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Krze�, Dzia³alno�æ gospodarcza osoby zagranicznej

w Polsce,
Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2002, stron 332

Trwaj¹ca od ponad dziesiêciu lat transformacja systemu gospodarcze-
go, przynosz¹ca wiele zmian legislacyjnych, instytucjonalnych i gospo-
darczych, jak równie¿ spodziewane przyst¹pienie Polski do Unii Euro-
pejskiejwspó³tworz¹ coraz bardziej sprzyjaj¹cewarunki do podejmowania
dzia³alno�ci gospodarczej przez osoby zagraniczne.
Nowe zasady prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej okre�lone w

ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. � Prawo dzia³alno�ci gospodarczej
zapewniaj¹ równe traktowanie przedsiêbiorców zagranicznych z przed-
siêbiorcami polskimi.
Mimo ¿e w aktualnym stanie prawnym brak jest powa¿nych barier

zamykaj¹cych dostêp do dzia³alno�ci gospodarczej osobom zagranicz-
nym, nie oznacza to jednak, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy przewiduj¹ wiele
specjalnych uregulowañ u³atwiaj¹cych im tê dzia³alno�æ.
Wci¹gu ostatnich lat ukaza³o siê na rynku kilka publikacji ksi¹¿kowych

dotycz¹cych problematyki prawnej dzia³alno�ci gospodarczej zagranicz-
nych przedsiêbiorców, np.: E. Dobrodziej, Kapita³ zagraniczny w Polsce,
Bydgoszcz 1999; B. Popowska, Podmioty zagraniczne w polskim prawie
gospodarczym, Poznañ 1999;R. iM.Taradejna,Nabywanie nieruchomo�ci



206

Recenzja

w Polsce przez cudzoziemców, Zielona Góra 2001; K. D¹browska i M.
Gruszczyñski, Kapita³ zagraniczny a transformacja sektora finansowego
w Polsce, Warszawa 2001, jednak ¿adne ze wskazanych opracowañ nie
ujmuje w sposób kompleksowy tak wa¿nej i bardzo z³o¿onej problema-
tyki, jak¹ jest dzia³alno�æ gospodarcza osób zagranicznych.
Stwierdziæ zatem nale¿y, ¿e bêd¹ca przedmiotem recenzji monografia

pt. Dzia³alno�æ gospodarcza osób zagranicznych w Polsce � dzie³o trzech
autorów,wywodz¹cych siê zarówno ze �rodowiska naukowego, jak i prak-
tyków � jest bardzo potrzebna. Napisana jasnym, komunikatywnym jê-
zykiem jest ju¿ od dawna oczekiwan¹ pozycj¹ na rynku. Stanowi jedy-
ne istniej¹ce zwarte i kompleksowe ujêcie niemal¿e ca³ego tematu.
Interesuj¹ce jest to, ¿e autorzy rozwa¿aj¹ pozycjê przedsiêbiorców

zagranicznych zarówno w �wietle prawa materialnego (prawo publiczne
gospodarcze), jak i prawaprocesowego (administracyjne i cywilne), a tak¿e
na tle postanowieñ Uk³adu Europejskiego o stowarzyszeniu Polski z Uni¹
Europejsk¹ i jej pañstwami cz³onkowskimi.
Adresatem recenzowanej monografii s¹ nie tylko przedsiêbiorcy za-

graniczni maj¹cy zamiar podj¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹ w Polsce, lecz
tak¿e przedsiêbiorcy polscy prowadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹ wspól-
nie z zagranicznymi oraz przede wszystkim prawnicy, którzy w swej
pracy zawodowej zajmuj¹ siê sprawami z zakresu tej dziedziny prawa.
Ca³o�æ problematyki zosta³a przedstawiona w nastêpuj¹cych szesnastu

rozdzia³ach: I. Pojêcie osoby zagranicznej i przedsiêbiorcy zagranicznego
(s. 15-30), II. Warunki podejmowania dzia³alno�ci gospodarczej przez
osoby zagraniczne (s. 31-72), III. Podmiotowo�æ prawna osoby zagra-
nicznej (s. 73-79), IV. Oddzia³ (s. 80-150),V. Przedstawicielstwo (s. 151-
179), VI. Przepisy intertemporalne (s. 180-182), VII. Inne obowi¹zki
oddzia³u i przedstawicielstwa (s. 183-192), VIII. Porównanie oddzia³u
i przedstawicielstwa (s. 193-196), IX. Nabywanie nieruchomo�ci (s. 197-
223), X. Zatrudnienie cudzoziemców (s. 224-256), XI. Umowy o ochro-
nie inwestycji zagranicznych (s. 257-259), XII. Aspekty podatkowe (s.
260-268),XIII.Uk³adEuropejskimiêdzyRzecz¹pospolit¹ Polsk¹ aWspól-
notami Europejskimi (s. 269-278), XIV. Umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania (s. 279-285), XV. Likwidacja i upad³o�æ (s. 286-293),
XVI. Spó³ki handlowe z udzia³em osób zagranicznych (s. 294-332).
Publikacja zawiera nadto wprowadzenie (s. 13-14) oraz wykaz skrótów.



