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Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej po wjeździe do Niemiec 

W ciągu 90 dni należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt w Urzędzie Rejestracji 

Cudzoziemców w przyszłym miejscu zamieszkania. Urząd ds. rejestracji cudzoziemców często wymaga 

tych samych dokumentów, które złożyli Państwo już w Ambasadzie Niemiec lub konsulacie. Uwaga: 

Zapytaj w Urzędzie Rejestracji Cudzoziemców, czy możesz złożyć te same dokumenty, zwłaszcza jeśli 

nic się nie zmieniło u Ciebie i Twojego pomysłu na biznes. W każdym przypadku należy złożyć 

następujące dokumenty. 

Formularz „Wniosek o wydanie dokumentu pobytowego”. Poniżej znajdziesz ważne 

informacje dotyczące Twojej aplikacji: 

• W przypadku „Cel pobytu w Republice Federalnej Niemiec (GER: Zweck des Aufenthaltes 

in der Bundesrepublik Deutschland / EN: Purpose of stay in the Federal Republic of Germany)” 

należy skopiować informacje znajdujące się na wizie. 

• W polu „Zamierzonego zatrudnienie (GER: Beabsichtigte Erwerbstätigkeit / EN: Intended 

employment)” proszę wpisać → „Pracuję na własny rachunek jako [proszę wpisać 

zawód, w którym chcesz pracować na własny rachunek] i wnioskuję o zastosowanie 

§ 21 ust. 1 (jeśli chcesz pracować na własny rachunek w handlu) lub § 21 ust. 5 (jeśli 

chcesz pracować na własny rachunek w wolnym zawodzie) (GER: Selbständig als [Beruf] 

und ich beantrage § 21 Abs. 1 oder § 21 Abs. 5 / EN: Self-employed as [profession] and I apply 

for § 21 para. 1 or § 21 para. 5)”. 

• Dla lepszego zrozumienia zwizualizowaliśmy odpowiednie fragmenty tekstu z 

formularza na końcu dokumentu. 

Ważny paszport z kraju pochodzenia. 

Aktualne zdjęcie biometryczne. 

Pełny życiorys w języku niemieckim. Wzór można pobrać ze strony Unii Europejskiej. 

Dokument potwierdzający kwalifikacje: Dyplomy szkolne i uniwersyteckie, świadectwa pracy, 

zaświadczenia o dodatkowych kwalifikacjach, dokument potwierdzający znajomość języka 

obcego z tłumaczeniem na język niemiecki. Uwaga: dowody są szczególnie ważne, jeśli Twoja 

samozatrudnienie wymaga określonych kwalifikacji. W naszym słowniku zawodów znajdziesz 

informacje, w jakich zawodach wymagane są określone kwalifikacje. 

Dowód posiadania licencji zawodowej. 

Biznesplan w języku niemieckim. Uwaga: Jeśli Twój biznesplan nie uległ zmianie, możesz złożyć 

ten sam biznesplan, który już wcześniej złożyłeś w ambasadzie lub konsulacie. 

https://europa.eu/europass/pl
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Plan finansowy w języku niemieckim. Uwaga: W swoim planie finansowym musisz wyraźnie 

zaznaczyć, że możesz zabezpieczyć swoje utrzymanie (i swojej rodziny). Jeżeli utrzymujesz tylko 

siebie, Twój zysk powinien wynosić co najmniej 18.000 euro rocznie. 

Dotyczy tylko freelancerów: Jeśli masz już klientów, prosimy o składanie zleceń na opłaty. 

Dowód ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie i swojej rodziny, jeśli wjechałeś do Niemiec z 

rodziną. W Niemczech można mieć „ustawowe ubezpieczenie zdrowotne” i „prywatne 

ubezpieczenie zdrowotne”. Jeśli jednak wjechałeś do kraju z wizą, możesz wykupić jedynie 

„prywatne” ubezpieczenie zdrowotne. Wcześnie dowiedz się, w której kasie chorych będziesz 

wykupywał prywatne ubezpieczenie zdrowotne i koniecznie skorzystaj z porady. Informacje na 

temat ubezpieczenia zdrowotnego można również znaleźć na stronie internetowej kas 

chorych. 

Dowód zawarcia umowy najmu lub własnego mieszkania lub domu. Ponadto muszą udowodnić 

miesięczne koszty wynajmu lub opłat za mieszkanie/dom, np. za pomocą aktualnego wyciągu 

bankowego. 

Dotyczy tylko osób powyżej 45 roku życia: Należy udowodnić, że posiada się majątek w 

wysokości co najmniej 195.000 EURO, aby mieć wystarczające zabezpieczenie emerytalne na 

czas po zakończeniu zatrudnienia. Można to udowodnić poprzez: 

• prywatne ubezpieczenie emerytalne lub polisa na życie,

• własny majątek,

• uprawnienia do emerytury/renty lub

• aktywa przedsiębiorstwa

Nie musisz tego udowadniać, jeśli pochodzisz z jednego z następujących krajów: 

Dominikana, Indonezja, Iran, Japonia, Filipiny, Sri Lanka, Turcja lub USA. 

Dowód, że masz główne miejsce zamieszkania w mieście / regionie, w którym ubiegasz się o 

tytuł pobytowy. Można to udowodnić poprzez: 

• zaświadczenie o zameldowaniu w lokalu mieszkalnym (Meldebestätigung) lub

• umowę najmu i potwierdzenie wprowadzenia się od właściciela.

Zestawienie to opracowaliśmy starannie i sumiennie. Jednak ze względu na możliwe zmiany 

wymagań, nie możemy zagwarantować kompletności i poprawności informacji. Proszę sprawdzić w 

swoim urzędzie ds. cudzoziemców, czy wymagane są dodatkowe dokumenty. 

_

https://www.krankenkassen.de/
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Wniosek o przyznanie tytułu pobytowego 
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