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Poľská republika 
Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii 

 
 
Táto publikácia bola vydaná Regionálnym poradenským a informačným centrom (RPIC 
Prešov) ako súčasť projektu Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel 
venovaného malým a stredným podnikom. Projekt je spolufinancovaný Európskou 
komisiou. Slúži na všeobecnú orientáciu slovenských záujemcov o podnikanie na území 
Poľskej republiky. 
 
 
Obsah tejto publikácie nepredstavuje názor ani stanovisko Európskej komisie alebo RPIC 
Prešov. RPIC Prešov, Európska komisia, ani žiadna iná osoba pôsobiaca v ich mene, nie je 
zodpovedná za využívanie informácií, ktoré sú obsiahnuté v tejto príručke.  
 
 
Príručka neprešla jazykovou úpravou. 
 
 
Túto príručku vydalo:  
 

 
 
 
 
 
Regionálne poradenské a informačné centrum 
Reimanova 9 
080 01  Prešov 
Slovenská republika 
 
 
Telefón: + 421 51 7560 329 
Fax: + 421 51 7733 552 
e-mail: een@rpicpo.sk  
web: www.rpicpo.sk  
 
 
 
Prešov 2015 
© RPIC Prešov 
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1 Základné údaje 

Oficiálny názov: Poľská republika (Rzeczpospolita Polska) 

Vstup do EÚ: 1. 5. 2004  

Európsky parlament: 51 volených členov 

Hlavné mesto: Varšava (Warszawa) 

Rozloha: 312,679 km2 

Susedné krajiny: Bielorusko, Česká republika, Nemecko, Litva, Rusko, Slovensko, Ukrajina  

Počet obyvateľov: 38,017,856 (podľa Eurostatu, predbežný údaj – 2014) 

Národnostné menšiny a etnické skupiny:  Poliaci 97.8%, Nemci 1.3% (nemecká menšina 
má zastúpenie v Sejme), Ukrajinci 0.6%, Bielorusi 0.5%, Litvania, Slováci a Česi 

Náboženstvo: rímsko-katolícke 89.8%, východné ortodoxné 1,3%, protestantské 0,3%, a 
iné 0,3% 

Jazyky: poľský jazyk  

Politický systém: parlamentná demokracia  

Forma štátneho zriadenia a vlády: parlamentná republika, unitárny štát s dvojkomorovým 
parlamentom – Národné zhromaždenie (Zgromadzenie Narodowe: horná komora - Senat a 
dolná komora - Sejm). Horná komora má 100 členov a dolná komora má 460 členov, ktorí sú 
volení v priamych voľbách na štyri roky. Výkonnú moc reprezentuje prezident a Rada 
ministrov. Od 6. augusta 2010 prezidentom Poľskej republiky je Bronislaw Komorowski. 
Prezident je volený priamo na obdobie piatich rokov. Členov Rady ministrov navrhuje 
premiér, menuje ich prezident a dolná komora (Sejm) schvaľuje Radu ministrov. 

Administratívne členenie: 16 vojvodstiev (województwo), 308 okresov (powiat) a 65 miest 
s kompetenciami okresu, 2489 obcí (gmina) 

Prístavy: Gdansk, Gdynia, Gliwice, Kolobrzeg, Szczecin, Swinoujscie, Ustka, Warszawa, 
Wroclaw, Police 

Letiská: Warszawa (Modlin Airport), Warszawa (Chopin Airport), Katowice, Poznan, Szczecin, 
Gdansk, Wroclaw, Lancut, Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Zielona Gora, Katowice, Lublin, 
Rzeszow 
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Časové pásmo: stredoeurópsky čas 

Mena: 1 zlotý (zl.) = 100 grošov 

Ďalšie podrobnosti:  

• http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/poland  
• http://mg.gov.pl/portalout/mgpips (Ministerstvo hospodárstva) 
• http://www.poland.pl 
• http://www.paiz.gov.pl (Agentúra pre zahraničné investície) 
• http://www.indexmundi.com/poland 
• http://www.exxun.com/Poland/e_ec.html   
• https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html 
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2 Ekonomika  

HDP(podľa parity kúpnej sily): 941,4 mil. dolárov  (cia, factbook, 2014)  
 
HDP na obyvateľa (podľa parity kúpnej sily):  24 400 dolárov (cia, factbook, 2014) 
                                                                
Štruktúra HDP (2013, odhad) 
Poľnohospodárstvo (zemiaky, ovocie, zelenina, pšenica, hydina, vajcia, mliečne výrobky) 4% 
priemysel 33,3%  
služby 62,7% 
 
Výška verejného dlhu: 826745.8 mil. zlotých, 45.6% z HDP (koniec roka 2014)  
 
Inflácia: 0.2% (2014) 
 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo: 58,5% vo veku 24-64 (2014)  
 
Nezamestnanosť: 12,7% (2014) 
 
Priemysel: strojárstvo, potravinársky, textilný, ťažba železnej rudy a uhlia, chemický, 
výroba lodí, nábytku, automobilový, sklársky 
 
Ďalšie informácie o ekonomike:  

• Eurostat – vývoj HDP v krajinách EU  
• http://www.cia.gov/cia/publications/factbook (stránka CIA)  
• http://www.economist.com/countries (Ekonomický časopis The Economist)  
• http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm (BBC)  
• http://www.state.gov/v/po/ei/bgn/2875.htm 
• http://www.mg.gov.pl (Ministerstvo hospodárstva) 
• http://www.indexmundi.com/poland 
• http://www.exxun.com/Poland/e_ec.html 
• http://www.paiz.gov.pl  
• https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html 
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3 Podnikanie v Poľskej republike 
 

3.1  Požiadavky na založenie podniku 

 
Proces založenia zahraničnej firmy v Poľsku je právne upravený Obchodným zákonníkom 
(Zákonník obchodných spoločností) a Zákonom o slobode hospodárskej aktivity (Zákon 
o slobode podnikania) z 2. júla 2004. Zahraničné osoby z členských štátov EÚ a členských 
štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA), tvoriace Európske hospodárske 
spoločenstvo, môžu v Poľsku podnikať za rovnakých podmienok ako poľskí podnikatelia. 
 
