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 لهستان

 با جنوب از چک، جمهوری با غربی جنوب از آلمان، با غرب از اروپا، مرکز در است کشوری لهستان جمهوری رسمی نام با لِهِستان

 با شمال از و اوکراین با شرقی جنوب از بالروس، با شرق از ،(کالینینگراد بومی برون منطقه) روسیه و لیتوانی با شرقی شمال از اسلوواکی،

 بزرگ کشور نهمین و شصت را آن که است مربع کیلومتر هزار 312٫6 بر بالغ عددی کشور این مساحت. است همسایه بالتیک دریای

 جهان، پرجمعیت کشور چهارمین و سی کشور این نفری میلیون 38٫۵ جمعیت با همچنین. است کرده اروپا بزرگ کشور نهمین و جهان

 نام ورشو آن پایتخت و است استان 16 دارای متمرکز حاکمیتی با لهستان. باشد می اروپایی اتحادیه در ششمین و اروپا قاره در هشتمین

 .دارد
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  اقتصاد

 و حمل تجهیزات و آالت ماشین را، لهستان صادرات مهمترین ریال 97۵0=  گروش 100=  زلوتی: از است عبارت کشور این پول واحدهای

 .دهند می تشکیل کشاورزی های فراورده و زنده حیوانات و خواربار نقل،

 

 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - لهستان

   ترین پایین            باالترین          قبلی             گذشته                               مالیات لهستان

  صد در19.00              40.00             19.00              19.00                          شرکت مالیات نرخ

  صد در32.00              4۵.00            32.00             32.00             شخصی درآمد مالیات نرخ

 صد در22.00              23.00            23.00             23.00                     فروش بر مالیات نرخ

 

 

 

 

 

 کیلومتر مربع  311,904 مساحت

 میلیون نفر 38,623,000 جمعیت

 ورشو پایتخت

 زلوتی واحد پول

 .Pl دامنه اینترنتی

شماره پیش  48+ 
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 شهرهای مهم لهستان   

  ورشو

  کراکوف

    ووج

  وروتسالو

  پوزنان

  گدانسک

  شچچین

  بیدگوشچ

  لوبلین

 کاتوویتس

 بیاویستوک
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 ورشو

 

 

 به نزدیک جمعیتی و ،2010 سال سرشماری پایه بر مربع کیلومتر ۵16٫9 گستردگی با شهر این. است لهستان کشور پایتخت نام  وَرشَو

 این. است جمعیت دیدگاه از اروپا اتحادیه بزرگ شهر دهمین وَرشو. است لهستان شهر ترین بزرگ سرشماری، همان پایه بر تن 1٫716٫000

 دستور به میالدی، 1944 سال در ورشو قیام پی در. دید آسیب بشدت دوم جهانی جنگ رویدادهای در که است شهرهایی جمله از شهر

 یکسان خاک با شهر درصد 9۵ و گرفت قرار آلمان ارتش هوایی و زمینی جانبه همه حمالت مورد ورشو نازی، آلمان پیشوای هیتلر، آدولف

 .شدند کشته ورشو اهالی از نفر هزار 200 از بیش حمالت این اثر بر. شد
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 کراکوف

 

 پایتخت 1609 سال تا و گرفته قرار لهستان جنوب در شهر این. است لهستان کشور شهرهای ترین قدیمی و ترین بزرگ از یکی کراکوف

 .بود لهستان

 از یکی و است لهستان در بزرگ شهر دومین ورشو از پس کراکوف.است بوده نفر 7۵6٬441 با برابر 2008 سال در شهر این جمعیت

 فلورانس» لقب آن به و اند دانسته اروپا شهرهای زیباترین از یکی را کراکوف. آید می شمار به مرکزی اروپای فرهنگی شهرهای ترین مهم

 در ویرانی از کراکوف اما دیدند فراوانی های آسیب لهستان شهرهای از بسیاری دوم جهانی جنگ جریان در. است شده داده نیز «لهستان

 .است  مالوپولسکا استان مرکز و گرفته قرار  ویسال رودخانه کنار در کراکوف شهر.ماند امان در جنگ این

