
 

 

 

 

 

 

Dlaczego warto założyć spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Polsce? Branża IT 

 

 

Чому варто створити компанію з обмеженою 

відповідальністю в Польщі? Галузь ІТ 
 

Prostota 

 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można 

założyć w każdym prawnie dopuszczalnym celu. 

Wystarczy zgromadzenie kapitału zakładowego w 

kwocie 5000 zł (może być wniesiony aportem) oraz 

rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od 

niedawna spółkę w całości można założyć 

wykorzystując internetowy System S24 

(https://ekrs.ms.gov.pl/). Procedura rejestracji 

spółki nie jest skomplikowana i czasochłonna. 

Korzystać z systemu mogą zarówno obywatele Polski 

Простота 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю може 

бути створене з будь-якою юридично 

допустимою метою. Достатньо зібрати 

акціонерний капітал у розмірі 5000 злотих (це 

можна внести у натуральній формі) та реєстрацію 

в Національному судовому реєстрі. З недавнього 

часу компанія може бути повністю настроєна, 

використовуючи Інтернет-систему S24 

(https://ekrs.ms.gov.pl/). Процедура реєстрації 

компанії не є складною і трудомісткою. Можна 



 

 

oraz cudzoziemcy. Rozpoczynając rejestrację należy 

stworzyć profil w systemie eKRS. Następnie 

wnioskodawca musi dysponować niezbędnymi 

danymi wymaganymi przy rejestracji spółki (np. 

firma, dane adresowe, liczba wspólników), które 

następnie uzupełnia, a system automatycznie 

generuje umowę spółki. Procedura kończy się 

podpisaniem dokumentów (podpis elektroniczny 

kwalifikowany lub podpis Profilem Zaufanym). 

Koszty związane z założeniem spółki wynoszą 350 zł 

(250 zł wpis do KRS oraz 100 zł opłata za ogłoszenie 

w Monitorze Sądowym i Gospodarczy. Są one niższe 

w porównaniu do zakładania spółki w tradycyjny 

sposób – tj. z wykorzystaniem notariusza. Jednakże, 

system generuje standardową umowę spółki. Chcąc, 

aby umowa była bardziej szczegółowa, aby zawierała 

indywidualnie określone postanowienia (np. co do 

rachunku bankowego) warto sporządzić ją przed 

notariuszem. Koszty założenia spółki z o.o. w 

tradycyjny sposób kształtują się następująco (przy 

założeniu minimalnego kapitału zakładowego):  

- 196,80 zł wynagrodzenie notariusza (zawiera 23% 

podatek VAT) 

- 500 zł – opłata sądowa (wpis spółki do rejestru) 

- 100 zł – ogłoszenie w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym 

- sporządzenie umowy spółki – cena indywidualnie 

ustalana  

 

використовувати систему як громадяни Польщі, 

так і іноземці. Почавши реєстрацію, ви повинні 

створити профіль в системі eKRS. Потім заявник 

повинен мати у своєму розпорядженні необхідні 

дані для реєстрації компанії (наприклад, 

компанія, адреса, кількість партнерів), які він 

потім заповнює і система автоматично генерує 

договір компанії. Процедура закінчується 

підписами документів (кваліфікований 

електронний підпис або підпис із довіреним 

профілем). Витрати, пов'язані зі створенням 

компанії, складають 350 злотих (250 записів в 

Національному суді реєстру та 100 злотих за 

оголошення в Monitor Sądowy i Gospodarczy). 

Вони нижчі, ніж у випадку створення компанії 

традиційним способом, тобто з допомогою 

нотаріуса. Тим не менш, система генерує 

стандартний договір компанії. Якщо ви хочете, 

щоб договір був більш детальним і містив 

індивідуально обумовлені положення 

(наприклад, номер банківського рахунку), варто 

підготувати його перед нотаріусом. Витрати на 

створення товариства з обмеженою 

відповідальністю традиційно наступні (за умови 

мінімального статутного капіталу): - 196,80 PLN - 

заробітна плата нотаріуса (включаючи 23% ПДВ) 

- 500 PLN - судовий збір (запис компанії у реєстрі) 

- 100  PLN - оголошення в Monitor Sądowy i 

Gospodarczy 

- складання угоди компанії - ціна визначається 

індивідуально 

 

Wiarygodność 

 

Praktyka pokazuje, że spółki – nie tylko z branży IT – 

które zostały zarejestrowane, działają na terytorium 

Polski są – niezależnie od kraju pochodzenia kapitału 

zakładowego – wiarygodne dla kontrahentów 

zagranicznych zwłaszcza z Europy zachodniej. Ma to 

związek ze stabilną sytuacją polskiej gospodarki, a 

także jej rozwojem w ostatnich latach.  

