland or
• in order to pursue economic activity consisting of rendering tourist services.

Citizens of the Member States of the European Economic Area who, on the day of ob-
taining by the Republic of Poland of the European Union membership, are shareholders of 
commercial companies or partnerships with the seat in the territory of the Republic of Poland, 
may count towards the tenancy periods referred to in  point 1 above, the period of tenancy of 
agricultural immovable property if throughout this period they personally carried on agricultural 
activity within the immovable property provided that they are shareholders of a company or 
partnership, and lawfully resided in the territory of the Republic of Poland.

5.2 RULES OF PURCHASING IMMOVABLE PROPERTIES

The process of immovable properties purchasing can be divided into two different 
options i.e. purchase from natural or legal persons (private ownership) and purchase of im-
movable properties which are owned by the State Treasury or local government (community, 
county or voivodship ownership).

Regardless of the type of an entity which sells an immovable property the finalisation 
of the ownership transfer agreement has to have a form established by law. The agreement is 
concluded in a form of notarial deed. The parties of the agreement have to go to a notary office 
where a notary prepares  the document. In legal transactions a notary acts as a person of public 
trust and notary activities  have an importance in official documents. The document is a basis 
for entering the ownership title to the immovable property to the Land and Mortgage Register. In 
case of an agreement of ownership transfer prepared in other forms, not as a notary document, 
the agreement is null and void. 
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Regulations concerning sale and purchase of immovable properties which are owned 
by the State or local governments are specified by relevant legal acts. The rest of the following 
chapter will be devoted to that process.

The Legal act on real property management, dated 21 August 1997 (Journal of Laws 
2004, No 261, Item 2603, as amended) specifies rules of disposal of immovable properties that 
are owned by the State Treasury or local governments. According to the legal act the real estates 
might be subject to purchase and sale transactions excluding certain exceptions provided by 
the law. In particular, real properties may be subject to sale, exchange and surrender, granting 
the right of perpetual lease, tenancy agreement or leasehold or usufruct; they also may be en-
cumbered with limited rights in property, contributed as non-monetary contributions (in kind) 
to companies or transferred to newly created enterprises. Generally the State Treasury and local 
government can dispose with the immovable properties that are owned by them without limi-
tations. However, the bodies that decide about e.g. sale of immovable property owned by the 
State Treasury or local government have to be guided by the rule of fair economy. 

Bodies that are entitled to disposal of the given immovable properties are:

• in case of a State Treasury ownership – starosta,
• in case of a community ownership – wójt, mayor of a community or of a city,
• in case of a county ownership – local government of the county,
• in case of a voivodship – local government of the Voivodship.

A real property is sold through the public tender procedure. However, there are certain 
strictly determined exclusions to which this principle does not apply. A real property is sold by 
means of a non-tender procedure, if it is in a form of transfer between units, it is sold to a per-
petual usufructuary or entire or a part of the real property is necessary for the improvement of 
an adjacent real property management being owned or given to perpetual usufruct to a person 
who intends to purchase a certain part are subject to sale if they may not be sold as separate 
real properties. 

An investor who is interested in the purchase of an immovable property can place an 
offer in the relevant office depending on the owner. It does not mean that the investor will have 
a possibility of purchasing the property without a public tender procedure (unless it would be a 
case mentioned in a legal act as not requiring the tender). However, in this way an investor can 
state that he/she is interested in the purchase of a given immovable property. In consequence it 
may induce a relevant unit to commencing a tender procedure. 

The procedure is initiated by preparation and announcing to the public by a relevant 
body a list of immovable properties that are a subject of e.g. sales. A list of properties is anno-
unced to the public by exhibiting it on the board in the relevant office for the period of 21 days. 
Moreover, the information that the list was exhibited in the relevant office is published in a local 
newspaper or is made public in another way practiced in a given town.

The list contains the following information: 

• designation of the real property according to the land and mortgage register and real 
property,

• area of real property,
• description of real property,
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• destination of the property in the local development plan and method of its develop-
ment,

• period of time after which the development of the property should be completed,
• price of real property. 

Price of a property is estimated on the basis of its value. Value of immovable properties 
that are in public ownership (local governments, State Treasury ownership) is estimated by a in-
dependent real estate appraiser. The appraiser prepares an appraisal study which is an opinion 
in writing about the value of a given immovable property.

The next step is announcing to the public an invitation to tender by a relevant body. 
The invitation include information from the list and time, place and conditions of the tender. 
An invitation to tender is announced to the public by exhibiting it on the board in the relevant 
office and in addition it is made public in other ways practiced in a given town.

The body responsible for organising a tender has to choose one of the four (included in 
legal acts) forms of the tender:

• oral public tender (auction) – unlimited,
• oral public tender (auction) – limited,
• written unlimited tender,
• written limited tender.

The oral public tender aims at obtaining the highest price, while a written tender aims 
at obtaining the most advantageous offer. The limited tender is organised on a condition basis 
that the conditions that bidders have to fulfill can be accomplished only by a limited number of 
persons.

An investor who participates in a public tender procedure is obliged to pay a tender gu-
arantee within a period of time indicated in the invitation to tender. The amount of the tender 
guarantee depends on the decision of an organiser of the tender and it constitutes from 5% to 
20% of the reserve price. The tender guarantee can be contributed in a form of money, bonds of 
State Treasury or securities admitted to public trading.

The reserve price in the 1st tender is set on the level not lower than value of a given im-
movable property which was evaluated in the above mentioned appraisal study. In case the 1st 
tender’s result is negative, in the period not shorter than 2 weeks, but not longer than 6 months, 
counted from the day of its finalisation, a 2nd tender is organised. The organiser of the tender 
can decrease the reserve price in the 2nd tender by 50%.

If the 2nd tender’s result is negative, the organiser can sell the immovable property in the 
process of negotiations in the same (as above) time framework. However the price cannot be 
lower than 40% of its value. Holding additional tenders is also possible, on principles applying 
to the 2nd tender.

If the tender’s result is positive, the organiser has to notify the bidder selected in the co-
urse of the proceedings of the place and time of the conclusion of the sales contract within 21 
days from the day of concluding the tender. The date set for the conclusion of sales a contract 
cannot be shorter than 7 days from receiving the notice.

The price of the immovable property which the buyer has to pay, results from the ten-
der.
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Within 7 days from conclusion of an oral public tender or receiving the notice concer-
ning conclusion of a written public tender, a participant of the tender can claim the organisation 
of the tender to a voivod, if immovable property is owned by the State Treasury, or to a local 
government if it is owned by the local government. The entities mentioned above can recognise 
the claim as valid and oblige the organiser of the tender to repeat the tender procedure, or can 
render the tender void, or recognize the claim as flawed. After the claim is examined, the vo-
ivod or local government informs the claimant about the outcome. The relevant entity exhibits 
the result on a board in a relevant office for a period of 7 days.

If, within the set period of time, there are no claims concerning organisation of the ten-
der or the claims are flawed, the relevant body announces the result of the tender to the public 
by exhibiting it on the board in the relevant office for the period of 7 days.

5.3 PURCHASE OF IMMOVABLE PROPERTY IN SPECIAL ECONOMIC ZONE

The issue of special economic zones is  regulated in the Act of 20 October 1994 on spe-
cial economic zones (Journal of Laws 2007, No 42, Item 274). 

The Government, at a request of the Minister relevant to the issues of economy, appro-
ved by the Minister relevant to the regional development, establishes a zone by its ordinance. 
There are 14 Special Economic Zones in Poland:

• Warmia - Mazury Special Economic Zone,
• Słupsk Special Economic Zone,
• Suwałki Special Economic Zone,
• Starachowice Special Economic Zone,
• Mielec Special Economic Zone,
• Kraków Special Economic Zone,
• Wałbrzych Special Economic Zone,
• Kostrzyn - Słubice Special Economic Zone,
• Pomorska Special Economic Zone,
• Tarnobrzeg Special Economic Zone,
• Kamienna Góra Special Economic Zone,
• Katowice Special Economic Zone,
• Łódź Special Economic Zone,
• Legnica Special Economic Zone.

Purchasing of immovable property in a special economic zone brings many advantages 
for an entrepreneur as they can simultaneously obtain a permit for running business activity in 
the area of the given zone. The basis for taking advantage of public support is the above mentio-
ned permit, entitling to take advantage of public support, hereinafter referred to as ”the permit”. 
In that case the investor is entitled to financial benefits which are described in detail in chapter 
7 of the guide. 



135

As it was stated before, the rules of establishing each zone are specified each time sepa-
rately in new ordinance. The ordinance on a zone establishment shall define:

• name, area and borders of the zone,
• objects of a business activity to which the permit shall not be issued,
• zone manager, hereinafter referred to as the „manager”,
• period which the zone is established for,
• the volume of public support granted to businesses active in the zone, following the 

permit,
• the conditions of public support granted to businesses active in the zone, following 

the permit, bearing in mind assurance in accordance with European Union rules of 
public aid,

• detailed conditions for approving the expenditure for the investment in the zone as 
well as their minimum amount,

• the matter of discounting costs of investment projects and the size of public aid funds 
as on the day of obtaining a permit.

Moreover, the Minister responsible for the issues of economy, shall define the zone de-
velopment plan by his ordinance, requesting approval by the Minister relevant to the regional 
development.