207

rec. Bartosz Kwiatkowski

Ramy recenzji pozwalaj¹ wiêcej uwagi po�wiêciæ jedynie wybranym
zagadnieniom.
W rozdziale pierwszym autorzy wyja�niaj¹ podstawowe terminy, takie

jak osoba zagraniczna, przedsiêbiorca zagraniczny, cudzoziemiec. Oma-
wiaj¹ tak¿e okre�lone w ustawie o cudzoziemcach pojêcia, które s¹ istotne
z punktu widzenia statusu osoby zagranicznej w Polsce i jej uprawnieñ.
Przedmiotem rozdzia³u drugiego s¹ zasady podejmowania i wykony-

wania dzia³alno�ci gospodarczej, wynikaj¹ce z ustawy � Prawo dzia³al-
no�ci gospodarczej. Z punktu widzenia inwestorów zagranicznych naj-
wiêksze znaczenie maj¹ dla nich dwie zasady: zasada równo�ci i zasada
wzajemno�ci.
Wed³ug pierwszej z nich, wyra¿onej w art. 5 ustawy, podejmowanie

i wykonywanie dzia³alno�ci gospodarczej jest wolne dla ka¿dego, na rów-
nych prawach, z zachowaniem warunków okre�lonych przepisami prawa.
Zasada ta w zakresie dotycz¹cym dzia³alno�ci przedsiêbiorców zagranicz-
nych najpe³niej mo¿e byæ realizowaniaw odniesieniu do pañstw cz³onków
Unii Europejskiej. Pozostaje w bezpo�rednim zwi¹zku z regu³¹ asymilacji,
wed³ug której przedsiêbiorcy zagraniczni wywodz¹cy siê z krajów Unii
powinni byæ traktowani na zasadach nie mniej korzystnych ni¿ przed-
siêbiorcy polscy.
Zasada wzajemno�ci, wyra¿ona w art. 6 ustawy oznacza, ¿e osoba

zagraniczna mo¿e w Polsce korzystaæ z takich samych uprawnieñ jak
obywatel polski, pod warunkiem, ¿e pañstwo, którego jest obywatelem
lub w którym ma siedzibê, bêdzie traktowa³o polskich przedsiêbiorców
(osoby fizyczne lub prawne) na prawach równych z prawami swoich
przedsiêbiorców.Wprzypadkudzia³alno�ci gospodarczej istnienie tej zasady
oceniane jest najczê�ciej na podstawie zawartych przez Polskê umów
miêdzynarodowych.
Zasada wzajemno�ci ma istotny wp³yw na wybór formy organizacyj-

noprawnej dla prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej. Jej brak oznacza,
¿e osoby zagraniczne mog¹ prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ tylko i
wy³¹cznie w formie spó³ki komandytowej, spó³ki z ograniczon¹ odpowie-
dzialno�ci¹ i spó³ki akcyjnej, a tak¿e przystêpowaæ do takich spó³ek oraz
obejmowaæ b¹d� nabywaæ ich udzia³y i akcje, za� przy istnieniu zasady
wzajemno�ci przedsiêbiorcy zagraniczni mog¹ tworzyæ ponadto, je�li
umowymiêdzynarodowenie stanowi¹ inaczej, oddzia³y z siedzib¹wPolsce.
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Oprócz wy¿ej wskazanych form dzia³alno�ci gospodarczej, przedsiêbior-
ca zagraniczny, niezale¿nie od istnienia czy braku zasady wzajemno�ci,
mo¿e na terenie RP utworzyæ przedstawicielstwo.
Formom organizacyjnym, takim jak oddzia³ i przedstawicielstwo,

autorzy omawianej publikacji po�wiêcili najwiêcej uwagi. W kolejnych
rozdzia³ach wskazali na ró¿nice wystêpuj¹ce pomiêdzy nimi, podstawowe
obowi¹zki, przedmiot dzia³alno�ci, dok³adnie przedstawili tryb tworzenia,
a tak¿e zakoñczenie dzia³alno�ci poprzez likwidacjê i upad³o�æ.
Nadto przedmiotem swoich zainteresowañ uczynili tak¿e oddzia³y