V zmysle Obchodného zákona sú za účasti zahraničných investícií najčastejšie založené 
nasledujúce obchodné spoločnosti: 
- spoločnosť s ručením obmedzeným, 
- akciová spoločnosť, 
- verejná obchodná spoločnosť, 
- komanditná spoločnosť, 
- partnerská spoločnosť 
- akciovo-komanditná spoločnosť 
- samostatne zárobkovo činná osoba 
 
Kapitálovými spoločnosťami sú spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. 
Medzi osobné spoločnosti patrí verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, 
partnerská spoločnosť a akciovo-komanditná spoločnosť. V osobných spoločnostiach 
podnikatelia vykonávajú podnikateľskú činnosť osobne v podniku spoločnosti. 
 
s.r.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnooecią, sp. z o.o.) - predstavuje obchodnú 
spoločnosť, spoločníci ktorej ručia za svoje záväzky do výšky svojho kapitálového vkladu. 
Sp. z o.o. môže byť založená aj jednou osobou vrátane zahraničných fyzických a 
právnických osôb. Základné imanie spoločnosti je 5 000 zlotých, ktoré pozostáva z akcií s 
nominálnou hodnotou najmenej 50 zlotých, pričom pri zakladaní musí byť splatená celá 
výška základného imania. Akcie alebo ich časť sa dajú previesť písomnou formou overenou 
notárom. Štatutárne orgány Sp. z o.o. sú Valné zhromaždenie spoločníkov a Konatelia. 
Dobrovoľnými orgánmi sú Dozorná rada a Kontrolná komisia.  
 
Pred založením Sp z o.o. musí byť podpísaná spoločenská zmluva, ktorej náležitosti sú 
presne vymedzené v Obchodnom zákone, musia byť vymenovaní členovia štatutárnych 
orgánov a musí byť splatená celá výška základného imania pred registráciou podniku. 
Spoločenská zmluva musí byť uzavretá formou notárskeho zápisu. 
 
a.s. (spółka akcyjna, S.A.) – S.A. môže byť založená samotnými zakladateľmi alebo na 
základe verejného úpisu (oznámenia o zápise akcií). Predstavuje súkromnú spoločnosť, 
spoločníci ktorej ručia za záväzky spoločnosti do výšky nesplateného vkladu za podpísané 
akcie. S.A. môže by založená aj jednou osobou vrátane zahraničných fyzických 
a právnických osôb. Minimálna výška základného imania spoločnosti je 100 000 zlotých. 



strana 9 z 30 
RPIC Prešov, marec 2015 

Minimálna hodnota jednej akcie je 0,1 zloty. Základný kapitál môže byť splatený v hotovosti 
alebo formou nepeňažných vkladov. Akcie sú voľne obchodovateľné a prevoditeľné. 
Zakladatelia S.A. musia, ešte pred registrovaním spoločnosti, splatiť najmenej 25 % 
základného imania v prípade peňažného vkladu. V prípade nepeňažného vkladu musí byť 
základné imanie splatené v plnej výške, nie neskôr ako pred uplynutím jedného roku od 
registrácie spoločnosti. S.A. má tri orgány: Valné zhromaždenie, Predstavenstvo a Dozorná 
rada. Predstavenstvo koná v mene spoločnosti. 
 
v.o.s (spólka jawna) -  je forma personálneho partnerstva založená za účelom 
prevádzkovania činnosti formovaná minimálne dvoma jednotlivcami alebo právnickými 
osobami.  Každý partner má právo reprezentovať spoločnosť a ručí neobmedzene do 
rozsahu svojho majetku. Minimálny vklad sa nevyžaduje. Spoločenská zmluva pri založení 
v.o.s musí byť písomná, inak je neplatná. 
 
k.s. (spółka komandytowa) - je forma personálneho partnerstva založená za účelom 
prevádzkovania činnosti formované minimálne dvoma jednotlivcami alebo právnickými 
osobami. Najmenej jeden partner ručí za záväzky spoločnosti neobmedzene (generálny 
partner - komplementár) a minimálne jeden partner ručí obmedzene (limitovaný partner - 
komandista), avšak ak názov firmy komanditnej spoločnosti zahŕňa meno alebo obchodné 
meno obmedzeného ručiteľa, tento partner je zodpovedný za záväzky bez obmedzení. 
Partnerstvo je reprezentované výlučne generálnym partnerom, limitovaný partner môže 
zastupovať spoločnosť ak je vymenovaný za splnomocnenca. Minimálny vklad sa 
nevyžaduje. 

partnerská spoločnosť (spółka partnerska – sp.p.)– forma personálneho partnerstva 
založená partnermi s cieľom vykonávať profesiu (slobodné povolanie). Partneri môžu byť 
výlučne osoby autorizované vykonávať profesiu špecifikovanú v Kódexe obchodných 
spoločností, napr.: právnici, architekti, inžinieri, poisťovací makléri, daňoví poradcovia. 
Každý partner má právo reprezentovať spoločnosť. Minimálny vklad sa nevyžaduje. 
Spoločenská zmluva musí byť uzavretá formou notárskeho zápisu. 

komanditno-akciová spoločnosť (spółka komandytowo-akcyjna – S.K.A.)- typ 
partnerstva, ktoré vzniklo za účelom vykonania podnikania vo veľkom, kde jeden partner je 
zodpovedným veriteľom za dlhy a záväzky spoločnosti bez obmedzenia (generálny partner), 
a aspoň jeden z partnerov je akcionárom a nie je zodpovedný za dlhy a záväzky partnerstva, 
však, ak obchodné meno spoločnosti zahŕňa názov alebo obchodné meno akcionára, 
akcionár ručí za záväzky partnerstva bez obmedzenia.  Môže byť reprezentovaná výlučne 
generálnym partnerom, podielnici môžu reprezentovať spoločnosť ak sú menovaní za 
zástupcu. Počiatočný vklad je PLN 50, 000. V komanditnej-akciovej spoločnosti existujú dva 
orgány: dozorná rada a valné zhromaždenie. 

SZČO (indywidualna działalność gospodarcza)- je to fyzická osoba, ktorá vykonáva 
podnikanie vo vlastnom mene. Neexistuje obmedzenie zodpovednosti, všetky dlhy podniku 
sú dlhmi daného živnostníka. 