The manager of a zone may be only a joint stock company or a limited liability company 
in relation to which the State Treasury or the voivodship self-government has the majority of vo-
tes which may be cast at the general meeting of shareholders or the meeting of partners, and is 
authorised to appoint and dismiss the majority of members of the manager’s management. The 
method of zone management by the manager is defined in the zone general conditions. It has 
to be underlined that the process of selling properties located within the zone is governed by 
a set of specified rules.

The process of granting investors permission for conducting business activity in a given 
zone is conducted in a form of a bid procedure. It stems from the fact that zones may be establi-
shed only on land plots belonging to the manager, State Treasury or municipalities. 

The manager is usually charged with the organisation and arranging of a bid proceeding 
for selling properties located within the zone. There are several legal acts that specify the proce-
dures of choosing entities which receive permission to conduct business activity in a zone. The 
Minister relevant to the issues of economy shall specify, by way of an ordinance, the method of 
conduct, the principles and terms of selling properties located within the zone or negotiations 
as well as the evaluation criteria for the business activity plans that are to be commenced within 
the zone, for each zone separately, taking into account in particular the degree in which the 
volume, the object and the economic character of business undertakings planned to be imple-
mented by the entrepreneur within the zone and the terms for realising them shall support the 
realisation of the zone establishment purposes specified in the zone development plan.

However, the analysis of ordinances issued for each zone separately show that the prin-
ciples and terms of the bid procedure are very similar. 

In the event an entrepreneur applies for a permit and acquisition of the property right to 
real estate or other assets located in the area of the zone, the manager organizes a joint tender.
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The aim of the bid procedure is to choose entrepreneurs whose business operations within 
the zone are supported in the highest degree of the intended activity’s input into objectives 
specified in the zone development plan described in an ordinance issued for a given zone. 

The manager invites participants to a tender or negotiations by placing an announcement 
in a national daily as well as on the website of the zone, in the Polish language and one of 
the languages that are commonly used in international trade. The announcement can also be 
placed in the foreign press.

The invitation to tender or negotiations shall specify in particular:

• the name and registered office of the manager and the name of the zone,
• the manner of obtaining the specifications of essential terms and conditions of the 

tender as well as the price of the specification if it is rendered available for a charge,
• the venue, deadline for the submission and opening of tender bids.

The deadline for submitting the bids specified by the manager shall be no shorter that 21 
days, starting from the date of the invitation to the tender or negotiations.

The bid shall be made in writing in the Polish language. It should specify in particular:

• the name and registered office of the bidder or the first and last name and address of 
the bidder if it is an individual person,

• the size, subject matter and economic nature of the business enterprises intended 
by the bidder in the zone as well as terms and conditions of their implementation 
(business plan, feasibility study),

• documents referred to in the specification of essential terms and conditions of the 
tender that confirm legal status and financial standing of the bidder,

• the price offered in consideration of acquiring the right to the real estate or other 
assets that are the subject matter of the tender.

The evaluation concerning intended business enterprises to be initiated in the zone sho-
uld take into account the following criteria:

1) the subject and scope of business activity so far run by the bidder and which is to be 
run in the area of the zone,

2) the value and conditions of the implementation of the business enterprises, including 
those intended to be implemented in the zone,

3) participation in the development and modernization of economic facilities in the 
zone,

4) participation in business relations, including cooperation with entrepreneurs opera-
ting in Poland,

5) compliance of business enterprises intended to be implemented in the zone with ob-
jectives of the zone development and business enterprises implemented or intended 
to be implemented in the zone by other entrepreneurs,

6) degree of hazard posed to the environment and activities intended to protect the 
environment,

7) degree of innovativeness of the technology used in the enterprises and activity 
intended to be implemented in the zone.
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Without undue delay, on the conclusion of the proceedings the manager shall position 
information concerning the selection of a bid on the website and notify in writing the bidder 
selected in the course of the proceedings of the terms and conditions of implementation of the 
tender conclusions.
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6. LOCATING PROCEDURES

Investments and investment decisions are frequently connected with planned construc-
tion of buildings, constructions of different purpose and technical infrastructure.

The building process is preceded by a group of procedures linked to the construc-
tion, modernization, or adaptation of the purpose of use of real estate, this group covers the 
following: obtaining geodesic documents, an extract from and relevant fragment of the spatial 
development plan, or (where there is no such plan in force) obtaining a decision on building 
conditions, negotiating and agreeing upon the technical design and documentation, obtaining a 
building permission decision, and securing building acceptance.

Supplements to these procedures are optional ones related to changes in the intended 
purpose of the land in spatial development plans: a decision for land to be excluded from 
agricultural production, and changing the intended use of land in spatial development plans. 
Also included in the group of locating procedures are essential procedures related to the 
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connection of services: obtaining the terms for gas connection, the terms for mains electricity 
supply, the terms for connecting to mains water etc. depending on the type of building.

It should be underlined that the procedure connected with issuing environmental approval 
is very time-consuming and may cause a significant delay in beginning a planned investment.

All these procedures are highly complex, and as a result are considered the “bottleneck” 
of the investment process. 

6.1 EXCERPT AND MAP EXTRACT FROM THE ZONING PLAN

A local zoning plan is an act of local law (ius loci). Provisions of the local zoning plan 
are a basis for preparation of construction design and obtaining a building permit.

The procedure ruling the matters of excerpt and map extract from the zoning plan has 
been given in the Act on Spatial Planning and Development of 27 March 2003 (Journal of Laws 
2003, No 80, Item 717). It should be emphasized that the procedure differs from  excerpt and 
map extract from land register. The described procedure refers to spatial planning while the 
former to geodesic land registering.

In pursuance with the regulations in force, zoning plan is the basis for spatial manage-
ment of gmina, aimed at maintenance of a continued spatial order. The zoning plan is a deed 
of the local law (ius loci), and operates as an act of Parliament. The plan includes information 
on the intended use of land e.g. detached housing or development of service facilities), street 
border lines, public roads, lines of development, perimeters of protected areas, along with the 
rules, and conditions of land partitioning into development plots. Moreover, zoning plans deter-
mine the areas of future housing, recreation areas and the areas, where any development sho-
uld be strictly prohibited. Every zoning plan includes a description, i.e. the narrative part of the 
plan included in relevant resolution of the Gmina Council and the plan drawings. The narrative 
and drawings are complementary.

In pursuance of article 4 of the Act, should the local zoning plan be missing, the patterns 
and conditions of land development are set forth in the decision on the conditions and patterns 
of land development, in line with the procedure discussed further in this chapter. However, it is 
difficult to obtain such a decision as it is subject to satisfaction of all requirements provided for in 
the Act. This translates into a substantial liberty of construction of regulations by relevant offices.

The local zoning plan specifies the intended use of land and the patterns and conditions 
of its development thereby, the plan specifies the acceptable fashion of using real estate within 
the gmina, with due protection of public interest and the interest of third parties. Should the 
local zoning plan be missing, the patterns and  conditions of land development are set forth in 
the administrative decision on the  conditions and patterns of land development taken by the 
competent office of the given city/gmina. Excerpts and map extracts from the zoning plan are 
issued for the areas covered in local zoning plans as of 1 January 2004. Should such a plan be 
missing, the investor should apply for a decision on the  conditions of land development.

An excerpt and map extract from the zoning plan is frequently required under other 
siting procedures, e.g. relating to purchase of real estate, authorizing construction in line with 
construction design, issue of technical  conditions for gas and power supply, etc.



140

The excerpt and map extract from the zoning plan are issued upon request, filed with the 
gmina office. A request for issue of except and map extract from the zoning plan is a free form, 
although individual offices may draft their own standard forms.

To their application, the applicant for the excerpt and map extract from the zoning plan 
should attach the excerpt and map extract from the land registration documentation.

The land registration documentation is a document that includes information concerning 
land and buildings registering i.e. data concerning land, buildings, premises, their owners, other 
natural and legal persons that has a right of disposal of them. The document is unified in the 
whole country and kept by starosta, who issues the except and map extract from the land regi-
stration documentation. 

6.2 OBTAINING A DECISION FOR THE INVESTMENT FOR PUBLIC PURPOSES OR 
DECISION ON THE BUILDING CONDITIONS

In the case of a lack of the local spatial development plan, the developmental and bu-
ilding conditions are agreed by decision on the location of the investment for public purposes 
(for investments for public purposes) or by decision on the building conditions (for other invest-
ments). The decisions constitute the basis for preparation of a construction design and obtaining 
a building permit.

Pursuant to Article No. 6 of the Act on Property Use of 21 August 1997 (Journal of Laws, 
1997, No 115, Item 741) the following qualify as investments for public purposes:

• marking off land for public roads and waterways, the construction and maintenance 
of those roads, buildings and machines of public transport as well as the control of air 
traffic, public means of communication and traffic lights,

• the construction and maintenance of drainage systems, cables and machinery used to 
transmit liquids, steam, gases and electricity as well as other buildings and machines 
needed to use those cables and machines,

• the construction and maintenance of public machinery used to supply water, to col-
lect, transmit and treat sewage and to utilise waste,

• the construction and maintenance of buildings and machines used to protect the envi-
ronment, containers and other water machines used to supply water, flow regulation, 
protection from flooding, water regulation and maintenance as well as irrigation ma-
chines which are the property of State Treasury and local government units,

• protection of properties which constitute culture estates as defined by the regulations 
of culture estates protection,

• the construction and maintenance of office space for governing bodies, administra-
tion, courts and prosecutors, state schools of higher education, public schools as well 
as public: health care buildings, nursery schools, social welfare homes, and tutelary 
and education centres,

• the construction and maintenance of buildings and machines needed to protect the 
state and its borders as well as to provide public security including the construction 
and maintenance of prisons and young offenders’ centres,
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• survey, identification and extraction of ore, which constitute the property of State Tre-
asury,

• foundation and maintenance of cemeteries.