dzia³aj¹ce na podstawie przepisów szczególnych, takie jak oddzia³y za-
granicznego zak³adu ubezpieczeñ, oddzia³y zagranicznego banku oraz
oddzia³y w dzia³alno�ci maklerskiej.
Jedn¹ z istotnych barier w podejmowaniu dzia³alno�ci gospodarczej

w Polsce przez zagranicznych inwestorów jest nabywanie nieruchomo-
�ci, którym zosta³ po�wiêcony rozdzia³ IX.Ustawa z dnia 24marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomo�ci przez cudzoziemców jest podstawowym
aktem prawnym reguluj¹cym tê problematykê. Ta najstarsza obowi¹zu-
j¹ca w Polsce ustawa, mimo niejednokrotnej jej nowelizacji, jest niejed-
nolita iniespójnawewnêtrznieoraz, jaks³uszniestwierdzili autorzyomawianej
monografii, pozostaje w sprzeczno�ci z Uk³adem Europejskim. W art. 9
Konstytucji stwierdza siê, ¿e Polska przestrzega wi¹¿¹cego j¹ prawa
miêdzynarodowego, za� art. 87 uznaje ratyfikowane umowy miêdzyna-
rodowe za �ród³o powszechnie obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa.
Wed³ug art. 91 ratyfikowane umowy miêdzynarodowe stanowi¹ czê�æ

krajowego porz¹dku prawnego i stosowane s¹ bezpo�rednio. W przy-
padku kolizji takiej umowy z ustaw¹ krajow¹, umowa miêdzynarodowa
ma pierwszeñstwo.
Mocn¹ stron¹ omawianego rozdzia³u jest szczegó³owo przedstawiony

tryb postêpowania w sprawie wydawania zezwoleñ na nabywanie nie-
ruchomo�ci. Z tego te¿ wzglêdu opracowanie niniejsze ma du¿e znaczenie
praktyczne.
Autorzy recenzowanej monografii wyra�nie podkre�lili, ¿e poza wy-

mienionymiwyj¹tkami obowi¹zek uzyskania zezwolenia dotyczy nie tylko
przypadków nabywania przez cudzoziemców nieruchomo�ci, lecz istnieje
tak¿e przy nabywaniu (obejmowaniu) udzia³ów lub akcjiw spó³kach prawa
handlowego. Zgodnie z art. 3e ustawy, nabycie lub objêcie przez cudzo-
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ziemca udzia³u lub akcji w spó³ce handlowej maj¹cej siedzibê na teryto-
rium RP, bêd¹cej w³a�cicielem lub wieczystym u¿ytkownikiem nierucho-
mo�ci, wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnêtrznych, je¿eli:
� w wyniku nabycia lub objêcia udzia³ów lub akcji spó³ka stanie siê

spó³k¹ kontrolowan¹ (gdy cudzoziemcy posiadaj¹ bezpo�rednio lub po-
�rednio co najmniej 50% kapita³u zak³adowego) albo
� spó³ka jest spó³k¹ kontrolowan¹, a udzia³y lub akcje nabywa lub

obejmuje cudzoziemiecniebêd¹cyudzia³owcemlubakcjonariuszemspó³ki.
Wymieniony art. 3e ustawy, wprowadzony w wyniku nowelizacji z

1996 r.,mia³ s³u¿yæwyeliminowaniu lukiprawnej, która stwarza³amo¿liwo�æ
omijania rygorów ustawy. Nie przynios³o to jednak oczekiwanych rezul-
tatów. Dodaæ nale¿y, ¿e nadal istnieje mo¿liwo�æ obchodzenia przepisów
ustawy poprzez tzw. �po�rednie w³adztwo nad nieruchomo�ciami�, czyli
nabycie przez cudzoziemca akcji lub udzia³ów w spó³ce nie bêd¹cej
w³a�cicielem nieruchomo�ci, lecz maj¹cej akcje spó³ki, która jest takim
w³a�cicielem lub u¿ytkownikiem wieczystym nieruchomo�ci.
Powy¿sze zagadnienie by³o ju¿ przedmiotem rozpoznania NSA, który

w uchwale z dnia 24 marca 2001 r. (ONSA 2002, nr 1, poz. 10, s. 159
i nast.) stwierdzi³, ¿e:
�Zezwolenie Ministra SWiA okre�lone przez art. 3e ust. 1 ustawy o

nabywaniu nieruchomo�ci przez cudzoziemcównie dotyczy nabycia przez
cudzoziemca ponad 50% akcji w spó³ce handlowej z siedzib¹ na tery-
torium RP, nie bêd¹cej w³a�cicielem lub u¿ytkownikiem wieczystym
nieruchomo�ci, chocia¿by spó³ka ta mia³a ponad 50% akcji w innej spó³ce
handlowej z siedzib¹ na terytorium RP, bêd¹cej w³a�cicielem lub u¿yt-
kownikiem wieczystym nieruchomo�ci�.
Rozdzia³Xpo�wiêcony jest problematyce zatrudnienia cudzoziemców.