Zákon o slobode podnikania (Economic Freedom Act) z 2. júla 2004 upravuje pobočku 
a zastúpenie zahraničného podniku. 
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Pobočka (oddział) – forma podnikania používaná zahraničnými fyzickými a právnickými 
osobami, ktoré sú zaregistrované v zahraničí ako obchodné spoločnosti. Pobočka nesie 
meno spoločnosti zahraničného investora s dodatkom „pobočka v Poľsku“ („oddział w 
Polsce“). Prostredníctvom pobočky možno vykonávať činnosti len v rozsahu predmetu 
činnosti spoločnosti zahraničného investora, ktorý pobočku založil. Zahraničný podnikateľ 
musí poveriť zodpovednú osobu, ktorá ho bude na pobočke zastupovať, musí viesť 
samostatnú evidenciu v poľskom jazyku a musí ohlásiť všetky zmeny týkajúce sa stavu 
spoločnosti na príslušnom Ministerstve hospodárstva. 
 
Zastúpenie zahraničného podniku (przedstawicielstwo)– zahraničný investor môže 
založiť zastúpenie, ktorého činnosť je však obmedzená len na reklamu a propagáciu 
zahraničného podniku. Zastúpenie vzniká zápisom do špeciálneho registra zastúpení 
zahraničných podnikateľov, ktorý je spravovaný ministrom hospodárstva. 

3.2  Požiadavky na spoločnosti z členských krajín Spoločenstva, ktoré chcú pracovať 
ako cezhraničné firmy 

 
Obchodný zákon upravuje zakladanie podnikov so zahraničnou účasťou v Poľskej republike. 
Založenie podniku možno rozdeliť na jednotlivé kroky: 
 

1. Úrad notára – zakladatelia musia uzavrieť spoločenskú zmluvu alebo vyhotoviť 
zakladateľskú listinu (v prípade spoločnosti jednej osoby) a vypracovať stanovy 
a smernice formou notárskeho zápisu. Notársky poplatok závisí od výšky vstupného 
kapitálu firmy. Zahraničná osoba môže zaregistrovať pobočku alebo obchodné 
zastupiteľstvo v Poľsku, pokiaľ pokračuje v obchodnej činnosti v domovskom štáte. 
Od 1. januára 2012 bola zavedená nová alternatíva založenia spoločnosti, ktorá 
nevyžaduje uzatvorenie spoločenskej zmluvy vo forme notárskeho zápisu. Nová 
alternatíva vyžaduje online registráciu. 

       
2. Štátny súdny register – najneskôr 6 mesiacov od podpísania spoločenskej zmluvy sa 

musí podať žiadosť o zápis do Štátneho súdneho registra na príslušnom 
Registračnom súde, inak je zmluva neplatná. Od 18. mája 2012 registračný poplatok 
je 500 PLN pre každú obchodnú spoločnosť a za publikáciu je poplatok vo výške 100 
PLN. V prípade zmeny údajov sa platí poplatok 250 PLN a 250 PLN za povinné 
ohlásenie v Súdnom a hospodárskom vestníku. Proces registrácie v Štátnom 
súdnom registri trvá približne 3 – 4 týždne. K registrácii je potrebné taktiež 
potvrdenie o sídle spoločnosti (prinajmenšom nájomná zmluva). Pri forme 
„Zastúpenie zahraničného podniku“ sa spoločnosť registruje do registra zastúpení 
zahraničných podnikateľov, ktorý je vedený ministrom hospodárstva. Od 1. januára 
2012 bola zavedená možnosť online registrácie.  

                                                                            
3. Ústredný štatistický úrad – na príslušnom štatistickom úrade, podľa sídla firmy, je 

potrebné podať žiadosť o pridelenie štatistického identifikačného čísla (REGON). 
Číslo je pridelené bezplatne, v priebehu 2 týždňov od získania oznámenia o zápise 
v registri. Od roku 2009 je možnosť získať štatistické identifikačné číslo spolu zo 
žiadosťou o zápis do Štátneho súdneho registra. 
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4. Poľská banka – na základe zákona o slobode podnikania sa podnikatelia zaväzujú 
k nepeňažnej forme úhrad iným podnikateľom a pri platbe nad 15 000 €. 
Podnikatelia sú preto povinní založiť si bankový účet v ľubovoľnej banke v Poľsku. – 
na základe zákona o slobode podnikania sa realizované platby a ich prijatie musí 
uskutočniť cez bankový účet zriadený podnikateľom v týchto prípadoch: ak iný 
podnikateľ je zmluvnou stranou transakcie a ak jednorázová platba prevyšuje 15 000 
Eur. 

 
5. Daňový úrad – podnikatelia, ktorí sú platcami DPH (ak majú obrat vyšší ako 10 000 €) 

musia prihlásiť spoločnosť na daňovom úrade, a teda vyplniť formulár pre daňové 
identifikačné číslo (NIP). Poplatok za registráciu na daňovom úrade a udelenie čísla 
NIP je 170  PLN. 

 
6. Úrad sociálneho zabezpečenia – do 7 dní odo dňa zamestnania prvého pracovníka je 

podnikateľ povinný nahlásiť spoločnosť na Úrade sociálneho zabezpečenia pre 
potreby platenia sociálneho poistenia za zamestnancov a firmu. 

 
7. Národný inšpektorát práce – každý podnikateľ, ktorý chce zamestnávať pracovníkov, 

má povinnosť písomne ohlásiť každého pracovníka na Národnom inšpektoráte práce 
do 30 dní odo dňa uzatvorenia pracovnej zmluvy s pracovníkom. Registrácia je 
bezplatná. 

 
8. Sanitárna epidemiologická stanica (SANEPID) – do 30 dní od začatia podnikania je 

podnikateľ povinný informovať príslušnú sanitárnu – epidemiologickú stanicu 
o mieste, druhu a rozsahu podnikania a o predpokladanom počte pracovníkov. Je 
potrebné písomne informovať o prostriedkoch a postupoch týkajúcich sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). 