Other investments (which are not for public purposes) require a decision on the building 
conditions, which  requires compliance with additional conditions.

The issuing of the said decision takes place after having analysed the conditions and 
rules guiding the land and building development resulting from regulations and actual and legal 
state of the land. Investments intended on a land which has no actual spatial development 
plans requires the decision on building conditions. If the plan exists, investments are located 
directly based on the plan.

The decision on the location of investments for public purposes and the building condi-
tions issued by the President, mayor, wójt specify:

• type of investment – commercial premises, an industrial plant, a block of flats,
• the conditions and detailed rules of land and building development resulting from se-

parate regulations, especially within the scope of: conditions and requirements for the 
protection and development of spatial order; protection of the environment, people’s 
health, culture heritage, historic buildings and contemporary culture estates; services 
in the scope of technical infrastructure and communication; requirements regarding 
the protection of third party interest; protection of building structures on mining land,

• lines of development are on the map at a suitable scale.

As it was mentioned before, the issuing of the decision on the building conditions requ-
ires a joint compliance with the following conditions:

• at least one neighbouring plot accessible from the same public road is developed in a 
way that enables one to determine the requirements for a new development within the 
scope of continuing its function, parameters, characteristics and indicators of shaping 
the development as well as land development including the dimensions and archi-
tectural forms of building structures, the line marking out building development and 
extent of land use,

• the land has access to a public road, which is understood as direct access to that road 
or access to it via an inner road or by establishing appropriate rights-of-way,

• an existing or planned connection of services to a land is sufficient for building in-
tention even if the fitting process is guaranteed by an agreement signed between an 
appropriate organisational unit and the investor,

• there is a permission to change the intended use of agricultural and forested land into 
a non-agricultural and non-forested one with an exception of a homestead develop-
ment if the surface area of a farm connected with this development exceeds an ave-
rage surface area of a farm in that gmina,

• the decision is in conformity with separate regulations.

The conditions of land development are established upon an application of the intere-
sted party. It can be either a natural person or a legal person. 

The application should specify the borders of the land concerned, which should be 
presented on a copy of the zoning plan at a scale of 1:500 or 1:1,000 and, in relation to the 
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line investments, at a scale of 1:2,000. The copy should show the land concerned as well as the 
area which will be affected by the investment. If there is no such plan the land borders should 
be marked on a copy of another map [mapa katastralna] accepted into the state geodesic and 
cartographic source.

The characteristics of the investment should:

• specify the demand for water, electricity and sewage channelling or treatment as well 
as other needs within the scope of technical infrastructure and neutralization of waste 
in case of emergency,

• specify the planned land development as well as characteristic features of land buil-
ding and development including the purpose and dimensions of the planned building 
structures presented in a narrative way and a graphic one,

• specify the characteristic technical parameters of the investment and data characte-
rizing its influence on the environment unless there is a requirement to conduct the 
procedure for evaluation of the influence on the environment. 

If a planned investment is considered as an undertaking which might considerably 
affect the environment, a report on the influence on the environment should be enclosed. 
These issues are regulated by the Act on the Law on Environmental Protection of 27 April 2001 
(Journal of Laws, 2001, No 62, Item 627, as amended). A list of undertakings which might dete-
riorate the environment is included in the Government Order of 24 September 2002 specifying 
the types of undertakings which might considerably affect the environment as well as specific 
criteria for classifying undertakings in order to write a report on the influence on the environ-
ment (Journal of Laws, No 179, Item 1490).

6.3 THE DECISION ON ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF THE APPROVAL TO 
REALISE AN UNDERTAKING

Due to the fact that in 2004 changes in the Act on the Law on Environmental Protection 
came into effect, investors became obliged to obtain the decision on environmental conditions 
of the approval to realise an undertaking, which is simply called “the decision on the environ-
mental conditions.” Obtaining the said decision is the condition for realising:

• planned undertakings which might considerably affect the environment and for whom 
filing a report is obligatory, i.e. Group 11, 

• planned undertakings which might considerably affect the environment and for whom 
filing a report may become obligatory, i.e. Group 22, 

• planned undertakings which might considerably affect the Nature 2000 issue and for 
whom filing a report may become obligatory. An investor submits an application for 
the decision on obtaining a building permit (or for obtaining any other decisions men-
tioned below.)

The decision on the environmental conditions should be obtained prior to applying for 
the decision on obtaining a building permit. This procedure is time-consuming and may  cause 
a significant delay in the pre-investment phase of the project.

1  A list of undertakings obliged to file a report is presented in Appendix 1.
2  A list of undertakings which may be obliged to file a report is presented in Appendix 2.
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6.4 DECISION ON EXCLUSION OF LAND FROM FARMING PRODUCTION

The procedure for exclusion of land from farming production (exclusion of land from 
farming) is not a conditional procedure of the investment process. The procedure applies when 
the investor plans to develop the land intended for farming, or forest production in the updated 
zoning plan. Exclusion of land from farming (hence the resignation from the use of such for 
farming production) must happen before any development process starts on such land. The pro-
cedure is optional, however due to its high cost it has been described in the guide. 

In most cases, the decision on land exclusion from farming is made by the competent 
body of the gmina, where the land is located, having consulted the powiat. This procedure is 
justified by the fact that, although the gmina is responsible for spatial management (here: the 
development of zoning plans), the exclusion of land from farming is the competence of staro-
sta  (article 5 of the Forest and Farm Land Protection Act of 5 February 1995, Journal of Laws 
95.16.78 of 22 February 1995).

An application for exclusion of land from farming production (and forest production, by 
default) may be filed by a natural person, a legal person, or a unit without legal personality, in 
view of the planned delivery of an investment project on the land, to which such application 
pertains.

The application should be addressed to the competent starosta, through the agency of 
the office of the gmina, where the land  is located.

The exclusion of land from farming is done by decision of starosta on exclusion of land 
from farming production or a certificate stating that the land is not protected in pursuance of the 
Farm and Forest Land Protection Act and resolution of the Gmina Council on the change of the 
intended use of the land, reflected in the local zoning plan.

The administrative decision on exclusion of land from farming is made by a competent 
starosta, free of any administrative fees. Fees are charged for exclusion of land from farming or 
forest production. An investor should pay annual fees over 10 years. The duty arises on the day 
of the actual exclusion from farming, and  not on the day of the decision. The amount of levies 
and annual fees depends on the area of land provided for the investment project, valuation class 
of the land excluded from farming, origin of the land and type of usage. The amount of levies 
is determined based on the factors included in the table provided in the act discussed above. 
Upon determination, the amount of levies is reduced according to the land value reflected by 
the market prices prevailing in local land purchase/sale transactions. The annual fee accounts 
for 10% of the entire levy. Also, the act provides for the potential to require the investor to re-
move the humus layer from class I, II, III, IIIa, IIIb ground in order to increase value of land else-
where. In respect of forest land, the investor is required to pay one-time damages for premature 
felling of stand.

The fee charged for exclusion of 1 hectare of land from faming production equals the 
price of 1 ton of rye grain published by the Central Statistical Office.

The fee charged for exclusion of 1 hectare of land from forest production equals the 
price of 1m3 of timber published by the Central Statistical Office.

The amount of damages for premature stand felling is calculated based on the algorithm 
provided in Order of the Minister of Environment, Natural Resources and Forestry on Determi-
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nation of Rules for One-tom Damages for Premature Felling of Stand, of 30 December 1995 
(Official Journal [Monitor Polski] 96.3.33 of 19 January 1996). 

Upon request of the local government unit (starosta), marshall of voivodship, as concerns 
farm land, or Director of State Forests, as concerns forest land may lift a portion, or the en-
tire amount of levy and annual fees, including the one-time damages mentioned earlier in this 
chapter. This applies only to public investment projects in education, culture, health protection 
and social care delivered by the local government to satisfy the needs of the local community. 
In most cases, a gmina is identified as an investor in such projects. It is the investor, who may 
apply for the  lifting of the levies and damages.

Note that despite the fact that the decision on exclusion of land from farming is made by 
starosta, and the actual exclusion takes place upon the relevant amendment of the local zoning 
plan, the revenues from exclusion of land from farming and forest production are paid to the 
Farm Land Protection Fund, 80% is the income of the local government. Thus, it is the Marshall 
of the voivodship, who is competent to decide on lifting the levies and abolition of damages. 
Similar circumstances exist in respect of forest land, thus it is the Director of State Forests, who 
is competent on the lifting of the levies and abolition of damages. 

6.5 OBTAINING THE TECHNICAL CONDITIONS FOR GAS, ELECTRICITY, AND 
WATER CONNECTION

Procedures related to obtaining the terms for the connection of services are carried out 
by a variety of service providers, and proceed along similar lines.

After obtaining an excerpt from the spatial development plan or decision regarding the 
building conditions (in the case of there being no spatial development plan), one can begin the 
process of designing buildings. The vast majority of investments require the provision of services 
at the operational stage, i.e. water, electricity, and gas. The terms for their connection have to 
be contained in the building design. For this one needs to approach the providers of the diffe-
rent services, with an application for information on technical conditions of their provision.

The application for determining the technical conditions for the connection of gas, mains 
electricity, and mains water is made by the real estate owner or a person authorised by the 
owner to do so, with an attached copy of the deed of ownership and a situational map for 
consultative purposes (this refers to the plan fragment from the land register discussed in earlier 
sections of this chapter). Normally, following the application’s consideration by the service pro-
vider, a delivery assurance and the terms for being connected to the mains are issued. 

