NOWE MOŻLIWOŚCI ZAŁOŻENIA JEDNOOSOBOWEJ FIRMY DLA
OBYWATELI UKRAINY / НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ ФОП ДЛЯ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
https://www.krakow.pl/aktualnosci/258789,32,komunikat,nowe_mozliwosci_zalozenia_jedno
osobowej_firmy_dla_obywateli_ukrainy___________________________________________
___________.html
Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy byli mieszkańcami Krakowa przed 24 lutego 2022 roku i
przebywają legalnie w Polsce, mogą już założyć i prowadzić firmę na takich samych zasadach
jak obywatele Polski.
Усі громадяни України, які проживали в Кракові до 24 лютого 2022 року та легально
перебувають у Польщі, тепер можуть відкривати та управляти фірмою на тих самих
умовах, що й громадяни Польщі.

Kto może założyć firmę?
Każdy cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, który chce założyć jednoosobową firmę w
CEIDG, (co stanowi najpopularniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej w
Polsce), musi legalnie przebywać na terytorium naszego kraju i posiadać odpowiedni tytuł
pobytowy, uprawniający do założenia firmy w CEIDG. Takim tytułem pobytowym jest m.in.
pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, czy Karta
Polaka.

Kto będzie mógł prowadzić swoje firmy po wprowadzonych zmianach?


Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski legalnie przed 24 lutego 2022 roku,
posiadają ważny tytuł pobytowy, wydany na podstawie ustawy o cudzoziemcach np.
zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz mają nadany numer PESEL, mogą założyć firmę w
CEIDG.



Takie samo uprawnienie posiadają obywatele Ukrainy, którzy, w związku z konfliktem
zbrojnym w ich kraju, przybyli do Polski z terytorium Ukrainy, począwszy od 24 lutego 2022
roku.

Gdzie można zarejestrować firmę w Krakowie?


Zainteresowani mogą założyć działalność gospodarczą (zmienić dane firmy, zawiesić,
wznowić lub zamknąć) przy ul. Wielickiej 28A, na III piętrze, w godzinach 7.40-18.00.
Pracownik Wydziału Spraw Administracyjnych udzieli pełnego wsparcia w zakresie
wypełnienia wniosku do CEIDG.



Firmę w CEIDG można również zarejestrować online za pośrednictwem strony biznes.gov.pl
przy użyciu profilu zaufanego.

Хто може відкрити фірму?
Кожен іноземець з-за меж Європейського Союзу, який хоче оформити ФОП у CEIDG
(що є найпопулярнішою формою підприємницької діяльності в Польщі), повинен на
законних підставах перебувати в нашій країні та мати відповідний дозвіл на
проживання, що дає право зареєструвати ФОП в CEIDG. Таким правом на проживання
є, серед іншого, дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового
резидента Європейського Союзу або Карта поляка.
Хто зможе відкрити ФОП після внесених змін?


Усі громадяни України, які легально прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року, мають
дійсний дозвіл на проживання, виданий на підставі Закону про іноземців, наприклад,
дозвіл на тимчасове проживання та роботу, та отримали номер PESEL, можуть
зареєструвати ФОП в CEIDG.



Таке ж право надається громадянам України, які через збройний конфлікт у своїй країні
прибули до Польщі з території України, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Де можна зареєструвати фірму в Кракові?


Всі охочі можуть зареєструвати фірму (змінити її реквізити, призупинити, відновити або
закрити фірму) за адресою: вул. Wielicka 28A, на третьому поверсі, з 7.40 до 18.00.
Працівник Департаменту адміністративних справ надасть повну підтримку в
оформленні заяви до CEIDG.