 
Kontaktné miesta: 
Názov a adresa:   tel. a fax:   e-mail, web stránka: 
 
Ministerstvo hospodárstva  tel.: +48 22 693 50 00               mg@mg.gov.pl  
 
Príslušné Registračné súdy      www.ms.gov.pl  
 
Ústredný štatistický úrad  tel.: +48 22 608 30 00               dane@stat.gov.pl              
 
Príslušný Daňový úrad      www.urzad-skarbowy.pl  
 
Úrad sociálneho zabezpečenia tel.: +48 22 623 30 00                www.zus.pl   
 
Národný inšpektorát práce  tel.: +48 22 420 37 23                kancelaria@gip.pl        
                                                                                                                           

                   www.pip.gov.pl  

3.3  Zápis do Komory remesiel alebo Registra 

Nepovinný 
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Kontaktné miesta: 
Názov a adresa:   tel. a fax:   e-mail, web stránka: 
 
Poľská obchodná komora   tel.: +48 22 630 96 00   kig@kig.pl , www.kig.pl    

3.4  Licencie a povolenie pre špeciálne remeselné činnosti 

Áno 
 
Podľa čl. 75 Zákona o slobode podnikania sa povolenie vyžaduje, medzi inými, na 
nasledujúce činnosti: 
- veľkoobchod a výroba alkoholických nápojov; 
- založenie investičného alebo dôchodkového fondu; 
- prevádzka bankových služieb; 
- prevádzka poisťovacích a brokerských služieb; 
- prevádzka kasín, lotérií a hazardných hier; 
- cestná doprava; 
- výskum; 
- služby turistických agentúr; 
- colnice. 
 
Licencia je potrebná na: 
-cestná a železničná doprava 

3.5  Zápis do Obchodného registra alebo Registra firiem  

Áno 
 
Všetky obchodné spoločnosti musia byť zaregistrované v Obchodnom registri na príslušnom 
okresnom súde (3 - 4 týždne od podania žiadosti). Elektronický register je bezplatne 
prístupný pre verejnosť na stránke http://cors.pl/. ) 
 
Kontaktné miesta: 
Názov a adresa:    tel. a fax:  e-mail, web stránka:  
 
Elektronický register    tel. +48 607-686-972  krs@cros.pl , www.cors.pl  

      Infolinka: 801 989 979 
 

 
        

3.6  Iné ohlasovacie a registračné povinnosti 

Áno 
 
Po registrácii v Obchodnom registri je potrebné ohlásiť spoločnosť na Ústrednom 
štatistickom úrade pre získanie identifikačného čísla REGON. Ak je podnikateľ platcom DPH 
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musí sa evidovať aj na daňovom úrade a požiadať o pridelenie identifikačného čísla NIP. 
Poplatok za vydanie NIP je 170 PLN.  

 

3.7  Dodatočné požiadavky na notifikácie pre zahraničné firmy poskytujúce služby 

Áno 
 
Podľa poľského zákona - Zákona o slobode podnikania je potrebné na vykonávanie 
niektorých činností získať povolenie, licenciu alebo koncesiu. Činnosti, pre vykonávanie 
ktorých je potrebné vlastniť licenciu a povolenie, sú uvedené v časti 1.4.  Činnosti, na 
vykonávanie ktorých je potrebná koncesia a úrady vystavujúce koncesie sú v nasledujúcej 
tabuľke. 
 
Druh aktivity, na ktorú je potrebná 
koncesia 

Úrad vystavujúci potrebnú koncesiu 

Výskum, identifikácia a ťažba minerálov 
a minerálnych materiálov zo sedimentov 
a odpadov po ťažbe a procesoch 
obohacovania minerálov; bezkontajnerové 
skladovanie látok na násypoch, skládky 
odpadu v podzemných baniach 

Ministerstvo životného prostredia (v 
špeciálnych prípadoch môže sa požadovať 
povolenie aj od iných úradov) 

Výroba a obchodovanie s výbušnými 
látkami, zbraňami a muníciou, ako aj 
výrobky a technológie pre vojenské 
a policajné účely 

Ministerstvo vnútra 

Výroba, spracovanie, preprava, distribúcia 
a obchodovanie s pohonnými látkami a 
energiami 

Predseda úradu regulácie energie 

Ochrana ľudí a majetku Ministerstvo vnútra 
Letecká doprava Predseda civilného leteckého úradu 
Vysielanie rádiových a televíznych 
programov 

Národná rozhlasová rada 

 
 
Kontaktné miesta: 
Názov a adresa:  tel. a fax:   e-mail, web stránka: 
 
Ministerstvo ŽP   tel.: +48 22 579 29 00                www.mos.gov.pl  
    +48 22 36-92-900  info@mos.gov.pl  
Ministerstvo vnútra  tel.:  +48 22 621 20 20 www.mswia.gov.pl  
 
Úrad regulácie energie tel.: +48 22 661 61 07                ure@ure.gov.pl www.ure.gov.pl  

                                                                                                            
Civilný letecký úrad  tel.:  +48 22 520 72 00         kancelaria@ulc.gov.pl                                                 
         www.ulc.gov.pl   



strana 14 z 30 
RPIC Prešov, marec 2015 

3.8  Povinná registrácia na potlačenie protizákonnej práce  

Áno 
 
V prípade spomínaných činností v časti 3.4 a 3.7 je potrebné získať od príslušných úradov 
povolenie na výkon daných činností. 

3.9  Daňová registrácia  

Áno 
 
Pozri bod 5 

3.10  Registrácia k trvalému pobytu 

Nie 
 
Občania  EHP a Švajčiarska sú povinní do 4 dní od prekročenia poľskej hranice nahlásiť 
prechodný pobyt na vojvodinovom úrade podľa miesta pobytu. Ak sa občan EHP 
a Švajčiarska zdržiaval v Poľsku nepretržite 5 rokov, získava právo na trvalý pobyt, ktorý 
v písomnej forme vydáva príslušný úrad vojvodstva. 
 
Kontaktné miesta:  
Názov a adresa:   tel. a fax:   e-mail, web stránka: 
 
Ministerstvo zahraničných vecí tel.: +48 22523 90 00                  www.msz.gov.pl                                                 

3.11  Prístup k zamestnaniu, hlavne v oblasti remesiel, pre občanov členských štátov EÚ 
– pracovné povolenia  

Od 10. januára 2007 neuplatňuje Poľsko voči žiadnej z členských krajín EHP prechodné 
obdobie, a teda občania týchto krajín majú voľný vstup na poľský trh práce a nepotrebujú 
ani pracovné povolenie. Slovenskí občania si môžu hľadať prácu samostatne 
prostredníctvom médií, ako aj pomocou verejných služieb zamestnanosti (Wojewódzke 
a Powiatowe Urządy Pracy), prípadne prostredníctvom súkromných sprostredkovateľov 
práce.  
 
