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Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
• partner zarządzający w Advicero Nexia, doradca podatkowy, absolwentka SGH
• 20+ lat doświadczenia: Andersen, EY, TPA Horwath, Advicero
• doradza podmiotom rynku nieruchomości, detalicznego, e-commerce
• Ma szerokie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, podatkach 

międzynarodowych, procesach bezpieczeństwa podatkowego (MDR, WHT a 
należyta staranność, APA)

Advicero Nexia

Prelegenci

Mirosław Siwiński
• partner w dziale podatkowym i prawnym Advicero Nexia
• radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy
• doświadczenie zawodowe od 2001 r.
• doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego,

podatków dochodowych, analizy podatkowej



Sławomir Patejuk
• partner w dziale podatkowym i dziale prawnym Advicero Nexia
• doświadczenie zawodowe od 2007 r.
• doradztwo dla branż RE, REN oraz dla sektora produkcyjnego
• doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług (w szczególności

transakcje transgraniczne), podatku od nieruchomości i podatków dochodowych

Advicero Nexia

Prelegenci

Agnieszka Kosicka
• tax manager, radca prawny
• absolwentka prawa oraz ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim
• świadczy usługi w dziedzinie due diligence oraz cen transferowych
• ma szerokie doświadczenie w temacie podatku dochodowego o osób prawnych,

opodatkowania międzynarodowego i dokumentacji cen transferowych



Kim jesteśmy

Advicero Nexia to kancelaria zajmująca się doradztwem podatkowym, outsourcingiem księgowym oraz obsługą
kadrową i płacową. Poprzez współpracujące podmioty zapewniamy również pomoc prawną i audytu.

Specjalizuje się m.in. w doradztwie transakcyjnym M&A, cenach transferowych, doradztwie dla funduszy
inwestycyjnych, pozyskaniu ulg na działalność badawczo-rozwojową, rozliczeniach podatku VAT i pozostałych
podatków korporacyjnych oraz wszelkich kwestiach pracowniczych.

115+ krajów członkowskichDoradztwo transakcyjne

SAF-T/JPK
245 firm członkowskichVAT

TP 30 pracowników
Doradztwo podatkowe

Doradztwo w 4 językach Corporate services

Księgowość i płace

Usługi prawne

Advicero Nexia



> Doświadczenie

Nasza Grupa składa się ze specjalistów, 
którzy wyróżniają się wieloletnim 
doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami 
oraz praktyczną i ugruntowaną wiedzą 
dotyczącą polskich przepisów.

> Międzynarodowy zasięg

Od 2013 roku jesteśmy zrzeszeni w Nexia 
International, wiodącej organizacji wśród 
międzynarodowych grup firm 
konsultingowych.

> Komunikacja

Nasze usługi świadczymy w języku 
polskim, angielskim, niemieckim 
i włoskim.

Nexia InternationalAdvicero Nexia

Kim jesteśmy



„Tax News”

Miesięczna publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Taxation and renewable Energy”

Miesięczna publikacja mailowa w języku angielskim

„E-Commerce”

Publikacja co dwa miesiące, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Real Estate”

Publikacja co dwa miesiące, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Tax blog”

http://advicero.eu/blog/

Advicero Nexia

Dzielimy się naszą wiedzą



• Darowizny rzeczowe dla uchodźców przekazywanych przez firmę (VAT, CIT)

• Darowizny rzeczowe wysyłane do Ukrainy

• Przekazanie darowizn pieniężnych

• Użyczenie majątku firmy na rzecz uchodźców i organizacji niosących pomoc

• Pomoc rzeczowa dla pochodzących z Ukrainy rodzin pracowników

• Zatrudnienie uchodźcy w Polsce

Kryzys w Ukrainie – podatki a pomoc polskich przedsiębiorców



Darowizny – zasady ogólne odliczeń

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT odliczyć od dochodu można darowizny przekazane na cele
charytatywne i prospołeczne związane m.in. z pomocą ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą, do wysokości 10% dochodu (łączne odliczenie darowizn, w tym na cele pożytku publicznego i
cele kultu religijnego, nie może przekroczyć 10% dochodu):

1) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku
publicznego, obowiązujących w innym kraju UE lub EWG,

3) prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

✓odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz osób fizycznych;

✓odliczenie, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy
obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny
innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem
obdarowanego o jej przyjęciu.



