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Умови відкриття бізнесу в Польщі

Як відкрити компанію у Польщі?
-

CEiDG
PKD
ZUS
REGON i NIP
Система S24
KRS
Вартість реєстрації
Капітал
Податки (PIT, CIT, VAT)
Банківський рахунок (online)
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Умови відкриття бізнесу в Польщі

Найпопулярніші юридичні форми бізнесу в Польщі

1
Індивідуальне
підприємство
(Jednoosobowa
działalność
gospodarcza)

2
Спільна
підприємницька
діяльність
(Spółka Cywilna)

3
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
(Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością)

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-forma-prawna-dzialalnosci-gospodarczej-wszystkie-rodzaje
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Умови відкриття бізнесу в Польщі
Податки:
ПДФО (PIT) – 17% (до 85 528 zł), 32% (від 85 528 zł), 19%.
ППП (CIT) – 9%, 19%.
ПДВ (VAT) – 23%, 8%, 5%.

Індивідуальне
підприємство

Спільна підприємницька
діяльність

Товариство з обмеженою
відповідальністю

Мін. Капітал
не вимагаєтся

Мін. Капітал
не вимагаєтся

Мін. Капітал
5000zl

Вартість реєстрації
Безкоштовно

Вартість реєстрації
Безкоштовно

Вартість реєстрації
375zl online s24 (або ± 1550zl)

Час реєстрації
24h online CEiDG

Час реєстрації
1-7 днів

Час реєстрації
24h online s24 (або 2 тижні)

Спрощений
бухгалтерський облік

Спрощений
бухгалтерський облік

Повний
бухгалтерський облік
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Умови відкриття бізнесу в Польщі
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Умови відкриття бізнесу в Польщі

Польська класифікація видів діяльності (PKD) – це затверджений перелік видів
діяльності, якими можуть займатися підприємці в Польщі.

https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
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Умови відкриття бізнесу в Польщі

https://prod.ceidg.gov.pl/
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Умови відкриття бізнесу в Польщі

https://ekrs.ms.gov.pl/s24
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Умови відкриття бізнесу в Польщі

Важливі посилання:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/gdziezarejestrowac-firme-i-co-powinienes-zrobic-po-rejestracji/zalozenie-i-zgloszenie-konta-firmowego
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-z-o-o/rejestracja-spolki-z-o-o-przez-internet
https://www.podatki.gov.pl/
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/cudzoziemcy/chce-prowadzic-biznes-w-polsce/zasady-prowadzenia-dzialalnoscigospodarczej-w-polsce-przez-cudzoziemcow
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Oto-banki-w-ktorych-zalozysz-konto-firmowe-calkowicie-online-7555325.html
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/cudzoziemcy
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/handel-zagraniczny

https://kredobank.com.ua/business/ukrainsko-polskyi-biznes/centrum-rozwoju-biznesu-ukrainsko-polskiego
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Oto-banki-w-ktorych-zalozysz-konto-firmowe-calkowicie-online-7555325.html
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Польська державна система підтримки
експорту KUKE

KUKE – це державна корпорація з страхувань експортних кредитів, мета якої стимулювати зростання польського експорту шляхом полегшення польським
підприємцям доступу до кредитів для зфінансування експорту польських товарів
та послуг.
На які інструменти підтримки експорту в KUKE можуть розраховувати
польські підприємці?
•

Cтрахування експортних контрактів, реалізованих за кредитами до 2 років (гарантія
погашення короткострокового кредиту)

•

Cтрахування кредитів та експортних контрактів зі строком повернення 2 та більше років

•

Контрактні гарантії

•

Страхування прямих інвестицій безпосередньо за кордоном

https://www.kuke.com.pl/wsparcie-eksportu/panstwowy-system-wsparcia-eksportu/
https://www.gov.pl/web/finanse/ubezpieczenia-kredytow-eksportowych
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Транскордонне співробітництво

Програма Транскордонного Співробітництва
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020
Програма транскордонного співробітництва - це документ, що визначає найважливіші питання
реалізації Програми, її зміст, цілі та функціонування. Цей документ окреслює сфери інтересів, у
рамках яких будуть реалізовуватись спільні проекти та які представлено чотирма Тематичними
цілями та відповідними пріоритетами:
СПАДЩИНА
• Промоція місцевої культури та історії
• Промоція і збереження природної
спадщини.