Kontaktné miesta: 
Názov a adresa:    tel. a fax:  e-mail, web stránka: 
 
Informačný servis Úradov práce     www.praca.gov.pl  
 
Verejné služby zamestnanosti         
         www.psz.praca.gov.pl  
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4  Dovozné obmedzenia 

4.1 Dovoz kapitálu a iného zariadenia pri príchode podniku do krajiny  

Dovoz kapitálu z členských krajín EÚ nepodlieha žiadnym obmedzeniam. 
Do roku 2016 je zavedené prechodné obdobie za účelom ochrany vnútroštátnej legislatívy 
s ohľadom na nadobúdanie nehnuteľností: 12 ročné obdobie pre nákup poľnohospodárskej 
pôdy a lesov. 

4.2  Dočasný dovoz/vývoz profesijného zariadenia, nástrojov a strojov 

Nie 
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5  Registrácia na daňovom úrade 

Povinná registrácia k platbe DPH-EÚ pre spoločnosti so zdaniteľným obratom presahujúcim 
10 000 €. Poľský zákon presadzuje 4 sadzby DPH: základná 23%, znížená 8% (potraviny, 
ľudové remeslá, ochrana zdravia, a i.). Nová sadzba 5% bola uvedená na niektoré druhy 
potravín. Uplatňuje sa aj 0% sadzba. 
 
Podnikateľ, ktorý dosiahne obrat vyšší ako PLN 150 000 je povinný platiť daň, a teda musí 
spoločnosť prihlásiť na daňovom úrade. Vyplnením formulára mu bude pridelené daňové 
identifikačné číslo (NIP). Poplatok za registráciu na daňovom úrade a udelenie čísla NIP je 
170 PLN. 
 
 
Kontaktné miesta:  
Názov a adresa:   tel. a fax:   e-mail, web stránka: 
 
Ministerstvo financií   tel.: +48 22694 55 55                kancelaria@mofnet.gov.pl  
Poľskej republiky  
  
Poľská agentúra     tel.: +48 22 334 98 00 post@paiz.gov.pl  
informácií a zahraničných investícií     www.paiz.gov.pl       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



strana 17 z 30 
RPIC Prešov, marec 2015 

6  Povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia 

6.1  Povinné sociálne poistenie pre osoby samostatne zárobkovo činné 

Do 7 dní od zamestnania prvého pracovníka musí zamestnávateľ tohto pracovníka nahlásiť 
príslušnému úradu sociálneho zabezpečenia. 
 
Zamestnávateľ odvádza za svojho zamestnanca poistné: zdravotné poistenie – 9,00 % 
z vymeriavacieho základu, dôchodkové poistné – 19,52 % z vymeriavacieho základu, 
invalidné poistenie (invalidný dôchodok, vdovský a sirotský dôchodok) – 8,00 % 
z vymeriavacieho základu, nemocenské poistenie – 2,45 % z vymeriavacieho základu, 
úrazové poistenie – od 0,67% do 3,86 % z vymeriavacieho základu. Percentuálna sadzba 
príspevkov na úrazové poistenie je rôzna v závislosti od druhu vykonávanej činnosti.  
 
Okrem týchto základných poistení, zamestnávateľ odvádza poplatky za zamestnanca aj do 
pracovného fondu vo výške 2,45 % a do zamestnaneckého záručného náhradného fondu vo 
výške 0,10 %.  
 
V decembri 2011 odvod sociálneho poistenia platený zamestnancom sa v priemere rovnal 
PLN 2849,22. 
 
Viac informácií na: http://kontaktnicentrum.as4u.cz/cs/informace-k-cr-pl-hospodarske-
spolupraci-podnikani/podnikani-v-polsku-2013.html a na http://www.rsmi.pl/files/DBI-2012-
v3.pdf 
 
Kontaktné miesta: 
Názov a adresa:   tel. a fax:   e-mail, web stránka:  
 
Ministerstvo financií   tel.:+48 22 694 55 55    kancelaria@mofnet.gov.pl   
 
Inštitút sociálneho poistenia   tel.:+48 22 623 30 00                www.zus.pl      

6.2  Povinná registrácia a členstvo  

Áno 
 
Do 7 dní odo dňa zamestnania prvého pracovníka je podnikateľ povinný nahlásiť spoločnosť 
na Úrade sociálneho zabezpečenia pre potreby platenia sociálneho poistenia za 
zamestnancov a firmu. 
 
Kontaktné miesta:  
Pozri 3.2 
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7 Registrácia na f inančnom úrade 

Pri dani z príjmov právnických osôb sa počíta so sadzbou 19 % z daňového základu. Pri 
výpočte dani z príjmu fyzických osôb sa vychádza zo sadzieb 18 %. Ročný príjem nad PLN 
85,528 sa zdaňuje sumou 14,839.02 + 32% zo sumy presahujúcej PLN 85,528. V určitom 
prípade si podnikateľ môže zvoliť aj rovnú daň – 19%. Príjem, ktorý nepodlieha povinnosti 
úhrady dane v rokoch 2009-2013 je vo výške 3091 PLN. 
 
Poľsko má podpísanú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia so Slovenskou republikou s 
platnosťou od 21. decembra 1995 a je uverejnená v Zákone č. 95/1996 Z. z.  
 

Kontaktné miesta: 
Kontaktné miesta:  
Názov a adresa:   tel. a fax:   e-mail, web stránka: 
 
Ministerstvo financií    tel.: +48 22 694 55 55               kancelaria@mf.gov.pl  
Poľskej republiky  
   
Poľská agentúra     tel.: +48 22 334 98 00 post@paiz.gov.pl  
informácií a zahraničných investícií       www.paiz.gov.pl  
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8  Ďalšie náležitosti na založenie/zrušenia f irmy 

8.1  Výkon živnosti samostatne zárobkovou osobou  

Pre výkon niektorých profesií je potrebné získať povolenie. Viac v bode 3.4 a 3.7. 
 