Darowizny rzeczowe dla uchodźców przekazywanych przez firmę  

W myśl art. 38w ust. 1 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena
nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24
lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań
wojennych na terytorium Ukrainy

1) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach
regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,

2) jednostkom samorządu terytorialnego,

3) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,

4) podmiotom wykonującym na terytorium Polski lub terytorium Ukrainy działalność
leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego

‒ o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w
tym poprzez odpisy amortyzacyjne.



Darowizny rzeczowe dla uchodźców przekazywanych przez przedsiębiorcę  

• Preferencje podatkowe dają możliwość
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
wydatków na wytworzenie lub nabycie rzeczy i
praw będących przedmiotem darowizny „na
cele związane z przeciwdziałaniem skutkom
działań wojennych na terytorium Ukrainy”.

• Warunkiem jest przekazanie tych rzeczy lub
praw konkretnym podmiotom.

• W konsekwencji, w przypadku pomocy
indywidualnej (np. pracownikom ukraińskim
polskiej firmy albo firmie ukraińskiej) istnieje
wątpliwość w zakresie zaliczenia darowizn do
KUP.

• W myśl art. 38w ust. 2 ustawy o CIT, KUP są
koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego
świadczenia (np. darmowa pomoc
medyczna), którego celem jest przeciwdziałanie
skutkom działań wojennych na terytorium
Ukrainy na rzecz danych podmiotów.

Wydatki na 
wytworzenie 
lub nabycie 
rzeczy i praw

Nieodpłatne 
świadczenia 
na rzecz 
danych 
podmiotów

Warunki: (i) 
dane 
podmioty; 
(ii) o ile nie 
zostały 
zaliczone do 
KUP, w tym 
poprzez 
odpisy 
amortyzacyj
ne



Darowizny rzeczowe dla uchodźców przekazywanych przez przedsiębiorcę 

• Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają wszelkie darowizny towarów,
od których przysługiwało prawo do odliczenia. Podobnie uregulowana jest kwestia usług, które, nawet
jeżeli są darmowe, to mogą być uznane za opodatkowane jeżeli mamy do czynienia z:

1. użyciem towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność
gospodarcza podatnika na rzecz jakichkolwiek podmiotów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w
całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2. wszelkim innym nieodpłatnym świadczeniem usług do celów innych niż działalność gospodarcza
podatnika.

• W przypadku przekazania towarów nawet na rzecz organizacji pożytku publicznego nie
mają co do zasady zastosowania zwolnienia z VAT. Taka sytuacja ma miejsce jedynie w
momencie przekazania niektórych produktach żywnościowych (art. 43 ust. 1 pkt 16).

• Jednak w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług nie ma takiego zwolnienia z VAT.



Darowizny rzeczowe dla uchodźców przekazywanych przez firmę  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. została wprowadzona zerowa
stawka VAT na pomoc na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Przepisy rozporządzenia mają
obowiązywać do 30 czerwca 2022 r.

Stawka zerowa będzie stosowana do:

nieodpłatnego świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza
podatnika lub użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika
do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi
przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub
wytworzenia tych towarów lub ich części składowych

przekazania darowizn, jeśli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części,
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z
tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części
składowych.



Darowizny rzeczowe dla uchodźców przekazywanych przez firmę  

Obniżoną stawką VAT 
zostały objęte 
świadczenia realizowane 
na rzecz:

Agencji Rezerw 
Strategicznych

podmiotów 
leczniczych oraz 
z ratownictwa 
medycznego

jednostek 
samorządu 

terytorialnego

• Stawka 0% VAT ma zastosowanie dla świadczeń
dokonanych od 24 lutego 2022 r. do 30 czerwca
2022 r.