ДОСТУПНІСТЬ
• Покращення та розвиток транспортних
послуг та інфраструктури
• Розвиток інфраструктури ІКТ

БЕЗПЕКА
• Підтримка розвитку охорони здоров’я та
соціальних послуг
• Вирішення спільних проблем безпеки

КОРДОНИ
• Сприяння ефективності та безпеці
кордонів
• Покращення діяльності з управління
кордонами, митних і візових процедур

https://www.pbu2020.eu/ua/pages/251
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Транскордонне співробітництво

Програма Транскордонного Співробітництва
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020
У програмному періоді 2014-2020 Програма діє у рамках
Європейського інструменту сусідства (ЄІС). ЄІС підтримує сталий
розвиток на території зовнішніх кордонів ЄС, допомагає
вирівнювати рівень життя мешканців та вирішувати спільні
проблеми через кордони.

https://www.pbu2020.eu/ua/pages/251
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Польські торгові платформи B2B (тендерні
платформи, умови участі у тендері)

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-wziac-udzial-w-przetargupublicznym/zamowienia-publiczne-podstawowe-informacje
https://www.przetargi.info/
https://www.info-przetargi.pl/
https://searchbzp.uzp.gov.pl/
https://www.biznes-polska.pl/przetargi/
https://aleo.com/pl/przetargi
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Польські торгові платформи B2B (тендерні
платформи, умови участі у тендері)
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Логістичні компанії. Найкращі пропозиції на
польському ринку
Перелік вибраних транспортних компаній, що постачають товари
між Польщею та Україною.
Польська компанія PKS International CARGO;
Польська компанія Jata-Trans;
Польська компанія Marmut;
Польська компанія Transrach;
Польська компанія KMM Logistics Service;
Українська компанія Europe Trans;
Українська компанія TK trans;
Українська компанія Lux Avtotrans;
Німецька компанія LKW WALTER Internationale Transportorganisation;
Німецька компанія Raben;
Німецька компанія Schenker;
Французька компанія FM Logistics,
https://ukraine.trade.gov.pl/pl/ukraina/adresy/154333,firmy-transportowe-swiadczace-uslugiprzewozowe-polska-ukraina.html
https://www.trans.eu
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Митні тарифи

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ІНТЕГРОВАНОГО
МИТНОГО ТАРИФУ (ISZTAR4)
Тарифний браузер

https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/Browser?lang=PL&date=20181215
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Митні тарифи

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ІНТЕГРОВАНОГО
МИТНОГО ТАРИФУ (ISZTAR4)
Тарифний калькулятор

https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/Calculate?lang=PL&date=20181215
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Номер EORI

Отримайте номер EORI
Якщо ви імпортуєте чи експортуєте товари за межами Європейського Союзу,
робите розмитнення і хочете подати заяву на отримання митного дозволу,
наприклад, на спрощену процедуру, статус АЕО або скористатись процедурою
МДП, Вам потрібен номер EORI.

Як отримати номер EORI?
КРОК 1 - створення аккаунту на сайті www.puesc.gov.pl
КРОК 2 - реєстрація фізичної особи
КРОК 3 - генерувати митний сертифікат
КРОК 4 - реєстрація суб'єкта (надання номера EORI)

https://puesc.gov.pl/eori
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/handel-zagraniczny/chce-importowac/proc_1608-numer-eori
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Сертифікація продукції

Що потрібно зробити, щоб отримати сертифікат
на органічні продукти?
1) Ви повинні подати заявку на сертифікацію та заповнити спеціальну форму
Така форма називається: «Повідомлення про діяльність з органічного землеробства». Його шаблон
розміщений на веб-сайті Комерційної інспекції якості сільськогосподарських та харчових продуктів www.ijhars.gov.pl