Kontaktné miesta:  
Pozri 3.4 a 3.7 

8.2  Vzťah zamestnanec – zamestnávateľ  

 
V prípade, ak zamestnávateľ vysiela zamestnanca do zahraničia, platí nariadenie EK 
96/71/EC – Vysielanie zamestnancov do zahraničia. 
 
Kontaktné miesta:                                                   
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs_en.htm#1  
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9  Ostatné povolenia a oprávnenia 

9.1  Zdravotné a hygienické povolenia a pod.  

Áno 
 
Do 30 dní od začatia podnikania je podnikateľ povinný informovať príslušnú sanitárnu – 
epidemiologickú stanicu o mieste, druhu a rozsahu podnikania a o predpokladanom počte 
pracovníkov. Je potrebné písomne informovať o prostriedkoch a postupoch týkajúcich sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). 
 
 
Kontaktné miesta: 
Pozri 3.2 

9.2  Povolenia na založenie podniku 

Áno 
 
Kontaktné miesta: 
Pozri 3.5 

9.3  Obchodné povolenie 

Áno 
 
Vyžaduje sa pri podnikateľskej činnosti s odpadmi, zbraňami, energiami a iné.  
 
Kontaktné miesta:  
Pozri 3.7 

9.4  Zdravotné osvedčenie  

Áno 
 
Všetci zamestnanci podliehajú povinnej prvotnej zdravotnej prehliadke. Ich pravidelnosť 
závisí od druhu vykonanej práce. Náklady spojené so zdravotnou prehliadkou hradí 
zamestnávateľ.    
 
Kontaktné miesta:  
Názov a adresa:   tel. a fax:   e-mail, web stránka: 
 
Ministerstvo zdravotníctva             tel.:  +38 22 831 23 24 www.mz.gov.pl  

9.5  Stavebné povolenie  

Áno 
 
Táto problematika je upravená v Zákone o územnom plánovaní a v Stavebnom zákone. 
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Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie je nutné získať súhlas na zamýšľaný projekt od 
licencovaného zdravotníckeho inšpektorátu, požiarnikov, Inšpektorátu práce, Inšpektorátu 
ochrany životného prostredia a prípadne správy ciest.  
Pri žiadosti o stavebné povolenie pre akúkoľvek nehnuteľnosť sa proces skladá z dvoch 
krokov. V prvom rade je potrebné mať územný plán alebo územné rozhodnutie o zástavbe – 
Warunkow Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZ). Na základe územného plánu/ WZ 
rozhodnutia je potrebné požiadať o konečné špecifické stavebné povolenie (stavba, 
renovácia, prístavba, atď.). Dôležité je zistiť od hlavného mestského/ obecného architekta, 
či daná nehnuteľnosť/ lokalita je zahrnutá v územnom pláne.  
Ak áno, požiada sa o mapu územia a doplňujúci popis vydaný mestom/obcou spolu 
s mapou. Tento popis vysvetľuje zámery mesta s touto lokalitou.  
Ak nie, je potrebné požiadať na Radnici o vydanie WZ rozhodnutia na základe Vašich 
stavebných plánov.  
 
Podľa zákona z roku 2007 je poplatok za vydanie stavebného povolenia 1 PLN za m2 ale nie 
viac ako 539 PLN.  Za schválenie stavebného projektu sa platí 47 PLN, k čomu sa prirátava 
2,5 PLN za elektrickú sieť. Výsledná čiastka za stavebné povolenie predstavuje teda 579,50 
PLN.  
 
Vybavenie stavebného povolenia trvá v bezproblémových prípadoch okolo 60 dní, v prípade 
potreby doloženia dokladov a vyjadrení sa môže doba predĺžiť aj na rok. Proti rozhodnutiu 
(stavebné povolenie) sa je možné odvolať do 14 dní od doručenia. Priemerná doba na 
získanie stavebného povolenia sa predpokladá na 180 dní. 
 
Kontaktné miesta:  
Názov a adresa:    tel. a fax:   e-mail, web stránka: 
 
Stavebný odbor mestského úradu v lokalite, kde má byť stavba umiestnená 

9.6  Povolenie na pobyt  

Nie 
 
Občania EHP a Švajčiarska sú povinní do 4 dní od prekročenia poľskej hranice nahlásiť 
prechodný pobyt na vojvodinovom úrade podľa miesta pobytu. 
Ak sa občan EHP a Švajčiarska zdržiaval v Poľsku nepretržite 5 rokov, získava právo na trvalý 
pobyt, ktorý v písomnej forme vydáva príslušný úrad vojvodstva. 
 
Kontaktné miesta:  
Názov a adresa:   tel. a fax:   e-mail, web stránka: 
 
Ministerstvo zahraničných vecí tel.: +48 22 523 90 00                 www.mszgov.pl                                   

9.7  Zápis do registra s.r.o.  

Áno, povinné 
 

Kontaktné miesta: 
Pozri 3.5 
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9.8  Obchodná značka  

Áno 
 
Obchodné značky sú registrované na Patentovom úrade a sú chránené zákonom. Obchodná 
značka je platná 10 rokov od registrácie na úrade.  Táto doba môže byť držiteľom obchodnej 
značky predlžená na ďalších 10 rokov. V žiadosti pre Patentový úrad sa musí uviesť výrobok, 
resp. služba, na ktorú sa obchodná značka vystavuje. Všetky obchodné značky, patenty atď. 
sú zverejňované v úradnom vestníku „Wiadomości Urzędu Patentowego“. Na patentovom 
úrade reprezentuje stranu žiadateľa patentový agent, to platí hlavne pre tých, ktorí nemajú 
trvalý pobyt alebo zastúpenie zahraničného podniku zriadené v Poľsku.  
 