The connection procedure for essential services proceeds in two stages: 

• issuing of connection terms,
• determining connection designs.

In the first stage the investor approaches the service provider with an application for 
information on the technical conditions for delivery. This is essential in order for an authorised 
designer to draw up the right technical documentation. Where the terms are issued, they are 
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conveyed to the client together with a connection contract, which is tantamount to ensuring the 
delivery of gas, electricity, and water. 

In the second stage, after drawing up the technical documentation, the connection de-
sign is determined – an essential element for obtaining building permission In practice one can 
also meet with refusal to issue the terms for economic or technical reasons.

6.6 RECONCILING DESIGN DOCUMENTATION

The necessity, and the procedure, of reconciling draft design documentation and the 
related documentation reconciled are both regulated by the Act of 17 May  1989 – titled 
”The Geodesic and Cartographic Law” (i.e. Journal of Laws of 2000, No 100, Item 1086, da-
ted as of 21 November 2000), and the Regulation of the Minister of Regional Development 
and Construction Industry of 2 April 2001 ‘regarding the geodesic record-and-evidence of the 
network of territorial development and utilities and the Design Documentation Co-ordination 
Committee (Journal of Laws of 2001, No 38, Item 455, dated as of 2 May 2001).

Liable to reconciliation is mainly the technical (i.e. construction-related) design, together 
with all the annexes attached thereto, as required by the law. The basic scope of reconciliation 
covers as follows:

• situation of the territorial development/utilities networks as designed, so as to provide 
for their being safely located against any other wires, ducts and/or appliances, whe-
ther existent or designed, as well as against any other structures, tall greenery (trees 
and/or shrubs), nature monuments, and geodesic, gravimetric and/or magnetic signs,

• compliance with the findings of the local spatial development plans (or, in case there 
are no such plans in place, with the respective decision on the terms-and-conditions 
of development).

Usually, following the obtaining of an extract from the plan (or, from a decision on 
terms-and-conditions of development) and from the decision on the terms-and-conditions of 
utilities’ connections/service lines (as discussed elsewhere in this chapter), the investor embarks 
on developing a technical design (also referred to as a ”construction design”), together with the 
relevant technical documentation. The design must be prepared by a duly qualified architect.

The aforesaid construction design should comprise a development design for the plot or 
area concerned, drawn up using a current map, for design-making purposes (i.e. comprising the 
as-is area situation), scale 1:500, comprising in addition the arrangement of area development 
networks and structures, both as designed and as reconciled, yet not heretofore provided or 
made (such as e.g. gas networks, water/sewage service lines or connections).

The design documentation reconciliation procedure is carried out by teams, established 
specially for the purpose, operating at the level of powiat self-government, and is a compulsory 
procedure. Reconciliation or arrangement is produced in the form of an opinion issued by the 
Design Documentation Co-ordination Committee.

The reconciliation is effected upon request of the investor or a duly authorised repre-
sentative thereof. It follows the completed development of a technical design for the planned 
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project, along with the relevant technical documentation (design re. connecting gas/water/
power service lines; in some cases, design re. integrating a newly-built road into an existing 
road).

Stage one concerns the reconciliation of an area development network, and compliance 
with the respective plans (or, with the decision on terms-and-conditions of development). This 
stage is dealt with by the above-mentioned Design Documentation Co-ordination Committee,  
at a Committee’s meeting. The Team is to be appointed by the starosta. 

The subsequent stages encompass: obtaining additional opinions, most frequently, from 
the State Sanitary Inspection, Labour Inspection, and State Fire Brigades. The opinions prono-
unced concern whether a given building/apartment/premises real estate is compliant with the 
requirements of the relevant provisions regarding, to say the least, the size of rooms, lightning, 
noise conditions, ventilation, fire protection, etc.

The other elements of such arrangements, e.g. things agreed with the Voivodship Sanitary 
Inspector, Monument Restorer, or Nature Conservation Officer, will be mainly conditional upon 
the type and actual purpose of the structure or building being constructed/modernized, and not 
all of them are obligatory.

6.7 BUILDING PERMIT

Building permits are issued by starosta. Starosta may transfer his related entitlements to 
the gmina/city, and then the authority entitled to issuing decisions on building permit shall be 
wójt or burmistrz/president of the city.

A building permit may exclusively be issued to an investor who has:

• submitted an application requesting for issuance of the building permit within the vali-
dity of the relevant decision on the ”terms-and-conditions of building and of land and 
area development”, in case the latter decision is required in line with the provisions 
on spatial planning and development; such an application will determine the type, 
scope, and method of construction works to be executed, as well as the commence-
ment date thereof,

• submitted a representation, under pain of penal liability, re. the applicant’s right to 
manage the real estate for construction-related purposes.

An application requesting a building permit is submitted with a construction design 
as well as opinions, reconciliations, permits and other required documents. The construction 
design has to be prepared by a duly qualified architect. The design is drawn up in compliance 
with the findings of the local spatial development plans or with the respective decision on 
the developmental conditions (or decision on location of the investment for public purposes). 
Investments which have to obtain the decision on environmental conditions of the approval to 
realise an undertaking, the construction design has to be also in compliance with the findings 
of the decision. 
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The construction design comprises the following: 

• a development design for the plot or area concerned containing the specification of 
the land, the location and outline of building structures with other building objects 
connected with the development, connection networks, arrangement of roads and 
greenery,

• the architectonic and construction design stipulates the function, form and construction 
of the building as well as suggested and useful technical solutions.

Before a decision on building permit is issued, the starosta checks, as follows:

• the construction design’s compliance, against the findings of the local spatial deve-
lopment plan, and in case there is no such plan in place – against the decision on 
the conditions of building and of land and area development, and the environmental 
protection requirements,

• compliance of the plot/area development design, against the relevant provisions, 
including technical-and-building codes or regulations,

• the completeness of the construction design, and whether the applicant has obtained 
any and all opinions, arrangements, permits, and checks, as required, and information 
concerning health and safety protection.

In the case that the application has proved to be compliant with the above enumerated 
requirements, its completeness having been confirmed, the competent authority may not refuse 
to issue a decision on the building permit. The said decision should be issued within 65 days of 
application submittal. In case this time-limit has not been observed, a higher instance authority 
(i.e. the competent voivod) shall decide to impose upon the former body a penalty fee of PLN 
500 per each day of such a delay.

Decision on building permit shall expire, if:

• the construction has not been commenced prior to the lapse of 2 years of the decision 
becoming final. The decision becomes final within 14 days of its issuance date;

• the construction has been discontinued for a period longer than 2 years.

If the planned investment is deemed to be an investment which may have a significant 
environmental impact, the application should be supplemented with a report on the environ-
mental impact (similar to the application for issuing the decision on building conditions).

6.8 CONSTRUCTION OF THE INVESTMENT

The body responsible for supervising the construction of an investment (including afo-
rementioned decisions made by architectonic and building administration bodies), control on 
site and use of buildings, informing about planned times of starting the building work, etc. is the 
building supervisory body – powiat or voivodship Building Supervision Inspector.
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6.9 AUTHORIZATION OF PERMIT OF OCCUPANCY

The procedure for obtaining the authorization of use finalizes the very broad group of 
locating procedures. The official acceptance of a building is equivalent to permission for its 
use. Only following completion of these steps can one officially begin operations (or take up 
residence) in a newly-built real estate. This procedure is carried out by an independent public 
administration body, and is therefore yet another place to which the investor has to go. 

In keeping with the amendment of the Building Law dated 11 July 2003, building su-
pervision tasks linked e.g. to the notification of the commencement of building works and 
notification of the completion of building works (obtaining permission for using a building) 
are carried out by the Powiat Building Supervision Inspector [Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego]. 

The law indicates that before commencing use of a building, one should obtain a final 
decision giving permission for its use, if building permission is demanded for the erection of the 
said building. Where building work does not require building permission, one is required to 
inform the appropriate body of its completion, if this body does not log an objection by way of 
a decision within a period of 21 days from the day when the notification is delivered .

Permission for using a building (building acceptance) is issued by the Powiat Building 
Supervision Inspectorate. This is a relatively simple procedure, not requiring any significant 
involvement of the investor’s time. 

In order to obtain permission for using a building, one should submit an application to 
the Powiat Building Supervision Inspectorate.

The Powiat Building Supervision Inspector issues a decision expressing permission to use 
a building within a period of 30 days, and in complicated cases – up to 60 days, following an 
obligatory inspection of the building site upon the investor’s summons (this summons should 
be placed after submitting the application for permission to use the building). This obligatory 
inspection is carried out within 21 days from the date the summons is delivered. The investor 
is informed of the date of the obligatory inspection within 7 days of when the summons is deli-
vered. 

The procedure requires additional consultation with the State Fire Brigade Inspectorate, 
the State Labour Inspectorate, and the State Inspectorate for Protection of the Environment. If 
these bodies do not inform of their position within 14 days of having received the notification, 
then this is treated as them not objecting to or having any complaints about the application. 