 

Надійність 

Практика показує, що компанії не тільки ІТ-

індустрії, які були зареєстровані, працюють на 

території Польщі, незалежно від країни 

походження капіталу – надійно для іноземних 

клієнтів, особливо з західної Європи. Це пов'язано 

зі стабільною ситуацією польської економіки, а 

також її розвитком в останні роки. 

 

Rozwinięty rynek 

 

W Polsce mamy do czynienia z rozwiniętym rynkiem 

usług informatycznych. Z jednej strony mamy 

mnogość podmiotów świadczących poszczególne 

Розвинений ринок 

У Польщі ми маємо справу з розвиненим ринком 

ІТ-послуг. З одного боку, ми маємо безліч 

юридичних осіб, що надають індивідуальні ІТ-



 

 

usługi informatyczne, a z drugiej – widoczne 

zapotrzebowanie po stronie klientów. Coraz więcej 

zagranicznych przedsiębiorców decyduje się na 

założenie, bądź rozszerzenie swojej działalności 

gospodarczej na terenie Polski. Dużo 

międzynarodowych przedsiębiorstw z branży IT 

decyduje się na inwestowanie w Krakowie. 

Przykładowo są nimi: ABB, Soitron, Amsterdam 

Standard, Motorola, Nokia, QVC, IBM i inne.  

 

послуги, а з іншого - видимий попит з боку 

клієнтів. Все більше і більше іноземних 

підприємців вирішили заснувати або розширити 

свій бізнес у Польщі. Багато міжнародних ІТ-

компаній вирішили інвестувати в Краків. 

Наприклад, вони: ABB, Soitron, Amsterdam 

Standard, Motorola, Nokia, QVC, IBM та інші. 

 

Fundusze Europejskie 

 

Posiadając spółkę zarejestrowaną w Polsce możliwe 

jest aplikowanie o fundusze europejskie, które 

można podzielić na przynamniej kilka programów. 

Przykładowo można wskazać na Program 

Operacyjny Cyfrowa Polska, Programy Regionalne, 

Kredyty Technologiczne.  

 

Link do informacji na temat dofinansowań i funduszy 

dla przedsiębiorstw z branży IT:  

 

https://cppc.gov.pl/ 

 

Європейські Фонди 

Маючи компанію, зареєстровану в Польщі, 

можна подати заявку на європейські фонди, які 

можна розділити як мінімум на кілька програм. 

Наприклад, можна вказати на цифрову польську 

операційну програму, регіональні програми та 

технологічні кредити.  

Посилання на інформацію про субсидії і фондах 

для ІТ-компаній:  

https://cppc.gov.pl/ 

 

 

Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza 

 

W Krakowie wiele obywateli posiada wykształcenie 

wyższe z zakresu informatyki. Związane jest to z 

liczbą uczelni wyższych umożliwiających kształcenie 

informatyków na wysokim poziomie – Akademia 

Górniczo Hutnicza, Politechnika Krakowska, 

Uniwersytet Jagielloński oraz inne. Uczelnie 

posiadają Akademickie Biura Karier, które chętnie 

współpracują z przedsiębiorcami.  

 

Wybrane uczelniane biura karier: 

 

Politechnika Krakowska: 

http://www.kariery.pk.edu.pl/ 

 

Akademia Górniczo Hutnicza: 

http://www.ck.agh.edu.pl/en/ 

 

Uniwersytet Jagielloński: 

http://www.biurokarier.uj.edu.pl/en_GB/  

 

Високо кваліфікований персонал 

У Кракові багато громадян має вищу освіту в 

галузі інформаційних технологій. Це пов'язано з 

кількістю внз для підготовки фахівців в області 

інформаційних технологій на високому рівні – 

Краківська гірничо-металургійна академія, 

Краківський Політехнічний Університет, 

Ягеллонський Університет та інші. Університети 

мають Академічне Бюро Кар'єр, які із 

задоволенням співпрацюють з підприємцями.  

Обрані відділення університетської кар'єри: 

Краківський Політехнічний Університет: 

http://www.kariery.pk.edu.pl/ 

Краківська гірничо-металургійна академія: 

http://www.ck.agh.edu.pl/en/ 

Ягеллонський університет: 

http://www.biurokarier.uj.edu.pl/en_GB/  

https://cppc.gov.pl/
https://cppc.gov.pl/
http://www.kariery.pk.edu.pl/
http://www.ck.agh.edu.pl/en/
http://www.kariery.pk.edu.pl/
http://www.ck.agh.edu.pl/en/


 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: 

https://www.kariery.uek.krakow.pl/index.php?pg=

293 

 

Економічний Університет у Кракові: 

https://www.kariery.uek.krakow.pl/index.php?pg=

293 

 

 

Legalizacja pobytu 

 

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością mogą szybciej uzyskać 

legalizację ich pobytu na terytorium Polski w 

porównaniu do osób, które nie prowadzą 

działalności gospodarczej.  