Kontaktné miesta:  
Názov a adresa:   tel. a fax:   e-mail, web stránka: 
 
Patentový úrad Poľskej republiky tel.: +48 22 579 00 00                informacja@uprp.pl  
         www.uprp.pl   
 
Patentová agentúra – Polservice tel.: +48 22 447 46 00                ip@polservice.com.pl  
                       www.polservice.com.pl  
 
Patentová agentúra – Patpol tel 22 546 91 00   patpol@patpolcom.pl  
     22 644 96 50   http://www.patpol.pl  
 

9.9  Registrácia obchodného mena 

Áno 
 
Obchodné mená spoločností sú povinne registrované v Obchodnom registri príslušného 
okresného súdu. Ak je meno spoločnosti zaregistrované v Obchodnom registri, identické 
alebo podobné meno na tom istom Okresnom súde nemôže byť registrované. Zápisom do 
Obchodného registra sú obchodné spoločnosti chránené a majú právo zakázať inej 
obchodnej spoločnosti používať identické alebo podobné obchodné meno. Spoločnosti iné 
ako obchodné môžu svoje obchodné meno zaregistrovať do Obchodného registra, ale 
nezískajú ochranné práva. V Poľsku nie je možné vopred si rezervovať  obchodné meno. 
 
Kontaktné miesta:  
Názov a adresa:   tel. a fax:   e-mail, web stránka: 
 
Príslušné Registračné súdy  tel.: +48 22 579 00 00                www.ms.gov.pl   
 
Patentový úrad Poľskej republiky tel.: (22) 579 00 00  informacja@uprp.pl 
         http://www.uprp.pl/  
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10  Predpisy v oblasti životného prostredia 

Formálne povinnosti a predpisy  

Každá podnikateľská činnosť je predmetom zvláštnej úpravy, ktorá závisí od druhu produktu 
a od zvláštnych vlastností spracovateľského procesu. Zákon o ochrane životného prostredia 
z 27. apríla 2001 určuje subjekty, ktoré sú povinné platiť poplatky v závislosti od svojej 
činnosti na ochranu životného prostredia. Zákon vymedzuje podnikateľské činnosti, pri 
ktorých táto povinnosť vzniká, proces a poplatky na ochranu životného prostredia.  
 
Kontaktné miesta:  
Názov a adresa:    tel. a fax:   e-mail,web stránka:
  
Ministerstvo životného prostredia tel.:  +48 22 579 29 00   www.mos.gov.pl 
      tel.: +48 22 36-92-408 info@mos.gov.pl  
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11   Ďalšie užitočné informácie 

Kontaktné miesta:  
Názov a adresa:    tel. a fax:   e-mail, web stránka: 
 
Poľská agentúra pre informácie a   tel.:  +48 22 334 98 75  www.paiz.gov.pl  
zahraničné investície         
      
Poľská agentúra pre  
podnikateľský rozvoj    tel.: (22)432 80 80, 432 71 25 www.parp.gov.pl                         
               biuro@parp.gov.pl  
 
Obchodná a priemyselná komora    
zahraničných investorov        www.iphiz.com.pl    
 
Poľská obchodná komora   tel.: +48 22 630 96 00                kig@kig.pl   
          www.kig.pl  
 
Poľská národná banka   tel: +48 22 185 10 00  www.nbp.gov.pl    
           nbp@nbp.pl    
  
Štrukturálne fondy EÚ v Poľsku   http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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12  Zahraničný obchod Poľskej republiky 

Všeobecné informácie 
 
Zahranično-obchodná bilancia Poľskej republiky od roku 2010 zaznamenávala záporné 
hodnoty a to v roku 2010 saldo -6,53 a v roku 2011 -6,65.  V roku 2012 sa však bilancia 
takmer vyrovnala na iba -0,81 a od roku 2013 už prevažoval export nad importom. V roku 
2013 pozitívna obchodná bilancia 7,56 a v roku 2014 6,4. 
 
Tabuľka 1. Prehľad zahranično-obchodnej výmeny Poľska v mld. EURO 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Import 152,15 169,28 174,77 175,15  187,45 
Export 145,62 162,63 173,96 182,71 193,85 
Saldo -6,53 -6,65 -0,81 7,56 6,4 

Zdroj: Štatistický úrad PR (2013) 
 
Krajiny OECD sú najväčším obchodným partnerom Poľska. V roku 2009 sa pohyboval 
import z týchto krajín  okolo 71  % z celkového objemu dovážaných tovarov a služieb do 
Poľska. V tom istom roku bolo okolo 82 % poľských výrobkov a služieb vyvážaných na trhy 
krajín OECD. Najväčším medzinárodným obchodným partnerom Poľska je Nemecko, ktoré 
sa podieľa najväčším objemom na importe, ako aj exporte.  
 
V roku 2013 patrilo k najvýznamnejším partnerom poľského exportu hlavne Nemecko (25%). 
Medzi ďalších veľkých exportných partnerov Poľska patria Veľká Británia (6,5%), Česká 
republika (6,2%), Francúzsko (5,6%), Rusko (5,3%) Taliansko (4,5%), a Holandsko (4,1%). 
Slovensko tvorilo 2,6% exportu z Poľska a bolo na 10. mieste. 
 
V roku 2013 najväčší objem výrobkov a služieb bolo dovezených z Nemecka (21,5%), Ruska 
(12,3%), Číny (9,4%), Talianska (5,2%), Holandska (3,9%). Slovensko tvorilo 2,5%  z 
importu Poľska. 
 
Zahranično-obchodná bilancia Poľskej republiky zaznamenáva záporné hodnoty, kde 
pasívne saldo má stúpajúci charakter aj v roku 2011. Od roku 2000 sa prejavuje neustály 
nárast objemu exportu aj importu, avšak dovážané výrobky a služby do Poľska presahujú 
nad vývozom. Rýchlejší rast dovozu než vývozu ovplyvnil prehĺbenie záporného salda.  
 
Európska únia je najväčším obchodným partnerom Poľska. V rámci priestoru EÚ sa na 
importe najviac podieľa Nemecko, ktoré je aj najväčším exportným obchodným partnerom. 
V roku 2011 export v rámci EÚ predstavoval 78% a v rámci eurozóny 54,1%. Import v rámci 
EÚ prestavoval 59,6%  a v rámci eurozóny 46,5%. 
 
Nemecko, Taliansko a Francúzsko patria medzi hlavných obchodných partnerov Poľska, 
ktorí sa podieľajú na importe. Mimo krajín EÚ sa na importe podieľa najviac Rusko a Čína. 
V roku 2011 najväčší objem výrobkov a služieb bol dovezený z Nemecka (22,3%,) Ruska 
(12,1%), Číny (8,7%), Taliansko (5,4%), Francúzsko (4,2%) a Holandsko (3,8%). 
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V roku 2011 medzi hlavných exportných obchodných partnerov patrilo Nemecko (26,1%), 
Veľká Británia (6,4%), Česká republika (6,2%), Francúzsko (6,1%), Taliansko (5,3%) a Rusko 
(4,5%). 
 