• Rozporządzenie wprowadza stawkę 0% VAT dla
wszelkich nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia
usług oferowanych na cele związane z pomocą ofiarom
skutków działań wojennych w Ukrainie. Zakres
przedmiotowy preferencji jest otwarty.

• Żeby skorzystać obniżonej stawki VAT podatnik
musi zawrzeć umowę ze wskazanych obok
podmiotów. Z umowy powinno wynikać, że darowane
towary lub usługi będą związane z pomocą
poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

• Dodatkowym warunkiem, jest potwierdzenie na
piśmie przez podatnika oraz wskazany obok jeden z
podmiotów, dokonania dostawy towarów lub wykonanie
usługi.



Darowizny rzeczowe dla uchodźców przekazywanych przez przedsiębiorcę  

Rozporządzenie dotyczące stawki 0 % VAT w przypadku pomocy materialnej, to ukłon w stronę tych

obywateli naszego kraju, którzy nie są obojętni na potrzeby osób dotkniętych działaniami wojennymi w

Ukrainie. To również sygnał z naszej strony, że wspieranie potrzebujących ma zawsze sens. To cegiełka, którą

dokładamy w tych trudnych czasach, aby pokazać, że doceniamy każdą formę niesienia pomocy. Na razie

zerowa stawka VAT będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 r. Nie wykluczamy jednak

możliwości przedłużenia tego terminu. Nie wykluczamy też możliwości rozszerzenia preferencji.

Obie te kwestie są uzależnione od rozwoju sytuacji, której bacznie się przyglądamy –

wiceminister finansów Artur Soboń.



Darowizny rzeczowe dla uchodźców przekazywanych przez przedsiębiorcę  

Odmienne stanowisko zajął wprawdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia
11 czerwca 2015 r. sygn. akt I SA/Rz 397/15, ale choć Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał ten
wyrok w mocy (wyrok z dnia 6 czerwca 2017 r sygn. akt I FSK 1788/15), to jednak potwierdził prawo
do szacowania podstawy opodatkowania jak od darowizny, jeżeli dostawa za 1 zł miałaby na celu
ukrycie darowizny

Dostawa towarów za symboliczną złotówkę

Brak powiązania w rozumieniu art. 32 ustawy o VAT

Podstawa opodatkowania nie musi być rynkowa



Darowizny rzeczowe wysyłane do Ukrainy

Towary unijne będące pomocą humanitarną kierowaną na terytorium Ukrainy mogą zostać wyprowadzone
przez polskie przejścia graniczne w następujący sposób:

1) towary o wartości do 1 000 EUR mogą być zgłaszane do procedury wywozu ustnie w urzędzie
celnym granicznym.

2) towary o wartości powyżej 1 000 EUR – podmiot może skorzystać z dwóch alternatywnych
rozwiązań:

a) z użyciem specjalnego formularza przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej dla
transportu ciężarowego z pomocą humanitarną dla Ukrainy, dostępnego na
stronie pomagamukrainie.gov.pl,

b) zgłoszenie elektroniczne do procedury wywozu składane do systemu AES/ECS2.

Towary unijne



• Obecnie obowiązujące regulacje
pozwalają odliczyć określone darowizny
przekazywane zarówno w formie
pieniężnej, jak i rzeczowej.
• Dotyczy to m.in. darowizn
przekazywanych na działalność
pożytku publicznego. Taką działalność
prowadzą organizacje pozarządowe (NGO),
którymi są zarówno Organizacje Pożytku
Publicznego (OPP), jak i niemające takiego
statusu fundacje i stowarzyszenia.
• Preferencja podatkowa dotyczy
darowizn przekazywanych na rzecz
takich organizacji działających na
terenie UE i EOG.
• Firmy, które pomagają Ukrainie
przekazując pieniądze za pośrednictwem
organizacji pozarządowych, mogą odliczyć
rocznym zeznaniu PIT lub CIT obciążenie
podatkowe.