2. Ви відправляєте заповнену форму органу з сертифікації
Одночасно ви укладаєте з нею угоду, на підставі якої ця установа перевірить, чи справді ви керуєте
органічним господарством. Він означає той, в якому, серед інших ви використовуєте спеціальні методи захисту
ґрунту та води, удобрення та не використовуєте хімічні засоби захисту рослин. Деталі наступних перевірок
(строки, збори) подаються у вигляді додатків.
3. Установи, хто видає сертифікати
Наразі в Польщі є 13 установ, які на підставі дозволу, виданого Міністерством сільського господарства та
розвитку сільських територій, видають (або анульовують) сертифікати на органічну їжу. Їх контролює
головний інспектор комерційної якості сільськогосподарської та харчової продукції.
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Сертифікація продукції

До них належать:
Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o., Tomaszowice, tel. 81 501 68 30; www.ekogwarancja.pl
Bioekspert Sp. z o.o., Warszawa, tel. 22 825 10 78, 22 825 18 12, www.bioekspert.waw.pl
PNG Sp. z o.o., Daleszyce, tel. 41 306 40 00; www.pngekofarm.pl,
COBICO Sp. z o.o., Wieliczka, tel. 12 632 35 71, www.cobico.pl
BioCert Małopolska Sp. z o.o., Kraków, tel.12 430 36 06, www.biocert.pl
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Warszawa, tel. +48 (22) 46 45 200, www.pcbc.gov.pl
AGRO BIO TEST Sp. z o.o., Warszawa, tel. 22 847 87 39, www.agrobiotest.pl
Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o., Warszawa, tel. +48 22 884 00 20, www.agroeko.com.pl
DQS Polska Sp. z o.o., Warszawa, tel.: +48 22 395 88 10, http://dqs.pl/

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace
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Сертифікація продукції

Маркування CE
Маркування CE вказує, що даний виріб був досліджений виробником і визнаний виконуючим вимоги ЄС,
що стосується здоров'я, безпеки і охорони середовища. Розмітка вимагається в разі виробів, вироблених
у всьому світі, які потім продаються в ЄС.

У яких випадках маркування СЕ є обов'язковим?
Маркування CE обов'язкова тільки в разі продуктів, охоплених накладними Євросоюзу, заключаючими
вимогу вміщення розмітки CE.

Як отримати маркування СЕ?
Як виробник виробу Ви несете повну відповідальність за декларацію згоди зі всіма вимогами. Щоб помістити
розмітку на продукті, не потрібно мати дозволу. Перед установкою розмітки слід однак забезпечити відповідність зі
всіма відповідними вимогами, що зобов'язують в цілому ЄС.

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_pl.htm
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Сертифікація продукції

Що таке сертифікат Oeko-Tex?
Стандарт Oeko-Tex 100 - це сертифікат, що засвідчує якість текстилю та текстильних виробів, що
мають безпосередній контакт із шкірою людини. Організація Oeko-Tex присвоює сертифікат
продуктам, які були випробувані для перевірки наявності 100 найнебезпечніших речовин, що
становлять небезпеку для споживачів.
Організація виділяє 4 класи, які класифікують продукт за потенційним продуктом шкіри
IV клас - базовий клас включає текстиль, з яким людина має випадкові контакти, такі як штори або
скатертини,
III клас - включає куртки, топи або жакети, тобто одяг, який мало контактує зі шкірою,
II клас - другий найвищий ранг, до складу якого входять вироби, які часто контактують зі шкірою
(сорочки, простирадла, шкарпетки або шорти)
I клас - цей клас приділяє найбільшу увагу, оскільки охоплює текстиль для немовлят та дітей до 3
років, які особливо вразливі до інфекції. До неї відносяться, наприклад, дитяча та дитяча постільна
білизна, дитячі подушки та наволочки, дитяча білизна.