 دریافت را سال آن در اروپا فرهنگی پایتخت عنوان 2000 سال در کراکوف و دارد قرار یونسکو جهانی میراث فهرست در کراکوف شهر مرکز

 برگزار والیبال جهانی مسابقات آن در سال آن در است قرار و شده برگزیده «اروپا ورزشی شهر» عنوان به 2014 سال برای شهر این. کرد

 .شد برگزار کراکوف در 2016 سال در نیز هندبال اروپایی مسابقات. شود

 هزینه زندگی در لهستان

 به بستگی زیادی حد تا زندگی هزینه.است زندگی و تحصیل برای ارزان نسبتا کشوری اروپایی کشورهای دیگر با مقایسه در لهستان

 های هزینه. بگذرانند لهستان در را خود زندگی ماه در یورو 300 با توانند می المللی بین دانشجویان اما. است لهستان در واقع شهرهای

 .  است ماه در یورو ۵۵0 تا یورو 3۵0 لهستان در  دانشجویی زندگی
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 لهستان در غذا و خوراک هزینه

 ها رستوران

 زلوتی20.00   معمولی رستوران در غذا، وعده یک ی هزینه

 زلوتی100.00    وعده سه متوسط، رستوران در نفر، دو برای غذا وعده یک ی هزینه

 نقل و حمل

 زلوتی 3.40( داخلی نقل و حمل)  طرفه یک بلیط

 زلوتی 100.00( ثابت قیمت)  ماهانه عبور بلیط

 زلوتی 6.00(   معمولی ی تعرفه)  تاکسی مبداء

 زلوتی 2.20(  معمولی ی تعرفه)  کیلومتری 1 تاکسی

 زلوتی 3۵.00(   معمولی ی تعرفه)  ساعته 1 انتظار تاکسی

 زلوتی 4.70(   لیتری 1)  بنزین

 زلوتی 68،000.00(  مشابه جدید ماشین یا)  حرکت خط وات کیلو 90 1.4 ولکسواگن گلف

 (ماهانه)  زندگی تسهیالت

 زلوتی 636.06    مربع متر 8۵ آپارتمان برای( خاکروبه آب، گرمایشی، ی وسیله برق،)  اصلی های هزینه

 زلوتی0.27(    ها طرح یا تخفیف بدون)  موبایل داخلی ی مکالمه دقیقه 1 ی تعرفه پرداخت

 زلوتی 45.73   (ADSL/ کابل نامحدود، های داده پیکسل، مگابایت 10)  اینترنت

 لهستان در خانه اجاره هزینه یا قیمت

 ماهانه ی اجاره
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 زلوتی 1،623.82   شهر مرکز در( خوابه 1)  آپارتمان

 زلوتی 1،241.9۵   مرکز از خارج( خوابه 1)  آپارتمان

 زلوتی 2،771.33     شهر مرکز در( خوابه 3)  آپارتمان

 زلوتی 2،049.71    مرکز از خارج( خوابه 3)  آپارتمان

 آپارتمان خرید ی هزینه

 زلوتی 7،847.49   شهر مرکز در آپارتمان مربع متر هر خرید قیمت

 زلوتی ۵،237.39   مرکز از خارج آپارتمان مربع متر هر خرید قیمت

 تحصیل در لهستان

 : لهستان در آموزشی سیستم باالی کیفیت

 تمامی بلکه لهستان کشور تنها نه منفعت از که دارد، همراه به خود با سال 6۵0 حدود ای سابقه لهستان کشور در دانشگاهی تحصیالت

 که کرد اشاره کراکف شهر Jagiellonian دانشگاه به توان می لهستان کشور مهم و قدیمی دانشگاههای از. اند شده مند بهره دنیا

 دانشگاه یا و. دارد اختیار در را مرکزی اروپای دانشگاههای برترین دوم مقاوم دانشگاه این. میگردد باز میالدی 14 قرن به آن قدمت

 در مشاغل برترین در توانند می راحتی به لهستانی متخصصین. رود می شمار به IT زمینه در دنیا دانشگاههای برترین جز که ورشو

.  IT متخصصان آنها مهمترین و معماری ، مهندسی ، پزشکی های رشته التحصیالن فارغ مخصوصا شوند کار به مشغول دنیا نقاط تمامی

