
www.netzwerk-iq.de 

 

 
1/3 

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Ubieganie się o wizę dla samozatrudnienia w Niemczech w ambasadzie lub 
konsulacie w kraju pochodzenia 

Jako obywatele spoza UE muszą Państwo złożyć osobiście w Ambasadzie Niemiec lub Konsulacie 

Niemiec w swoim kraju następujące dokumenty potrzebne do uzyskania wizy. Dlatego ważne jest, aby 

na osobiste spotkanie mieć ze sobą wszystkie dokumenty, aby nie trzeba było umawiać kolejnych 

terminów. Ważne: musisz przedstawić oryginały dokumentów i musisz przynieść dwie kopie każdego 

z nich! Ponadto należy przedstawić dokumenty z urzędowo poświadczonym tłumaczeniem na język 

niemiecki. 

Paszport podpisany osobiście z dwoma kopiami strony ze zdjęciem. Uwaga: Paszport powinien 

być ważny przez co najmniej trzy miesiące dłużej niż okres ważności wizy. 

Dwa formularze wniosku o wydanie wizy krajowej, wypełnione w całości w języku niemieckim 

lub angielskim i podpisane własnoręcznie. Poniżej znajdziesz ważne instrukcje dotyczące 

Twojej aplikacji: 

• Można skorzystać z PDF „Wniosek o wydanie wizy krajowej” lub wypełnić 

elektroniczny formularz wniosku o pobyt długoterminowy - VIDEX z Federalnego 

Urzędu Spraw Zagranicznych, a następnie go wydrukować. Sprawdź na stronie 

internetowej ambasady niemieckiej, jaka procedura jest dla Ciebie zalecana. W 

przypadku niektórych niemieckich placówek zagranicznych obowiązuje elektroniczny 

formularz zgłoszeniowy. Adres internetowy ambasady niemieckiej w Państwa kraju 

znajdą Państwo za pośrednictwem Federalnego Urzędu Spraw Zagranicznych. 

• Dla „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 

wpisać → „Zatrudnienie (GER: Erwerbstätigkeit / EN: Employment)”. 

• W polu „Jeśli dotyczy, planowane zatrudnienie (GER: Ggf. beabsichtigte Erwerbstätigkeit 

/ EN: If applicable, intended employment)” proszę wpisać → „Samozatrudnienie [proszę 

wpisać zawód, w którym chce Pan/Pani pracować na własny rachunek] i ubiegam się 

o § 21 ust. 1 (jeżeli zamierza Pan/Pani prowadzić działalność gospodarczą w zakresie 

handlu) lub § 21 ust. 5 (jeżeli zamierza Pan/Pani prowadzić działalność gospodarczą w 

zakresie wolnego zawodu) (GER: Selbständig als [Beruf] und ich beantrage Paragraf 21 Abs. 

1 oder Paragraf 21 Abs. 5 / EN: self-employed as [profession] and I apply for § 21 para. 1 or § 

21 para. 5)”.  

• Ponadto w przypadku „Zamierzony czas pobytu w Niemczech (GER: Beabsichtigte Dauer 

des Aufenthaltes in Deutschland / EN: Intended duration of stay in Germany)” należy wpisać 

w rubryce „Od (GER: Von / EN: From)“ → „Planowana data wjazdu“, a w rubryce „Do 

(GER: Bis / EN: To)” → „Planowany stały pobyt (GER: Daueraufenthalt geplant / EN: 

Permanent residence planned)“. 

• Dla lepszego zrozumienia, na końcu dokumentu zwizualizowaliśmy odpowiednie 

fragmenty tekstu z formularza lub elektronicznego formularza zgłoszeniowego. 

Trzy aktualne identyczne biometryczne zdjęcia paszportowe z białym tłem. 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen
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Ważne pozwolenie na pobyt w kraju, w którym składasz wniosek (dotyczy tylko osób, które nie 

są obywatelami kraju, w którym składasz wniosek). 

Dowód ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. Uwaga: ubezpieczenie zdrowotne musi być 

ważne przez co najmniej 180 dni od daty wjazdu. 

CV bez luk w języku niemieckim. Wzór można pobrać ze strony Unii Europejskiej. 

Dokument potwierdzający kwalifikacje: Dyplomy szkolne i uniwersyteckie, referencje 

dotyczące zatrudnienia, świadectwa dodatkowych kwalifikacji, potwierdzenie znajomości 

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. 

Biznesplan w języku niemieckim. 

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 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. 

Lista akcjonariuszy. Uwaga: jest to wymagane tylko w przypadku chęci utworzenia korporacji 

z dodatkowymi osobami.  

Opłata za wizę 75 euro - mogą zapłacić w lokalnej walucie. 

 

 

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

wymagań nie możemy zagwarantować kompletności i poprawności informacji. 

Na wszelki wypadek sprawdź na stronie internetowej niemieckiej ambasady lub konsulatu, czy nie 

są wymagane dodatkowe dokumenty.  

https://europa.eu/europass/pl
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Wniosek o wydanie wizy krajowej 

 

 

 

 

 

VIDEX 
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