https://www.grupatekstylna.pl/czym-jest-certyfikat-oeko-tex/
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Досвід польських компаній в успішному
використанні можливостей EEN

Homda Trade
Hamda Trade це інноваційна компанія, що працює в галузі виробництва
кави. Має власну палярню кави, пивоварний кавовий заводом та мережу
кав'ярні у Вроцлаві і інших містах в Польщі
Компанія звернулася до консультанта EEN за допомогою у створенні
нового продукту - кави Cold Brew - мацерованої кави в холодному
вигляді, яка виконує роль натурального енергетичного напою, багатого в
кофеїн і антиоксиданти.

Очікувана допомога
•
•
•
•

Аналіз можливостей розробки та запуску нового продукту на основі
кави
Пошук експерта, який міг би допомогти в розробці рецептури і
технології продукції
Пошук зовнішнього фінансування для запланованих НДР,
Просування товару на зовнішніх ринках.
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Досвід польських компаній в успішному
використанні можливостей EEN

Homda Trade
Хід співробітництва з EEN
Консультанти EEN допомагали компанії у:
• проведенні технологічного аудиту щодо сертифікації виробничого заводу
згідно з настановами систем ISO та BRC,
• підготовці заяви на дофінансування в рамках ваучера на інновації,
• підготовки заяви про співфінансування,
• пошук закордонних партнерів до дистрибуції продуктів.

Результат наданої допомоги
Завдяки співпраці Hamda Trade з EEN вдалося розробити формулу
нового кавового напою, який раніше не пропонувався в Польщі, а потім
успішно запустити його на ринок. Все це призвело до підвищення
інноваційності компанії та дозволило встановити подальші цілі співпраці.
Найближчими є: сприяння просуванню напою та його дистрибуція на
зовнішніх ринках, а також проведення подальших науково-дослідних
робіт.
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Досвід польських компаній в успішному
використанні можливостей EEN

Doti
Manufaktura Doti - це сімейна компанія, яка вже понад 25 років виробляє
надзвичайно смачні фрукти та горіхи в шоколаді вручну та з найкращої
сировини.
Компанія налагодила співпрацю з EEN у Вроцлаві з метою підвищення
конкурентоспроможності на зовнішніх ринках та посилення інноваційного
потенціалу.

Очікувана допомога
•
•
•
•

Модернізація технологічної лінії та підвищення її ефективності,
Оптимізація виробничого процесу та організації роботи,
Впровадження систем управління якістю харчової промисловості,
Просування товару та пошук нових клієнтів на міжнародному ринку
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Досвід польських компаній в успішному
використанні можливостей EEN

Doti
Хід співробітництва з EEN
У рамках співпраці EEN підтримував компанію у:
• Проведенні технологічного аудиту, щодо модернізації та оптимізації технологічної лінії,
• Співпраці з експертом, який допоміг у підготовці повної документації та підготовці
компанії до сертифікації виробничого заводу відповідно до настанов систем BRC,
• Проведенні аудиту Lean Manufacturing для оптимізації виробничих процесів.

Результат наданої допомоги
• Ефектом співпраці Doti з EEN стало створення індивідуально розробленого
та побудованого напівавтоматичного пристрою для пакування продуктів,
завдяки якому покращилась якість готової продукції, а продуктивність на
робочому місці збільшилась удвічі, зберігаючи виробничий характер
виробництва.
• Завдяки співпраці в рамках EEN, продукція Doti просувається на зовнішні
ринки, що призвело до встановлення ділових контактів, в тому числі з
Австрією та Китаєм.
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Досвід польських компаній в успішному
використанні можливостей EEN

Serotonina
Serotonina це перше ремісниче виробництво в Польщі, яке виробляє
повністю рослинні аналоги сиру, приготованого з таких інгредієнтів,
як кешью, кокосове масло та соя..
Компанія планувала придбати сучасне обладнання, яке дозволило
б автоматизувати певні етапи виробництва. Компанія налагодила
співпрацю з EEN у Вроцлаві.