 .بپردازند رقابت به التحصیالن فارغ سایر با خوبی به توانند می کشور این التحصیالن فارغ نیز ها رشته باقی در البته

 دانشگاههای درصد 80 کمیته این اعالم بنابر و ، شود می سنجیده مخصوصی کمیته توسط ساله هر کشور این آموزشی سیستم کیفیت

 .دارند قرار آموزشی لحاظ از مطلوب وضعیت در کشور این

 لهستان کشور در مختلف های زبان به تحصیل

 دانشجویان یعنی.  است لهستانی یا و انگلیسی زبان دو به تحصیل امکان ، تحصیل ادامه برای کشور این مزیتهای مهمترین از دیگر یکی

 از خیلی در که صورتی در. کنند انتخاب خود تحصیل برای را انگلیسی زبان میتوانند(  لیسانس دوره)  پایین سطوح در حتی توانند می

 . است پذیر امکان کشور آن بومی زبان به فقط تحصیالت پایین سطوح در ها کشور
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 لهستان در دانشگاهی آموزش سیستم

 این البته.  دکترا ، ارشد ، لیسانس دوره. است شده تقسیم مختلف سطح سه به لهستان کشور در آکادمیک تحصیالت 2007 سال از

 و ارشد  سطح دو دارای گذشته همانند پزشکی و دندانپزشکی ، دامپزشکی ، روانشناسی ، داروسازی ، حقوق های رشته در بندی تقسیم

 .هست دکترا

 لهستان تحصیلی مدارک

 (BA) کارشناسی  لیسانس مدرک

 .است فنی و ای حرفه فنی کالجهای در سال 3٫۵ تا 3 بین دوره این در تحصیل

 ( BSc)  مهندسی لیسانس مدرک

 . است اقتصاد و کشاورزی ، فنی علوم های رشته در کالج در سال 4 تا 3٫۵ بین دوره این در تحصیل

 ( MA, MSc)  مستر لیسانس فوق مدرک

 پزشکی و دامپزشک و دندانپزشک ، معماری مهندس ، مهندسی هنر، های رشته برای و است ارشد کارشناسی معادل دوره این مدرک

 شده وارد مقطع این به کارشناسی مدرک با که افرادی برای MSc مدرک همچنین.  است نیاز دانشگاه در تحصیل سال 6 تا ۵ بین دوره

 . است سال 2٫۵ تا 2 حدود اند

 ( PHD)  دکترا  دکترا مدرک

 شرکت متقاضی دانشجویان ، باشد کرده دفاع آن از موفقیت با و باشد کرده تمام را خود نامه پایان که شود می اعطا کسی به مدرک این

 طریق از و آنالین طریق از باید حتما دوره این در شرکت برای. باشند داشته را آن معادل یا و ارشد کارشناسی مدرک باید دوره این برای

 به نیاز آموزشی دوره این در حضور برای موارد برخی در.  نمایید تکمیل را مربوطه های فرم و کنید اقدام خود نظر مورد دانشگاه وبسایت

 زبان مدرک داشتن نیازمند دوره این در شرکت برای.  دارید آموزشی مراکز یا و خود استادان از هایی نامه توصیه یا و ها موافقتنامه

 خواهند دوره شروع قبل نیز را دانشجو سنجش امتحان خاص های رشته از بعضی همچنین.  هستید(  آیلتس یا تافل معموال)  انگلیسی

 .داشت
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 مهاجرت به لهستان 

 :لهستان در شرکت ثبتاز طریق 

 با فقط و تنهایی به و کند اندازی راه لهستان کشور در را شرکتی قانون طبق است مجاز خارجی فرد هر لهستان در اقامت دریافت برای 

 .برسانند ثبت به نفر سه یا دو با را شرکت که شود می پیشنهاد متأهل افراد به. کند اداره را آن و برساند ثبت به سهامدار یک

 نیاز هایی پروژه اجرای جهت شرکت که صورتی در.است بوده یورو 1۵000 شرکت ثبت در گذاری سرمایه برای ، قانونی ی سرمایه حداقل