Przekazanie darowizn pieniężnych



Przekazanie darowizn pieniężnych

PIT-36 PIT-37 PIT-28 CIT-8 CIT-8AB

Możliwość skorzystania z preferencji mają podatnicy składający:

Przekazaną wartość 
darowizny odlicza się od 

podstawy opodatkowania, 
którą jest kwota dochodu. 

W przypadku firm 
(CIT) odliczenie może 
wynieść maksymalnie 

do 10% dochodu. 

Wartość 
darowizny

Aby skorzystać z preferencji 
należy udokumentować 

fakt przekazania 
darowizny. W przypadku 
darowizny pieniężnej 
może być to dowód 
wpłaty na rachunek 

bankowy.

Dokumentacja



Przekazanie darowizn pieniężnych

Zbyt wąskie 
określenie ram 

pomocy na 
przeciwdziałanie 

skutkom wojny od 
strony podmiotowej

Odwołanie się 
do kosztów 

wytworzenia lub 
ceny nabycia 

rzeczy 
przekazywanych

Wątpliwości 
związane z 

darowiznami 
pieniężnymi



Udostępnienie majątku firmy na rzecz uchodźców i organizacji niosących pomoc

Firmy przekazując 
zarówno 

pieniądze jak i 
dary rzeczowe 
mogą odliczać 
darowizny w 
zeznaniu CIT

Przedsiębiorcy co 
do zasady będą 
mogli rozliczyć 

świadczenia, np. 
transportu czy 
noclegu dla 
ukraińskich 

pracowników i ich 
rodzin

Darowizny zaliczone do 
kosztów uzyskania 

przychodów nie mogą być 
drugi raz odliczone w 

ramach ulgi na darowiznę

• użyczenie 

• najem

• wykorzystanie środków trwałych w inny 

sposób niż użyczenie/najem

Amortyzacja środków trwałych 

wykorzystywanych do niesienia pomocy



Udostępnienie majątku firmy na rzecz uchodźców i organizacji niosących pomoc

Istotnymi cechami umowy użyczenia są dwa elementy: oddanie rzeczy do używania oraz nieodpłatność.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy VAT, opodatkowaniu podlega nieodpłatne świadczenie usług na
cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców,
akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych,
członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż
działalność gospodarcza podatnika.

Nieodpłatne użyczenie nieruchomości może podlegać opodatkowaniu VAT, gdy:

(i) użyczana nieruchomość stanowi część przedsiębiorstwa; (ii) podatnikowi przysługiwało w całości lub w części,
prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia tej nieruchomości lub jej części
składowych; (iii) użycie nieruchomości następuje do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.



Udostępnienie majątku firmy na rzecz uchodźców i organizacji niosących pomoc

• W myśl art. 90a. Ustawy o VAT, w przypadku, o którym
mowa w art. 86 ust. 7b, gdy w ciągu 120 miesięcy,
licząc od miesiąca, w którym nieruchomość
stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika
została przez niego oddana do użytkowania, nastąpi
zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów
działalności gospodarczej, dokonuje się korekty
podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu
lub wytworzeniu.

• W przypadku, o którym mowa powyżej, przepisu art. 8 ust.
2 nie stosuje się (odpłatne świadczenie usług).

120 miesięcy

Korekta podatku 
naliczonego 
odliczonego przy 
nabyciu lub 
wytworzeniu



Pomoc rzeczowa dla pochodzących z Ukrainy rodzin pracowników

• Art. 12 ust. 1 ustawy o PIT: Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku
pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich
ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze,
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne
kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak
również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

• Art. 15 ustawy o CIT: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Na podstawie powyższego:

• świadczenia dla pracowników ukraińskich można zaliczyć do kosztów podatkowych firmy;

• wydatki na rzecz pracowników oraz ich rodzin wpływają na wydajność załogi i poprawiają atmosferę w firmie – KUP?