Очікувана допомога
•
•
•
•
•

Пошук потенційних джерел фінансування бізнесу на наступних
етапах розвитку компанії
Проведення аналізу міжнародного ринку веганської продукції,
зокрема молочних замінників
Пошук нових альтернативних постачальників сировини
Просування продукції на внутрішньому та міжнародному ринку
Розширення навичок та компетентностей команди
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Досвід польських компаній в успішному
використанні можливостей EEN

Serotonina
Хід співробітництва з EEN
Консультанти EEN допомагали компанії у:
• Пошуку зовнішньоторговельних партнерів, насамперед постачальників
сировини для виробництва,
• Пошуку джерел фінансування підприємницької діяльності з урахуванням
інновацій продукції та ринкового потенціалу
• Розробці аналіз ринку та тенденцій, що склалися на ньому, а також конкуренції
і потенційних клієнтів,
• Проведенні навчання працівників для вдосконалення навичок, використання
інструментів підтримки інновацій, побудови стратегії експорту підприємства та
маркування харчових продуктів

Результат наданої допомоги
Співпраця з консультантами EEN допомогла компанії отримати кредит на
придбання обладнання та машин, що дозволило автоматизувати деякі
етапи виробничого процесу та збільшити кількість пропонованої продукції,
а також покращити якість. В результаті компанія набула нових ділових
контактів у Німеччині, Норвегії та Франції. В даний час бренд стає все
більш популярним не тільки в Польщі, але і за кордоном.
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Досвід польських компаній в успішному
використанні можливостей EEN
#1 Угода про співробітництво між польською та
українською компанією
EEN у Вроцлаів отримав запит від польської компанії про перевірку потенційного українського ділового
партнера, щоб надати деяку інформацію про українську компанію та перевірити її досвід, потенціал та позицію
на ринку. Інформація, отримана від українського EEN, була позитивною, і польська компанія вирішила вступити
в співпрацю. Представник польської компанії вирушив до Києва, щоб особисто перевірити українську компанію
та встановити умови співпраці. Польський партнер EEN підтримував польську компанію на кожному етапі цього
процесу.

Українська компанія спеціалізується в комплексних рішеннях з виготовлення,
встановлення та обслуговування світлодіодних екранів LED та вивісок, стрічок, а також
інших світлодіодних продуктів.
Основна продукція компанії - це як окремі компоненти, так і готові вироби під ключ:
бігові стрічки (однотонні, повнокольорові), відеодисплеї, зовнішні та внутрішні екрани,
ліхтарі , білборди для стадіонів, нестандартні проекти та багато іншого.
Польська компанія займається продукцією цифрових аудіо-відео проекційних систем,
мультимедійного обладнання для комерційних будівель (торгових центрів та мереж),
спортивних споруд (спортивні зали, стадіони), готелів тощо. Основна продукція
компанії - це великі дисплеї (світлодіодні екрани LED), світлодіодні смуги, світлодіодні
відеостіни, проектори, монітори, системи відеоконференцій, мультимедійні
інформаційні кіоски, електронні дошки меню в ресторанних мережах, і т.д.
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Досвід польських компаній в успішному
використанні можливостей EEN
#1 Угода про співробітництво між польською та
українською компанією
Дії
Під час першої зустрічі в Києві у квітні 2018 року компанії підписали угоду про співпрацю, і перше
замовлення було розміщено та виконано до кінця травня. На даний момент компанії ведуть
переговори про наступні замовлення. Об'єктом ділової угоди є довгострокова співпраця щодо
регулярних поставок світлодіодних екранів LED виробництва української компанії до польської
компанії.