 شرکت تواند می تنهایی به شرکت عامل مدیر.نماید سرمایه افزایش به اقدام پروژه ارزش نسبت به بایستی می باشد داشته بانکی وام به

 باشد می اقامت اخذ به نیاز دارند حضور شرکت در موظف صورت به که شرکت سهامداران و مدیران سایر برای چنانچه فقط.کند اداره را

 مالیات ماهیانه و نموده منعقد کار قرارداد آنان با باید شرکت صورت این در.گردد اخذ کار مجوز آنان برای اول ی وهله در بایستی می

 در شرکت ثبت و کار انجام ی پروسه.باشد می درصد 19 سالیانه درآمد بر مالیات لهستان کشور در.شود پرداخت آنان بیمه و حقوق

 و گرفت اقامت سال 18 زیر فرزندان و همسر برای توانید می لهستان در شرکت ثبت با شما.انجامد می طول به ماه 3 لهستان کشور

 همچنین و شوند ثبت اساسنامه در شرکت موظف مدیران عنوان به ،بلکه سهامدار عنوان به فقط نه بایستی می دونفر هر صورت درآن

 .نمایند عمل فوق ترتیب به نیز سال 18 باالی فرزندان

 از طریق خرید ملک :

 قوی، اقتصاد با کشور این. است عالی بسیار تجاری شریک و اقتصادی بحران برابر در مقاوم مردم، گذاری سرمایه برای کشوری لهستان

 گذاری سرمایه مقاصد مهمترین از یکی به دولتی، های سازمان از جانبه همه حمایت و گذاری سرمایه های مشوق از ای گسترده طیف

 اروپا اتحادیه کشورهای سایر از بیشتر برابر سه خارجی سهام صاحبان سرمایه اقتصادی بازده آن در که است جایی و است شده مبدل

 این، بر عالوه ،. است مرکزی و شرقی اروپا در پیشرو اقتصادی موقعیت یک لهستان چرا که است شده اثبات سال، چندین طول در. است

 و سازگاری ثبات، به توجه با که است شده تبدیل اروپا شرق و مرکز در ”یک شماره“ چرای و چون بی گذاری سرمایه محل به لهستان

 به لهستان موقعیت که نیست شکی.کند می تشویق لهستان در تجارت به را دارن سهام و خارجی گذاران سرمایه باز درهای سیاست

 لهستان در فعال گذاران سرمایه که آنجا از است، مدت دراز در گذاری سرمایه جذابیت نظر از اروپا بندی رتبه کاندیدهای از یکی عنوان

 همچنین آنها دهد، می نشان بررسی که همانطور و کنند می گذاری سرمایه اینجا در دوباره و دارند رضایت اینجا در تجارت انجام از

 امن پناهگاه یک عنوان به لهستان تصویر ترتیب این به. کنند می توصیه اینجا در تجارت انجام به را خودشان کشور از دیگر های شرکت

 .است گسترش حال در اروپا سراسر گذاری سرمایه

 



کاسپین مهاجر مشاوران بین الملل  
www.caspianmohajer.com 

 27واحد  4طبقه  104خیابان پاسداران روبروی درب بانک مرکزی ساختمان سینا پالک ابتدای آدرس : 

 22871424 - 22879936 - 22879934 – 22887813 – 22887812 – 22887811تلفن : 

 :لهستان سفارت  آدرس

 3و  1 پالک ـ پیروزی خیابان ـ آفریقا بلوار تهران، تهران، نشانی :

    4-88787262-021     تلفن :

 

 

بار و هر بار به مدت دوسال  2های اخذ شده ابتدا به صورت یک ساله بوده که بعد از آن  اقامتالزم به ذکر است که تمامی 

سال میتوان  10بعد از مدت پنج سال امکان اخذ اقامت دائم برای متقاضیان فراهم خواهد بود و بعد از گذشت  شود. تمدید می

 تابعیت کشور لهستان را به دست آورد.

در امر اخذ   باشید شرکت مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر  با توجه به سابقه طوالنی این روش می اگر خواهان اخذ اقامت از

 اقامت لهستان بهترین مشاوره را به شما میدهند،.

 ( 021)  22887812-13لفن مشاوره : ت         