In the case of slight changes to an approved construction design or the conditions for 
building permission carried out during the building works, copies of the drawings making 
up the approved design should be attached, showing the changes and – if necessary – with a 
supplementary description. 
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7. INVESTMENT INCENTIVES IN POLAND

Investment incentives available to investors have to be granted in accordance with the 
regulations on state aid for entrepreneurs. It is possible to combine various forms of state aid 
however the total amount of tax exemptions or financial grants provided to an investor can-
not exceed the admissible amount of regional state aid. Admissible intensity of regional aid is 
expressed as a percentage of qualifying costs, which include: investment outlays (aid for initial 
investment) or value of two-year labor costs of newly employed workers (aid for job creation).

The regional aid for initial investment may be granted along with the aid for job creation, 
provided that the overall amount of aid does not exceed the maximum admissible amount of 
aid. 

Admissible intensity of regional aid for each region in Poland is as follows:

With the exception of aid granted in favour of large investment projects the maximum 
aid intensity is increased for microenterprises and small-sized enterprises by an additional 
20 percentage points gross (excluding entrepreneurs conducting business activity in transport 
sector) and for medium-sized enterprises by an additional 10 percentage points gross (excluding 
entrepreneurs conducting business activity in transport sector).

The admissible amount of aid for a large investment projects (qualifying expenditures 
exceeding EUR 50 million) will be calculated according to the formula: 

I = R × (EUR 50 million + 0,50xB + 0,34xC)

Where: 

I – the maximum amount of aid for large investment project,

R – is the maximum aid intensity allocated to the given area,

B – is the qualifying expenditure between EUR 50 million and EUR 100 million,

C – is the qualifying expenditure above EUR 100 million.

Every case of regional investment aid must be notified to the European Commission if the 
aid proposed for the large investment project exceeds 75 % of the maximum admissible aid that 
an investment of EUR 100 million may obtain under the rules described above. Proposed aid 
cannot be put into effect before the Commission takes a decision authorizing such aid.
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Maximum admissible intensity of regional aid in Poland: 

Source: Polish Information & Foreign Investment Agency
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7.1 INCENTIVES AVAILABLE IN SPECIAL ECONOMIC ZONES

A Special Economic Zone (SEZ) is a designated area in which manufacturing or 
distribution activities can be conducted on preferential terms. SEZ is a place where a company 
can start its activity on fully developed site and obtains exemptions from property tax. 

Special Economic Zones were created to: 

• accelerate the economic growth of Polish regions, 
• promote development and use of the most modern technological solutions in the 

Polish economy, 
• increase the competitiveness of products and services, 
• find productive new uses for post-industrial property and infrastructure, 
• encourage creation of new jobs. 

If a company decides to invest in one of the SEZ’s, the income which it receives from 
business carried out on its terrain will be exempt from income tax (CIT - from legal persons or 
PIT – on physical persons, depending on the legal form used to run the business).
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In an SEZ a company can receive the following incentives:

• exemption from corporate income tax (CIT) or personal income tax (PIT), 
• fully developed land and competitively priced of land, 
• free assistance with all formalities related to the intended investment, 
• exemptions from real estate tax (within the area of some municipalities).

The right of access to tax exemptions in an SEZ is dependant on the level of capital input, 
or a number of employed new workers. The joint amount of tax exemptions and other forms of 
support cannot exceed the permitted maximum regional aid.

The business activity connected with a given investment has to be conducted for a period 
of no less than 5 years from the date of completion of the investment and in the case of rece-
iving support for creation of new workplaces they have to be maintained for no less than 5 years 
from the date of completion of the investment.

In order to take advantage of these favourable terms, the investment should be of at least 
EUR 100,000.

7.2 LABOUR MARKET SUPPORT INSTRUMENTS

Labour market support instruments enhance the effectiveness of functioning labour mar-
ket institutions and the quality of services rendered by them. Labour market support instruments 
include:

• Assistance in the process of recruitment of employees with suitable qualifications 
• Apprenticeship and vocational on-the-job training at the company 

Covering of cost of apprenticeship is applicable only for the unemployed under the 
age of 27, maximum 12 months and vocational training for the unemployed persons 
in a specific situation in the labour market, maximum 6 months. In such cases the 
selected group will be paid by the local Labour Office. At the end of the apprentice-
ship/training period the best participants can be chosen and employed.

• Training of the unemployed in accordance with employer’s needs 
Partial costs incurred on training can be reimbursed i.e. fees, books, scholarships, 
costs of travelling to a training place. The Labour Office can spend at maximum PLN 
5,000 per one trainee. During the training process young graduates can obtain a scho-
larship (about PLN 210 per month), and others can receive additional support of not 
more than PLN 105 per month. 

• Reimbursement of costs of creating new workplaces 
This type of subsidy can be offered as reimbursement of the costs of purchasing work-
place equipment – maximum amount of support is about PLN 12,000 per one work-
place.
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7.3 EXEMPTIONS FROM REAL ESTATE TAX

The most popular type of aid granted by communities are different kinds of tax exemp-
tions including exemptions from real estate tax. A community can grant an entrepreneur with an 
exemption from real estate tax within the framework of regional aid. The resolution concerning 
granting exemptions specifies procedure and form of application by an entrepreneur for the 
exemption, as well as the date of termination of new investment or creation of new work places. 
The entrepreneur should report to a community that they would like to benefit from the aid and 
from that moment they will be entitled to it.

The tax exemptions scheme is regulated in the Ordinance of the Council of Ministers of 
23 July 2007 (Journal of Laws, No 138, Item 969).

The resolution was elaborated by the Ministry of Finance in cooperation with the Office 
of Competition and Consumer Protection and approved by the European Commission.

Each community can grant a Polish or foreign entrepreneur an exemption from real estate 
tax within the framework of state aid and the exemptions do not have to be reported to the EU 
Commission.
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8. PODKARPACKIE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK AEROPOLIS

8.1 SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS

A science and technology park is a group of designated areas of real estate along with a 
technology infrastructure. These types of parks are created in cooperation with local government 
in order to provide preferential conditions for business activities. The main goals of industrial 
and technology parks are: 

• offering the available space to existing companies using new technologies,
• attracting investors,
• creation of new jobs.

Each park has its own unique character stemming from its regional, cultural and econo-
mic conditions as well as the available growth potential.

In 2003 Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS was established in 
Podkarpackie Voivodship. The main goal of the park is to facilitate starting business activity 
by major investors as well as small and medium size enterprises and in particular ones that are 
innovative and launch technologically advanced products or services onto the market. The park 
aims at attracting new technologies and providing conditions for taking advantage of the poten-
tial of local institutions of higher education as well as research and development centres.

Individual characteristics of the park are connected with its location in a region in which 
there are long standing traditions of aviation industry.

In the framework of AEROPOLIS there is also an Academic Preincubator located on the 
premises of Rzeszów University of Technology. The main goal of the Preincubator is support 
of persons who want to enter a market with their own ideas (students, graduates, university 
scientists) and facilitating their initial business activity by providing  them with office space, ma-
chinery, apparatus etc. for conducting their research. They are also provided with counselling 
needed for establishing their own business activity. 

8.2 REASONS FOR ESTABLISHING AEROPOLIS

Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS (PSTP) was establish to serve 
as a tool for improvement of competitiveness of the Podkarpackie Voivodship economy, im-
plementation of innovative technological solutions and management of knowledge and capital 
resources. The park should be a place where innovative ideas will be transferred into innovative 
technological solutions that will be implemented in business entities.
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In May 2003 an agreement was signed to establish Podkarpackie Science and Technology 
Park AEROPOLIS. The following parties signed an agreement to create the park: Podkarpackie 
Voivodship Self-Government, Rzeszów Town, Rzeszów Poviat, Rzeszów University of 
Technology and the University of Rzeszów. Local government decided to empower the Rzeszów 
Regional Development Agency Co. to be responsible for management of the Podkarpackie 
Science and Technology Park AEROPOLIS. 

The mission of PSTP AEROPOLIS is to stimulate multifunctional development of the 
Podkarpackie Voivodship based on the idea of innovation and technology transfer through sy-
nergic exploration of local scientific, research, economic and infrastructure potential.

The mission incorporates the following areas:

Tradition – we find here a reference to  a tradition deeply rooted in the region of the 
aviation industry and willingness to connect the main activity of the park with this branch of 
industry. Confirmation of this fact was the establishment of Aviation Valley Association on 11 
April 2003. 

Science – an indispensible element for the functioning of the park. The regional scientific 
and research institutions took a part in the creation of the park from the very beginning. At the 
stage when the intention letter was signed by the institutions among its signatures were Rzeszów 
University of Technology and the University of Rzeszów.

Economic development – here an area connected with the development of business was 
incorporated. Establishing of the Academic Preincubator is one of the key elements of the area.

8.3 LOCATION AND OFFER OF THE PARK

The park is located in the vicinity of Rzeszów which is a significant communication 
junction, located in the third Pan-European East – West Transport Corridor, which consists of 
E30 railway, No 4 national road and planned A4 motorway. The fact that the region borders 
with Ukraine and Slovakia makes Rzeszów an important junction which has close business 
connections with regions situated near the borders and with neighbouring countries. 

The park is located near international Airport Rzeszów – Jasionka, in the vicinity of the 
A-4 motorway and express road S-19 – Via Baltica. The above mentioned factors and clearly 
defined mission and strategic goals of the Podkarpackie Science and Technology Park increase 
its attractiveness to potential investors from Poland and abroad. 

The main element of the offer of the park is fully developed investment sites and offices 
of the Academic Preincubator. The scheme of investment incentives is another element of the 
offer of the park, which attracts investors to locate in its area. 

Sites in the park are fully equipped with a technical infrastructure and an internal ne-
twork of roads, which will enable investors to minimise all work connected with utility supply  
to a new plant to minimum.