Autorzy nie ograniczyli siê tu tylko do omówienia jej w kontek�cie prawa
wewnêtrznego, ale wskazali tak¿e na regulacje zatrudnienia cudzoziem-
ców zawarte w umowach miêdzynarodowych, których Polska jest stron¹.
Przedstawione zosta³y tak¿e nowe uregulowania prawne zwi¹zane z
ubieganiem siê przez Polskê o cz³onkostwo w Unii Europejskiej.
Zasad¹ jest, ¿e aby cudzoziemiec móg³ wykonywaæ pracê na tery-

torium RP musi posiadaæ zezwolenie na pracê wydane przez wojewodê
w³a�ciwego ze wzglêdu na siedzibê pracodawcy. Od zasady tej istniej¹
wymienione przez autorów wyj¹tki.
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Przy tej okazji, celem uzupe³nienia, warto zasygnalizowaæ sprzeczno�æ
pomiêdzy przepisami dwóch ustaw, które reguluj¹ m.in. zatrudnianie
cudzoziemców w Polsce. Dla przyk³adu, z art. 50 ust. 2 ustawy o za-
trudnianiu i przeciwdzia³aniu bezrobociu wynika, ¿e wydanie zezwolenia
na pracê uzale¿nione jest odwcze�niejszego uzyskania przez cudzoziemca
wizy lub zezwolenia na zamieszkanie, natomiast art. 9 ust. 1 ustawy o
cudzoziemcach stanowi, ¿e je¿eli celem wjazdu i pobytu na terytorium
Polski jest zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej, wiza
mo¿e byæ cudzoziemcowi wydana, je¿eli przedstawi zezwolenie na za-
trudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej w Polsce. Podobnie
art. 17 ust. 2 pkt 1 powy¿szej ustawy stanowi, ¿e zezwolenia na zamiesz-
kaniemo¿na udzieliæ cudzoziemcowi, którywyka¿e istnienie okoliczno�ci
uzasadniaj¹cych jego zamieszkiwanie na terytorium Polski przez okres
d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy, do których w szczególno�ci nale¿y uzyskanie
zezwolenia na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej.
Z analizy powy¿szych przepisówwynika nielogiczny zatemwniosek: aby
otrzymaæ zezwolenie na pracê cudzoziemiec powinien uzyskaæ wizê lub
zezwolenie na zamieszkanie, warunkiem wydania której jest posiadanie
zezwolenia na pracê.
W opracowaniu nie pominiêto równie¿ kwestii podatkowych (rozdzia³

XII i XIV). Autorzy omówili tu podstawowe zagadnienia opodatkowania
spó³ek handlowych, oddzia³ów i przedstawicielstw podatkiem VAT i
akcyzowym oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem opodatkowania dochodów z dywidend i innych
przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych. Zwrócono tak¿e
uwagê na rolê, jak¹ pe³ni¹ w krajowym porz¹dku prawnym umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania, reguluj¹ce wiele praw i obowi¹z-
ków podatkowych cudzoziemców w sposób odmienny od powszechnie
obowi¹zuj¹cych przepisów. Ca³o�æ problematyki dotycz¹cej umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania zosta³a wzbogacona o wybrane
orzeczenia s¹dowe SN i NSA, co ma du¿e znaczenie dla praktyki.
Mile widziane by³oby tak¿e ujêcie w omawianej monografii zagadnieñ

dotycz¹cych prawa celnego i dewizowego oraz nowych przepisów w
dziedzinie finansowego wspierania inwestycji przez pañstwo. Szkoda, ¿e
wielko�æ publikacji okre�lona przez wydawcê nie pozwoli³a autorom tego



211

rec. Bartosz Kwiatkowski

w³¹czyæ. Nale¿ymieæ nadziejê, ¿e problematyka ta stanie siê przedmiotem
ich zainteresowañ w kolejnych publikacjach.
Nale¿y wyraziæ satysfakcjê z ukazania siê tak potrzebnej ksi¹¿ki, sta-

nowi¹cej istotny wk³ad w problematykê podejmowania i prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej przez osoby zagraniczne. Przedstawiona publi-
kacja godna jest polecenia zw³aszcza dla praktyków, którzy dziêki niej
mog¹ uzyskaæ wiedzê na temat nowych regulacji prawnych, zwi¹zanych
z nimi problemów i nowego podej�cia do przedstawionego w niej tematu.

Bartosz Kwiatkowski