• wydatki na rzecz rodzin pracowników – ofiar wojny – są częścią wydatków w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu –
KUP?

• Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych:

• działalność socjalna - usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-
oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna
lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej
lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową

• osoby uprawnione do korzystania z Funduszu - pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny
oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, prawo korzystania ze świadczeń
socjalnych finansowanych z Funduszu.



Pomoc rzeczowa dla pochodzących z Ukrainy rodzin pracowników

• W myśl art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków pracodawcy na
działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

• Art. 16 ust. 1 pkt 9 lit b ustawy o CIT: KUP są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń
zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Interpretacja indywidualna z dnia 20 lipca 2021 r. (0111-KDIB1-1.4010.152.2021.4.ŚS): (…) stwierdzić należy, że (…)
Wnioskodawca wykazał związek poniesienia wydatków związanych z zapewnieniem miejsc noclegowych lub zakwaterowaniem
Zleceniobiorców z uzyskiwaniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Bez ponoszenia przez Wnioskodawcę
wydatków związanych z zapewnieniem miejsc noclegowych lub zakwaterowania Zleceniobiorcom, Wnioskodawca nie
byłby w stanie zapewnić personelu koniecznego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakładzie (…)
Konsekwencją byłby brak możliwości uzyskiwania przez Wnioskodawcę przychodów z prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej, a w konsekwencji utrata kontraktów skutkująca ryzykiem utraty źródła przychodów
Wnioskodawcy. Tym samym, ww. wydatki będą miały wpływ na wysokość osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów. Wydatki te
będą mogły zatem stanowić koszty podatkowe. W świetle powyższych wyjaśnień, stwierdzić należy, iż poniesione przez Spółkę wydatki z
ww. tytułu niewątpliwie przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła
przychodów. Wydatki te spełniają zatem podstawową przesłankę wynikającą z art. 15 ust. 1 UPDOP, nie podlegają również wyłączeniu
z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 (…)

Przedsiębiorcy nie powinni mieć problemów z rozliczeniem świadczeń (przykładowo za transport czy
noclegi dla ukraińskich pracowników oraz ich rodzin). Takie wydatki potencjalnie mogą być
związane z działalnością pracodawcy, jeśli odpowiednio wykaże związek ich poniesienia.



Zatrudnienie uchodźcy w Polsce

Zgodnie z art. 22 ust. 1, obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na 
terytorium Polski w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

a) jego pobyt na terytorium Polski uznaje 
się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 lub

b) jest obywatelem Ukrainy przebywającym 
legalnie na terytorium Polskiej

─ jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia
pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywanie pracy temu obywatelowi.

Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego – praca.gov.pl
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Zatrudnienie uchodźcy w Polsce

• Ustawa nie ogranicza zakresu pracy, jaki
może być świadczony przez obywatela
Ukrainy oraz nie limituje sposobu
powierzenia pracy.

• Możliwe jest zatrudnienie obywatela
Ukrainy na podstawie stosunku pracy i
na podstawie stosunku
cywilnoprawnego.

• Istnieje możliwość zarejestrowania się w
powiatowych urzędach pracy
obywatelom Ukrainy jako osoby
bezrobotne lub poszukujące pracy –
dzięki takiemu rozwiązaniu będą mogli
skorzystać z usług rynku pracy w postaci
pośrednictwa pracy, poradnictwa
zawodowego oraz szkoleń.

W myśl art. 23, obywatele Ukrainy, których pobyt
na terenie Polski uznaje się za legalny mogą
podejmować i wykonywać działalność
gospodarczą na terenie Polski na takich
samych zasadach jak obywatele polscy

Obywatel Ukrainy może zatem założyć firmę
jednoosobową i zarejestrować ją w CEIDG oraz
dowolną spółkę osobową lub kapitałową i
zarejestrować ją w KRS

Warunek – uzyskanie numeru PESEL

Posiadanie numeru PESEL oraz profilu
zaufanego uprawnia do zarejestrowania firmy
jednoosobowej w formie online
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