The park is divided into three zones, which offer different benefits to potential investors 
due to their different locations. 
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• S1 Zone is adjacent to Rzeszów – Jasionka Airport, which is located 10 km from the 
centre of the city of Rzeszów and is the eastern most airport of the European Union and the only 
civil airport in south-eastern Poland. The project will take advantage of one of the most impor-
tant benefits of the area i.e. the international standard airport. Realisation of the project within 
the radius of 5-15 km from the airport will create an investment zone providing opportunities 
for conducting business activities in the aviation industry. The development of electronic, elec-
tromechanical and IT industry is anticipated in this area. Rzeszów University of Technology, the 
biggest university of technology in south-eastern Poland, will provide a scientific and research 
base for these industries. Dynamic development of advanced pilot training techniques is anti-
cipated in the area. The development will be based on Rzeszów Aviation Club and Aviation 
Training Centre, which is a unit of the Rzeszów University of Technology.

Zone S1 is conveniently accessible as it is connected with national roads No 19 and 
No 9, voivodship road No 869 (road connecting the zone with the airport) and a road connec-
ting the above mentioned national roads. The planned motorway will be located in the South 
from Rzeszów – Jasionka Airport and the A4 motorway will be situated in the vicinity of the S1 
zone. In addition, access to  express road S-19 from S1 zone will be convenient.
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• S2 Zone – it is the zone of Enhanced Business Activity. A part of the park is located in 
the town of Rogoźnica (Głogów Małopolski Community) at a distance of 5 km from the interna-
tional Rzeszów – Jasionka Airport and along national road No 9. In the zone companies from 
less technologically advanced branches, in comparison with S2 Zone, will invest i.e. chemical 
industry, plastic materials industry and biotechnology. Companies from the zone will cooperate 
with Rzeszów University of Technology and University of Rzeszów. Due to its location on the 
crossroads of important transport routes and near the airport logistic companies will also invest 
here.

• S3 Zone – Academic Preincubator Zone is established on University of Technology 
premises in the south-eastern part of the city of Rzeszów. The Preincubator offers full assistance 
to students, graduates and scientific workers of universities from the Podkarpackie Voivodship 
and prepares them to run their businesses in a free market economy.
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8.4 HISTORY OF THE PARK
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8.5 BENEFITS FOR THE INVESTORS IN THE PARK

For companies that locate  their investment in the park there are numerous potential 
benefits, which can be obtained in different fields. Companies that conduct their business 
activity in the park have a possibility of:

• decreasing of general expenses i.e. infrastructure use and operations of facilities, 
• obtaining tax incentives and local fee reduction (when the park cooperates with local 

governments in a given area), 
• taking advantage of the following services: business consultancy, support of 

technology transfer, 
• granting EU funds on preferential terms for companies located in incubators and 

technology parks. 

Companies that will Invest in the area of the Podkarpackie Science and Technology Park 
AEROPOLIS will be supported by the following institutions:

• Special Economic Zone EURO-PARK MIELEC which offers public aid in the form 
of corporate income tax exemptions. Investors who have been issued a permit for 
economic activity in the zone area and will invest at least EUR 100 thousand are 
automatically granted the right to corporate income tax exemptions up to the maximum 
amount specified by European Union law. The investment expenditures which qualify 
for aid are:
- purchasing or own fabrication of fixed assets,
- development and modernization of existing fixed assets.

In addition, the Special Economic Zone offers complex project support which guarantees the 
shortest project implementation period:

- building permits issued on site,
- experience in project support,
- the possibility of undertaking development turn – key projects,
- clear, simplified procedures and effective administration cooperating with the 

surrounding environment.

• labour offices:
- training of employees in professions required by an employee,
- an employer can receive reimbursement of costs of equipping a work place in 

case of employing an unemployed person, 
- apprenticeships in the work place,
- assistance in the process of choosing employees with proper qualifications.

• Rzeszow Regional Development Agency Co. And in particular two of its departments 
i.e.:
- Inward investment Centre that offer support for all investors who decided to 

set up their business activity in the Podkarpackie Science and Technology Park 
AEROPOLIS. The support will include assistance during the process of obtaining 
administrative and legal permits required to commence a business activity.

- Technology Transfer Centre that supports development of innovative companies 
and co-operation between the area of science and the area of business activity as 
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well as creating favourable conditions for exchanging information and actuating 
cooperation. The Centre is a member of European Innovation Relay Centres 
and has access to the CORDIS database. The database includes information 
concerning technology offers and technologies that are searched by companies 
and R&D institutions from the whole of Europe. 

• Local governments that in the framework of regional aid can grant entrepreneurs who 
Invest in the Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS an exemption 
from real estate tax. Many communities that are owners of the areas that were 
incorporated in the park offer such a tax incentive. 

8.6 ACADEMIC PREINCUBATOR

Since January 2007 an Academic Preincubator conducts its activities in the Podkarpackie 
Science and Technology Park AEROPOLIS. The Preincubator cooperates with R&D institutions 
which do not require setting up a business activity from the participants of cooperation. It 
provides offices and renders consulting services for its tenants.

Persons that conduct business activity in the preincubator have the possibility of 
verification of their business idea and are assisted to conduct their business activity on the 
market. When they are ready to enter the market they are fully prepared to be participants of 
another project that is within the Technology Incubator. 

The Preincubator offers a scheme of support which include training and workshops in 
law, finance, marketing, innovativeness, and technology transfer. The beneficiaries who are 
interested in commencing business activity are provided with individual counselling services 
connected with setting up a company, preparation of analysis, expertise and scientific works. 

8.7 HOW TO INVEST IN AEROPOLIS

A company interested in investing in the AEROPOLIS has to complete an Investor 
Application. The application form should include a detailed and reliable description of the 
company, types of activities and, the most important part of the application, a description of the 
planned investment. The Investor Application provides the Managing Board of Rzeszów Regional 
Development Agency Co. with a basis for assessment of the investment project and then the 
Investor Application is assessed by the Council of the Podkarpackie Science and Technology Park. 
When the assessment process is completed applicants are informed of its results.

Investment Projects that are planned to be set up on the area of Podkarpackie Science 
and Technology AEROPOLIS and fulfill the criteria below, will be given priority in the process 
of issuing local permission:

• high level of innovativeness, 
• employing of highly-qualified staff, 
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• representing one of branches strategic for development of the Voivodship i.e. aviation 
industry, IT, automotive, electro-machining, biotechnology and chemistry, 

• focusing on environmental protection issues.

The correspondence of investment projects with aims and profile of the park as well as 
with criteria mentioned above will be assessed during a process consisting of two stages: 

• during the first stage the investment projects will be assessed by the Managing Board of 
Rzeszów Agency of Regional Development Co. The projects that, in the opinion of the 
Board, correspond to all the rules mentioned above will be assessed by the Council of 
the Podkarpackie Science and Technology Park. The Council consists of authorities 
from the region, scientists, local politicians, economists and it is an advisory body to 
the Managing Board of the Rzeszów Regional Development Agency Co. 

• during the second stage the Managing Board of Rzeszów Regional Development 
Agency Co. will take the final decision concerning permission on setting up a company 
in Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS on the basis of the opinion 
of the Council. After taking the decision it is possible to begin the procedure of selling 
a site. In the areas which are incorporated into the Special Economic Zone the tender 
procedure is conducted by SEZ EURO-PARK MIELEC.

8.8 PROJECTS FINANCED FROM EU GRANTS

Establishing of the AEROPOLIS Podkarpackie Science and Technology Park was possible 
due to support of EU grants and among the projects financed from the grants are:

• Establishing of Podkarpackie Science and Technology Park - Stage 1, realisation time: 
4 January 2005 to 30 June 2008, total cost: PLN 40,000,000 in which PLN 30,000,000 
constitute funds received from European Regional Development Fund and State bud-
get,

• Support of Podkarpackie Science and Technology Park Managing, total cost about 
PLN 646,000 which was financed in the framework of Sectoral Operational Pro-
gramme - Improvement of the Competitiveness of Enterprises, measure 1.3 Creation 
of favourable conditions for enterprises development,

• Academic Preincubator of Podkarpackie Science and Technology Park a basis for es-
tablishing and development of cooperation in the field of innovation finance in the 
framework of the Integrated Regional Operational Programme 2004-2006, measure 
2.6 Regional Innovation Strategy & Technology Transfer; EU grant equaled PLN 
401,764.81, realisation time: 1 December 2006 to 29 February 2008.

All the above mentioned projects are implemented by the Rzeszów Regional 
Development Agency Co.
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8.9 FUTURE OF AEROPOLIS

Development plans of the Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS 
include broadening of the activities that support development of innovativeness in Podkarpackie 
Voivodship. In the framework of Operational Programme Development of Eastern Poland the 
following elements of the park development were included in the investment plan:

• construction of 5 scientific laboratories that will directly support innovativeness and 
implementing innovative solutions in companies located in Eastern Poland as well as 
in the Podkarpackie Science and Technology Park AEROPOLIS. The laboratories will 
include: a laboratory of computer aided design and research on aircraft engines, rese-
arch concerning exploiting and casting technologies for the aviation industry will be 
established,

• equipping of further 42 ha of greenfields with total infrastructure for future investors, 
which will increase the investment area of the park from the present 123 ha (develo-
ped during the first stage of the project) to about 165 ha,

• building of a Technology Incubator and Centre for Management of the park, which 
will facilitate commencement of business activity in the park as well as providing 
support for companies already conducting business activity in the park.  The Incubator 
will support development of small and medium size enterprises in the area of modern 
technologies. It will at the same time provide a place where new business entities can 
be established and will provide logistic, organizational and informative support. Centre 
for Management of the park will streamline the process of entering new companies to 
the park as well as their cooperation with the business environment.
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APPENDIX 1. A LIST OF UNDERTAKINGS WHICH MAY SUBSTANTIALLY 
AFFECT THE ENVIRONMENT AND FOR WHICH THE OBLIGATION 
TO FILE A REPORT IS REQUIRED.