 

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej: 

https://poland.mfa.gov.ua/ua/index/city/id/51 

 

W celu legalizacji pobytu należy kontaktować z 

Urzędem Wojewódzkim, w przypadku Krakowa jest 

to Małopolski Urząd Wojewódzki.  

 

Szczegółowe informacje dla cudzoziemców, a także 

niezbędne wnioski można znaleźć pod adresem:  

 

http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?pa

ge=Locations_of_foreigner_service_centres 

 

Легалізація перебування 

Члени правління товариства з обмеженою 

відповідальністю можуть отримати легалізацію 

свого перебування в Польщі швидше, ніж особи, 

які не ведуть підприємницької діяльності.  

Посольство України в Республіці Польща: 

https://poland.mfa.gov.ua/ua/index/city/id/51 

Для легалізації вашого перебування, будь ласка, 

зв'яжіться з обласним офісом, в разі Кракова-з 

Малопольским провінційним офісом.  

Детальну інформацію для іноземців, а також 

необхідні заяви можна знайти за наступною 

адресою:  

http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?pa

ge=Locations_of_foreigner_service_centres 

 

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna – Krakowski Park 

Technologiczny  

 

Małopolska świadczy pomoc publiczną dla 

przedsiębiorców, którzy decydują się na 

prowadzenie na jej terenie działalności 

gospodarczej. Wysokość udzielanej pomocy 

publicznej sięga 55% dla małych firm, 45% dla 

średnich oraz 35% dla dużych.  

 

Strefa będzie funkcjonować do końca 2026 roku. 

Mogą w niej inwestować między innymi spółki 

świadczące usługi informatyczne. Więcej informacji 

można odnaleźć w:  

 

http://www.kpt.krakow.pl/en/. 

 

 

Особлива Економічна Зона - Краківський 

Технопарк  

Малопольська надає державну допомогу 

підприємцям, які вирішили вести 

підприємницьку діяльність на своїй території. 

Обсяг наданої державної допомоги досягає 55% 

для малих підприємств, 45% для середніх і 35% 

для великих.  

Зона буде працювати до кінця 2026 року.В неї 

можуть інвестувати , зокрема, компанії, що 

надають ІТ-послуги. Більш детальну інформацію 

можна знайти в  

http://www.kpt.krakow.pl/en/. 

 

 

 

  

https://poland.mfa.gov.ua/ua/index/city/id/51
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=Locations_of_foreigner_service_centres
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=Locations_of_foreigner_service_centres
http://www.kpt.krakow.pl/en/


 

 

 

Optymalizacja podatkowa 

 

Rozpoczynając działalność możliwe jest dokonanie 

wyboru formy opodatkowania dochodu. Jedną z 

form jest podatek liniowy – 19%. Niezależnie od 

uzyskanych dochodów będą one podlegać 

opodatkowaniu stawką wynoszącą 19%. Co więcej, 

polskie prawo przewiduje możliwość legalnego 

obejścia płatności podatku CIT. W tym celu należy 

utworzyć spółkę będącą hybrydą spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki 

komandytowej. Prawnicy kancelarii niejednokrotnie 

mieli już okazję dokonać rejestracji takiego 

podmiotu. 

 

Warto też nadmienić, że przedsiębiorcy z branży IT 

od 1 stycznia 2018 roku mają możliwość stosowania 

podwyższonych kosztów uzyskania przychodu do 

50%. Odgórny limit podwyższonych kosztów 

uzyskania przychodu aktualnie wynosi 85 528 zł.  

 

Податкова оптимізація 

Починаючи свою діяльність, можна зробити вибір 

форми оподаткування доходи. Одна з форм - 

єдиний податок – 19%. Незалежно від отриманих 

доходів вони будуть підлягати оподаткуванню 

ставка становить 19%. Більш того, польське 

законодавство передбачає можливість 

легального уникнення сплати податку CIT. З цією 

метою необхідно створити компанію, яка є 

гібридом товариства з обмеженою 

відповідальністю і командитного товариства. 

Юристи фірми вже неодноразово мав можливість 

провести реєстрацію такої юридичної особи. 

Варто також зазначити, що підприємці з IT-галузі, 

з 1 січня 2018 року мають можливість 

застосування підвищених витрат отримати дохід 

до 50%. Верхня межа підвищених витрат 

отримати дохід в даний час складає 85 528 

злотих. 

 

 