Послуги EEN
EEN надав польській компанії підтримку, котра в основному була пов'язана з їх участю у місії компанії в
Грузії у 2018 році (презентація пропозиції компанії та підтримка пошуку потенційних партнерів) та
підтримка в перевірці української компанії, підтримка в переговорах та переклад документів.
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Досвід польських компаній в успішному
використанні можливостей EEN
#2 Угода про співробітництво між польською та
українською компанією
Українська компанія є першою і єдиною, компанією в Україні, яка реалізує проект з
виробництва, переробки та застосування з сапропелі. Сапропелеві добрива - це
екологічно чисті органічні добрива, які мають комплекс макро та мікроелементів,
особливо гумінових, біологічно активних компонентів, які забезпечують збільшення
врожаю сільськогосподарських культур, поліпшення якості виробництва та активізації
росту, розвитку декоративних рослин. Основними продуктами української компанії, на
основі сапропелів є: Saprohum "тм; Saprohumopast "тм.

Польська компанія є дистриб'ютором мінеральних добрив і пелет в Польщі. Компанія
постачає продукцію для фермерів, фрукторів, садівників по всій Польщі. З початку
польська компанія постачала цінні рішення за конкурентними цінами. Це стало
можливим завдяки співпраці з кількома постачальниками. Компанія має ліцензії,
необхідні для поширення добрив.
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Досвід польських компаній в успішному
використанні можливостей EEN
#2 Угода про співробітництво між польською та
українською компанією
Дії
Польська компанія готова розширити свій товарний асортимент, підвищити конкурентоспроможність
та збільшити обороти та зайнятість компанії.
Українська компанія готова мати дистриб'ютора в Польщі та збільшити оборот та зайнятість компанії.
Компанії домовилися про співпрацю в рамках довгострокового контракту в галузі виробництва та
дистрибуції добрив на основі сапропелю.
Компанії уклали угоду щодо дистрибуції сапропелю польською компанією на польському ринку.

Послуги EEN
EEN надав польському клієнту такі послуги, як:
• Основна інформація про українську компанію, щоб запевняти про фінансову справність потенційного
партнера,
• Підтримка у всіх кроках переговорів, підтримка перекладів, розмов, деталі замовлення тощо.
• Підтримка та професійні консультації щодо правових умов та положень угоди про двостороннє
співробітництво.
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Програми підтримки МСБ

•

•

•
•
•
•
•
•
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Європейські Фонди
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/skorzystaj-zfunduszy-europejskich
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
POIR (фінансування інновацій та розвитку бізнесу на
національному рівні - від 1mln zl)
https://www.poir.gov.pl/
RPO (фінансування інновацій та розвитку бізнесу на
регіональному рівні - до 1mln zl)
Акселератори
Інкубатори та коворкінг
Технологічні парки
Центри трансферу технологій
Агентства розвитку бізнесу

Бізнес-інкубатори Вроцлава

Академічний
бізнес-інкубатор
Вроцлавської
Політехніки

Академічний
бізнес-інкубатор
Університету WSB у Вроцлаві

Бізнес-інкубатор
Фонду „Manus”

Академічний
бізнес-інкубатор
Вроцлавського економічного
університету

Бізнес-інкубатор
Центру підтримки підприємництва

Академічний бізнес-інкубатор
Business Link

https://www.wroclaw.pl/startupy/przestrzenie/inkubatory-przedsiebiorczosci
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Бізнес-інкубатор
Нижньосілезького агентства
економічного співробітництва

Бізнес-інкубатор
Вроцлавського технологічного парку

Технологічний інкубатор
Нижньосілезького парку
інновацій та науки

Бізнес-акселератори
Вроцлав:

Акселератор
Польського Центру
Розвитку Технологій

Climate-KIC
Accelerator Programme

RST LIFT-OFF
Startup Accelerator

Акселератор Інновацій
T-PARK

Ціла Польща
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https://www.wroclaw.pl/startupy/finansowanie/akceleratory
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/programy-akceleracyjne

Підтримка і розвиток МСБ у Польщі

Важливі посилання:
https://www.parp.gov.pl/
https://wctt.pwr.edu.pl/
http://westpoland.pl/
http://www.technologpark.pl/
https://dawg.pl/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/innowacje/instytucje-otoczenia-biznesu/
https://biznes-zone.com/
https://www.wroclaw.pl/startupy/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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