1) systems for the production of substances using chemical processes, which are used for 
the following:
a) manufacture of base products or half-finished products of organic chemistry 

including varnish products, elastomers, rubber or peroxides;
b) manufacture of base products or half-finished products of non-organic chemistry 

including peroxides;
c) manufacture of mineral fertilizers;
d) manufacture of plant protection substances as well as biocides;
e) manufacture of explosives

2) systems for the production of base pharmaceutical products using chemical or 
biological processes;

3) conventional power stations, heat and power stations or other systems burning fuels in 
order to generate electric or thermal energy exceeding 300MW of heat power, which 
is understood as the amount of energy in the fuel charged into the system per a unit of 
time with their nominal load;

4) nuclear power stations or other nuclear reactors excluding research systems used to 
produce or process decomposable or fuel-… materials not exceeding 1kW with a 
constant thermal load;

5) systems planned on the land, which use the wind to generate energy exceeding 100 
MW of power station nominal power, or systems planned on the territory of the Polish 
sea, which use the wind to generate energy;

6) electrical power stations or overhead electric lines exceeding 220kV of voltage and 
15 km of length;

7) systems of radio communication, radio navigation and radars emitting electroma-
gnetic fields exceeding 100W of equal isotropic radiation power as well as emitting 
electromagnetic fields of 30 kHz – 300 GHz;

8) systems dealing with nuclear fuel or radioactive waste:
a) systems for nuclear fuel reprocessing,
b) systems for the production and enrichment of nuclear fuel,
c) systems for the reprocessing of nuclear fuel or processing of highly radioactive 

waste,
d) systems for nuclear fuel storage,
e) systems only for radioactive waste disposal,
f) systems only for nuclear fuel storage or radioactive waste disposal in places other 

than where they originated and expected to exceed 10 years,
9) systems for primal and secondary smelting of pig iron or raw steel including systems 

for continuous smelting of steel;
10) systems for metal ore calcining and sintering, including sulfide ore and excluding iron 

ore;
11) systems for the primal production of non-ferrous metals from ore, concentrates or 

recycled products using metallurgic, chemical or electrolytic processes;
12) systems for iron ore calcining and sintering exceeding 500,000 tons of metal ore per 

year;
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13) systems for iron metals processing:
a) forges with hammers of 50kJ per hammer and a joint heat power exceeding 

20 MW,
b) foundries with the production capacity exceeding 20 tons of melt per day,
c) rolling mills with the production capacity exceeding 20 tons of steel per day,
d) systems for putting metallic layers with a charge of over 20 tons of steel per 

hour;
14) systems for secondary smelting of non-ferrous metals or their alloys, which includes 

cleansing, casting or processing of recycled metals, with the production capacity 
exceeding 4 tons of lead or cadmium melt per day, or 20 tons of melt of other metals, 
excluding noble metals, per day.

15) systems for superficial processing of metals or plastic using chemical or electrolytic 
processes with the total tank capacity exceeding 30m3; 

16) systems for superficial processing of substances, objects or products with the organic 
solvent consumption of over 150 kg per hour or over 200 tons per year;

17) coking plants;
18) systems for the production of cement clinker in a rotary furnace with the production 

capacity exceeding 500 tons per day;
19) systems for the production of fibrous mass from wood or other fibrous materials;
20) systems for the production of paper or cardboard with the production capacity 

exceeding 200 tons per day;
21) systems for sending crude oil, oil products, chemical substances or gases exceeding 

800 mm in outside diameter and 40 km in length, together with accompanying pistons 
or reducing stations;

22) systems for the storage of crude oil, oil products or chemical products of joint capacity 
exceeding 10,000 m3, together with devices for trans-shipment;

23) crude oil refineries, excluding systems for the production of grease out of oil only, 
and systems for the gasification, carbonization or liquefying of coal or bituminous 
shale  exceeding 500 tons per day;

24) oil and natural gas extraction from deposits if the extracted amount of oil exceeds 
18,000 tons per year and 70,000,000 m3 of natural gas per year, but also oil or gas 
extraction on the territory of the Polish sea.

25) asbestos extraction, systems for the production or processing of asbestos, or products 
containing asbestos:
a) asbestos and cement products exceeding 200 tons of ready product per year,
b) high-friction materials exceeding 50 tons of ready product per year,
c) other products containing asbestos that exceed 200 tons per year;

26) ore extraction from deposits:
a) opencast extraction covering a mining area of over 25 hectares,
b) underground extraction or systems for ore processing which exceed 100,00 m3 

of the extracted or processed ore per year;
27) railway lines being a part of the transeuropean system of large speed railways or the 

transeuropean system of conventional railways as defined by the Rail Transport Act 
of 28 March 2003 (Journal of Laws No 86, Item 789 as amended) which are used by 
international trains;

28) airports with the basic length of the runway exceeding 2,000 m;
29) motorways and dual carriageways;
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30) national roads and other public roads of no less than four traffic lanes and   longer 
than 10 km, not mentioned in point 29;

31) inland ports or waterways enabling the sailing of ships with the deadweight exceeding 
1,350 tons as defined by the Inland Sailing Act of 21 December 2000 (Journal of Laws 
of 2001, No 5, Item 43 as amended);

32) ports or harbours as defined by the Sea Port and Harbour Act of 20 December 1996 
(Journal of Laws of 2002, No 110, Item 967, No 166, Item 1361 and No. 200, Item 
1683 as well as of 2004, No 169, Item 1766) including port infrastructure for loading 
and unloading, connected with the land or located beyond the shoreline, for the 
operation of ships with the deadweight exceeding 1,350 tons as defined by the act of 
the Sea Code of 18 September 2001 (Journal of Laws No 138, Item 1545 as amended) 
and by the Inland Sailing Act excluding ferry points;

33) reservoirs with the capacity exceeding 10 million m3

34) constructions swelling water with the swelling over 5 m high;
35) devices or a group of devices that enable the drawing of underground waters, artificial 

systems feeding underground waters with the water drawing capacity exceeding 
500 m3/h;

36) devices for the conveyance of water in order to increase the water reserves of other 
natural flows, canals, lakes and other reservoirs exceeding 100 million m3 per year;

37) devices for the conveyance of water if an average flow from the basin exceeds 2 mil-
liard m3 per year and the amount of conveyed water exceeds 5% of that flow;

38) systems of sewage treatment planned for over 100,000 equivalent inhabitants as defi-
ned by article no. 43 of the Water Law of 18 July 2001 (Journal of Laws No 115, Item 
1229 as amended);

39) systems for recycling and neutralizing dangerous waste including dangerous waste 
stockpiles;

39a) vehicle disassembly stations as well as plants recycling the ensuing waste as defined 
by the Act of Recycling Vehicles Withdrawn from Use of 20 January 2005 (Journal of 
Laws No. 25, Item 202);

39b) waste disassembly points as well as plants recycling the ensuing waste which are not 
mentioned in point 39a;

40) systems – excluding systems burning landfill gas, straw or waste arising from 
mechanized wood treatment and systems for neutralizing waste arising from farming, 
fruit farming, hydroponic cultivation, fishing, hunting and food processing – for recyc-
ling and neutralizing waste that is other than dangerous, using thermal or chemical 
processes including systems for cracking waste;

41) waste stockpiles, not mentioned in point 39, which stock over 10 tons of waste per 
day;

42) container free storage of substances or waste in a mountain (landfills) including in 
underground mining excavations;

43) breeding of animals that exceeds 210 large livestock units (LU); the livestock 
equivalents are described in the appendix of the directive. 
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APPENDIX 2. A LIST OF UNDERTAKINGS WHICH MAY SUBSTANTIALLY 
AFFECT THE ENVIRONMENT AND FOR WHICH THE OBLIGATION 
TO FILE A REPORT MIGHT BE REQUIRED.