Podľa platobnej bilancie (údaje NBP) po prvom štvrťroku 2012 poľský vývoz zaznamenal 
výšku 35,7 mld. EUR a v porovnaní s analogickým obdobím roka 2011 vzrástol o 5,7%. V tom 
istom období import dosiahol 37,9 mld. EUR a v porovnaní vzrástol o 6,2%. Rozdiel medzi 
rastom exportu a importu sa od roku 2010 postupne klesá. Podľa štatistík Hlavného 
štatistického úradu Poľska (GUS) sa export za prvý polrok 2012 zdvihol na úroveň 104,3 mld. 
EUR, čo znamená o 2,3% viac v porovnaní s analogickým obdobím minulého roka. Import 
dosiahol 111,4 mld. EUR, čo predstavuje jeho nárast o 5,6% v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom. Deficit obratu tovarov bol vo výške temer 7,1 mld. EUR a bol o cca 2,6 mld. EUR 
vyšší ako za prvé tri štvrťroky roku 2011.  
 
Tovarová štruktúra zahraničného obchodu v členení vývoz/dovoz  
 
Tovarová štruktúra zahraničného obchodu Poľska k 1.6 2012 podľa CN klasifikácie:  
 
 Podiel v export v % Podiel v importe v 

% 
Elektrostrojárske výrobky 39,35 34,24 
Výrobky chemického priemyslu 14,04 17,34 
Metalurgické výrobky 12,03 10,83 
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky 11,49 8,57 
Rôzne výrobky 6,19 1,75 
Nerastné výrobky 5,08 14,16 
Výrobky drevársko-papierenského priemyslu 4,65 3,33 
Výrobky ľahkého priemyslu 3,60 4,75 
Keramické výrobky 3,04 1,34 
Kože 0,45 0,52 
Zdroj: MH PL podľa Hlavného štatistického úradu a MF ( 
(https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_BE0129D45C121AC9C125783B0048
9A16_SK/$File/121205_EIT_Polsko.pdf   )  
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13  Schéma podpory poľského exportu 

Okrem Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva hospodárstva a energetiky, ktoré 
svojimi zastupiteľskými úradmi a obchodno-ekonomickými oddeleniami udržiavajú a 
prehlbujú bilaterálne diplomatické, hospodárske a sociálno-kultúrne vzťahy, v Poľsku 
pôsobia inštitúcie, ktorých cieľom je podpora poľského exportného potenciálu.  

13.1 Korporácia pre poisťovanie exportných úverov, a.s. (Korporacja Ubezpieczeń          
Kredytów Exportowych, S.A. (KUKE) 

 
KUKE je poľská agentúra pre poisťovanie úverov. Jej cieľom je vytváranie podmienok 
podporujúcich export na úverových podmienkach a posilňovanie pozície exportérov ako aj 
ich tovarov a služieb na medzinárodných trhoch. Korporácia zabezpečuje poisťovanie 
škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku obchodných a iných rizík.  
 
Kontaktné miesta: 
Názov a adresa:    tel. a fax:   e-mail a web stránka: 
 
Korporácia pre poisťovanie   tel.: (22) 356 83 00 www.kuke.com.pl      
exportných úverov, a.s. (KUKE)      313 01 10 kontakt@kuke.com.pl  
  

13.2 Štátna rozvojová banka (Bank Gospodarstwa Krajowego) 

 
Založená bola v roku 1924 a je vlastníctvom štátu. Štátna rozvojová banka podporuje poľskú 
ekonomiku. Medzi jej činnosti patrí aj podpora vládnych ekonomických programov v oblasti 
exportu. 
 
Kontaktné miesta: 
 
Názov a adresa:                     e-mail, tel.                                  web 
 
Štátna rozvojová banka     bgk@bgk.pl                         www.bgk.com.pl  
                                                      tel. 801 667 655  
                                                      tel. lub 22 596 59 00 
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14  Ďalšie užitočné zdroje 

Kontaktné miesta:  
Názov a adresa: tel. a fax:  e-mail, web stránka: 
 
Veľvyslanectvo SR vo Varšave tel.: +48 225258110               
      http://www.mzv.sk/varsava               
                                                                 
OBEO                                                                     obeo.varsava@economy.gov.sk    
 
Generálny konzulát SR v Krakove tel.: +48 124254970          www.cgcracow.mfa.sk   
      +48124254971       www.mzv.sk/cgkrakow 
     +48602 108 608 
               cg.krakow@mzv.sk  
 
Štatistický úrad Poľskej republiky tel.: +48 22 608 30 00          www.stat.gov.pl       
 
Poľská agentúra pre informácie a           tel.: +48 22 334 398 00             www.paiz.gov.pl  
zahraničných investícií               
 

Ďalšie podrobnosti o Poľsku získate na nasledujúcich odkazoch:  

• http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/poland  
• http://www.mg.gov.pl/ (Ministerstvo hospodárstva) 
• http://www.poland.pl 
• http://www.paiz.gov.pl (Agentúra pre zahraničné investície) 
• http://www.indexmundi.com/poland 
• http://www.exxun.com/Poland/e_ec.html 
• http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_f_poland_in_figures_2011.pdf 
• http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=15370 
• http://www.bpcc.org.pl/en/article/frequently-asked-questions[2000216].html  
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Kontaktné údaje 
 
Sekcia Podpory podnikania v EÚ 
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov 
 
Reimanova 9 
080 01  Prešov 
Slovenská Republika 
 
Telefón: + 421 51 7560 329,358 
Fax: + 421 51 7733 552 
e-mail: een@rpicpo.sk  
web: www.rpicpo.sk  
 
 
 
Obsah tejto publikácie nepredstavuje názor ani stanovisko Európskej komisie alebo RPIC 
Prešov. RPIC Prešov, Európska komisia, ani žiadna iná osoba pôsobiaca v ich mene, nie je 
zodpovedná za využívanie informácií, ktoré sú obsiahnuté v tejto príručke.  

 
 
www.enterprise-europe-network.sk  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        

                               