1) systems for the production of end functional products by mixing, emulsifying or 
packing chemical half-finished products or base products; 

2) systems for the gasification, carbonization or liquefying of coal or bituminous shale, 
not mentioned in § 2 section 1 point 17 and 23, or systems for the production of 
grease out of oil;

3) systems for briquetting of hard bituminous coal or brown coal;
4) conventional power stations, heat and power stations or other systems burning fuels 

in order to generate electric or thermal energy, not mentioned in § 2 section 1 point 
3, exceeding 25 MW of heat power, which is understood as the amount of energy in 
the fuel charged into the system per a unit of time with their nominal load, and in the 
case of solid fuel exceeding 10 MW including biomass as defined by regulations for 
the emission from systems standards;

5) hydroelectric power stations exceeding 2.5 MW;
6) systems using the wind to generate energy exceeding 30 m in height, not mentioned 

in § 2 section 1 point 5;
7) electrical power stations or overhead electric lines exceeding 110kV of voltage, not 

mentioned in § 2 section 1 point 6;
8) systems of radio communication, radio navigation and radars emitting electroma-

gnetic fields exceeding 15W of equal isotropic radiation power as well as emitting 
electromagnetic fields of 30 kHz – 300 GHz, not mentioned in § 2 section 1 point 7;

9) systems for recycling or storage of radioactive waste, not mentioned in § 2 section 1 
point 8f;

10) systems for iron ore calcining and sintering, not mentioned in § 2 section 1 point 12;
11) systems for iron metals processing: forges, foundries, rolling mills, drawing plants and 

systems for putting metallic layers, not mentioned in § 2 section 1 point 13;
12) systems for secondary smelting of non-ferrous metals or their alloys, which includes 

cleansing, casting or processing of recycled metals, not mentioned in § 2 section 1 
point 14;

13) systems for superficial processing of metals or plastic using chemical or electrolytic 
processes, not mentioned in § 2 section 1 point 15;

14) systems for superficial processing of substances, objects or products using organic 
solvents, not mentioned in § 2 section 1 point 16;

15) systems for the production of boilers, tanks, vats and other metal containers;
16) systems for the production of cement clinker, not mentioned in § 2 section 1 point 

18, or systems for the production of cement or lime with the production capacity 
exceeding 10 tons per day;

17) systems for the production or assembly of vehicles, mechanical devices, or for the 
production of engines;

18) systems for the construction and repair of airships;
19) systems for the production and repair of rail devices;
20) systems for explosive press forming;
21) systems for the production of concrete exceeding 15 tons per day;
22) systems for the production of bituminous mass;
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23) systems for the production of mineral substances;
24) systems for the production of mineral fibre;
25) systems for the production of ceramic ware by firing with the production capacity 

exceeding 50 tons per year;
26) systems for the production of glass including glass fibre or glassware;
27) systems for cleaning, degreasing or dying of fibres or textiles;
28) systems for leather tanning and mercerizing;
29) systems for the production of paper or cardboard, not mentioned in § 2 section 1 

point 20;
30) systems for cellulose processing;
31) systems for the production and processing of elastomers-based products;
32) systems for sending crude oil, oil products, chemical substances, not mentioned in § 

2 section 1 point 21;
33) systems for sending gas, not mentioned in § 2 section 1 point 21, together with 

accompanying pistons or reducing stations, but excluding gas pipelines with the pres-
sure less than 0.5 MPa, and service connections to buildings;

34) systems for sending steam or hot water excluding community heating networks and 
service connections to buildings;

35) systems for the storage or distribution of crude oil, oil products or chemical substances, 
not mentioned in § 2 section 1 point 22, excluding liquid gas stations;

36) systems for underground storage of flammable gases, not mentioned in § 2 section 1 
point 42;

37) systems for ground storage of fossil fuels, not mentioned in point 35, or for ground 
storage of gas, excluding liquid gas containers with the capacity less than 10 m3 and 
oil containers of less than 3 m3;

38) systems for the production and processing of products containing asbestos, not 
mentioned in § 2 section 1 point 25a,b,c;

39) systems for the ore extraction, not mentioned in § 2 section 1 point 26, excluding 
systems for the extraction of common ore covering the area of less than 2 hectares 
and extraction of less than 20,000 m3 per year if the activity is conducted without 
any explosives and outside protected areas under article 6 section 1 of the Nature 
Conservation Act of 16 April 2004 (Journal of Laws No. 92, Item 880);

40) ore extraction:
a) opencast extraction from deposits, not mentioned in § 2 section 1 point 26a, 

excluding the extraction of common ore covering the area of less than 2 hecta-
res and extraction of less than 20,000 m� per year if the activity is conducted 
without any explosives and outside protected areas under article 6 section 1 of 
the Nature Conservation Act of 16 April 2004,

b) underground extraction from deposits, not mentioned in § 2 section 1 point 26b, 
or bore method, not mentioned in § 2 section 1 point 24;

c) on the territory of the Polish sea, not mentioned in § 2 section 1 point 24, or 
from deposits from inland surface water;

41) drilling for:
a) intake of brine, therapeutic and thermal waters, 
b) storage of radioactive waste,
c) supply of water;

42) search and identification of ore deposits:
a) connected with geological work using explosives,
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b) on the territory of the Polish sea;
43) soil acquisition as the result of its continuous accumulation on the territory of the 

Polish sea;
44) systems for the production of fuels from vegetable products;
45) ship production and repair yards;
46) lumber mills, carpenter’s shops, systems for the production of hardboards, chipboards, 

plywood or furniture;
47) ski runs, bobsleigh routes, ski lifts and accompanying devices;
48) stadiums for under 5,000 people;
49) leisure centres or hotels providing rooms for over 100 people, in the countryside 

together with their infrastructure;
50) permanent camping or caravan sites allowing the stay of over 100 people;
51) amusement parks covering the area exceeding 5 hectares;
52) complexes:

a) industrial complexes covering the area of over 1 hectare;
b) shopping complexes covering the area of over 2 hectares, shopping and service 

centres covering the area of over 1 hectare, or 1 hectare of usable floor area with 
the infrastructure;

53) garages or car parks, or car park complexes for over 100 lorries or 300 cars;
54) railways, not mentioned in § 2 section 1 point 27;
55) airports, not mentioned in § 2 section 1 point 28, or helicopter pads;
56) public roads with paved surface, not mentioned in § 2 section 1 point 29 and  30, 

excluding undertakings such as building of public roads exits;
57) tramways, ground or underground railways, cableways or special ways together with 

their infrastructure and used mainly for the transport of passengers;
58) inland and sea harbours allowing more than 50 ships to moor as defined by the Inland 

Sailing Act of 21 December 2000, excluding harbours with the wharf measuring less 
than 80 m;

59) inland and sea ports, not mentioned in § 2 section 1 point 31 and 32;
60) inland waterways, not mentioned in § 2 section 1 point 31;
61) flood devices, excluding their maintenance and alteration;
62) constructions swelling water, not mentioned in § 2 section 1 point 34, or other devices 

used to swell water over 1 m high;
63) open ducts or pipelines used for the conveyance of water excluding the pipes 

supplying water to buildings;
64) embankments, wharfs, piers or other constructions protecting or decreasing the 

shoreline, excluding their maintenance and alteration;
65) devices or a group of devices enabling underground water intake, or artificial systems 

feeding underground waters, not mentioned in § 2 section 1 point 35, with the intake 
capacity over 10 m�/h;

66) devices for the conveyance of water in order to increase the water reserves of other 
natural flows, canals, lakes and other reservoirs, not mentioned in § 2 section 1 point 
36;

67) systems for the cremation of bodies – crematoriums;
68) race tracks or test courses for vehicles;
69) stands for testing engines, turbines or reactors;
70) service or repair stations of building or farming devices, or of means of transport, not 

mentioned in § 2 section 1 points 17-19 and 45;
71) shooting ranges;
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72) systems of sewage treatment planned for over 400 equivalent inhabitants, not mentio-
ned in § 2 section 1 point 38;

72a) sewer systems channelling sewage, excluding service connections carrying sewage 
from buildings;

73) systems for waste recycling or neutralizing, not mentioned in § 2 section 1 points 
39-41;

74) waste collection or handling points, including scrap;
75) systems for neutralizing saline mining waters;
76) joining, exchange or division of farmland exceeding 300 hectares, or of forested land 

exceeding 100 hectares;
77) conversion of forests or wasteland to arable land exceeding 1 hectare;
78) water economy in farming, including land amelioration on the territory exceeding 20 

hectares, excluding devices mentioned in point 63 as well as fish ponds;
79) afforestation areas exceeding 20 hectares or deforestation of areas exceeding 1 hec-

tare, which are intended to change the use of land;
80) systems for the production and processing of vegetable and animal fat;
81) systems for processing fruit, vegetables, raw fish or animal products excluding animal 

fat, with the production capacity exceeding 50 tons per year;
82) systems for the production of milk or dairy products with the production capacity 

exceeding 50 tons per year;
83) systems for the production of confectionery products or syrups with the production 

capacity exceeding 50 tons per year;
84) systems for animal slaughter;
84a) systems for obtaining starch;
85) systems for the production of fish oil or fishmeal;
86) systems for packing and canning of vegetable or animal products with the production 

capacity exceeding 50 tons per year;
87) breweries or malt houses;
88) sugar factories;
89) distilleries, plants processing ethyl alcohol and producing alcoholic drinks;
90) breeding of animals, not mentioned in § 2 section 1 point 43:

a) within city administrative borders, within dense buildings in a village or protec-
ted areas under article 6 section 1 of the Nature Conservation Act of 16 April 
2004, exceeding 40 large livestock units (LU),

b) on other areas exceeding 60 large livestock units (LU);
90a) breeding of animals which are strange to the native fauna and not farm animals as 

described by the act of Breeding Organization and Farm Animal Reproduction of 20 
August 1997 (Journal of Laws, 2002, No. 207, Item 1762 and 2004, No. 91, Item 866) 
with 4 mothers or less than 20 heads of livestock excluding fish and crustaceans;

91) breeding of fish in carp-type ponds if the production exceeds 4 tons of fish per 1 hec-
tare of usable pond space as well as breeding of fish in trout-type ponds if the produc-
tion exceeds 1 ton of fish while taking 1 litre of water per second at the intake point;

92) undertakings mentioned in § 2 section 1 and realized only or mainly to prepare or 
try out new methods or new products which will be exploited during a period of less 
than two years;

Source: The Government Order of 24 September 2002 to establish the types of undertakings which may 
substantially affect the environment and the detailed criteria for qualifying undertakings for which the 

obligation to file a report is required (Journal of Laws No. 179, Item 1490).
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