Ви також можете зареєструвати ФОП в CEIDG онлайн на сайті biznes.gov.pl за
допомогою довіреного профілю.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE MOŻLIWA TAKŻE DLA
OBCOKRAJOWCA
https://www.prawo.pl/biznes/zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-przez-obywatelaukrainy,513840.html
Nowe przepisy ułatwieniem dla obywateli Ukrainy
Na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.),
która obowiązuje z mocą wsteczną do dnia 24 lutego 2022 r., na mocy treści art. 23 ust. 1
obywatele Ukrainy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich

samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem uzyskania numeru PESEL. Co istotne,
art. 2 ww. ustawy wskazuje, że obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji
opuścili swoją ojczyznę i zadeklarowali zamiar pozostania na terytorium naszego kraju będą
mogli legalnie przebywać w Polsce przez okres 18 miesięcy. Dzięki takim zmianom, każdy
obywatel Ukrainy, który przybył w okresie od 24 lutego do Polski bezpośrednio z Ukrainy w
związku z działaniami wojennymi, będzie mógł złożyć wniosek do dowolnego urzędu gminy
celem uzyskania numeru PESEL, co istotnie ułatwi i przyspieszy cały proces założenia
działalności gospodarczej. W przypadku gdy pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Polski
przestanie być legalny, prowadzone przez niego przedsiębiorstwo będzie podlegało
wykreśleniu z CEIDG.
Wypełnienie formularza a kwestia potwierdzenia statusu cudzoziemca
Przy wypełnieniu formularza CEIDG-1 w zakresie wpisu do rejestru należy zwrócić
szczególną uwagę na sekcję dotyczącą danych wnioskodawcy. Jest to istotne, gdyż
cudzoziemiec nieposiadający nadanego numeru PESEL składając wniosek w formie
papierowej w urzędzie gminy będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość i obywatelstwo
przed urzędnikiem. Dla obcokrajowców z nadanym numerem PESEL, składających wniosek
za pośrednictwem formularza elektronicznego, potwierdzenie tożsamości odbywa się poprzez
dołączenie skanu dokumentu potwierdzającego status. cudzoziemca.

ZAŁOŻENIE FIRMY W CEIDG – SPRAWĘ ZAŁATWISZ TAKŻE W J.
ANGIELSKIM
https://www.krakow.pl/aktualnosci/257824,32,komunikat,zalozenie_firmy_w_ceidg___spraw
e_zalatwisz_takze_w_j__angielskim_.html

Wydział Spraw Administracyjnych proponuje cudzoziemcom, chcącym założyć firmę w
CEIDG, obsługę w języku angielskim. Punkt zlokalizowany jest przy ul. Wielickiej 28A.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz mając na uwadze usprawnienie obsługi
cudzoziemców posługujących się językiem angielskim, 1 marca Wydział Spraw
Administracyjnych uruchomił stanowisko z obsługą w tym języku.
Zainteresowani cudzoziemcy mogą założyć działalność, zmienić dane firmy, zawiesić,
wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą z pełnym wsparciem pracownika
posługującego się językiem angielskim.

Kiedy i gdzie?
Klienci przyjmowani są we wtorki i środy, w godz. 10.00-14.00, po wcześniejszym
umówieniu wizyty przez stronę umawianie wizyt. Punkt zlokalizowany jest przy ul.
Wielickiej 28A, na III piętrze.
Na nowo utworzonym stanowisku doświadczony pracownik, posiadający dużą wiedzę
merytoryczną, udzieli cudzoziemcowi fachowego wsparcia i pomocy przy dopełnieniu
formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej.
Pomoc polega przede wszystkim na wspólnym wypełnieniu wniosku do CEIDG, w tym na
zweryfikowaniu, czy posiadany tytuł pobytowy uprawnia cudzoziemca do prowadzenia
jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG.

PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY WSPIERA CUDZOZIEMCÓW W
KRAKOWIE
https://www.krakow.pl/aktualnosci/257849,26,komunikat,punkt_obslugi_przedsiebiorcy_wsp
iera_cudzoziemcow_w_krakowie.html

W Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Wielickiej 28a funkcjonuje stanowisko doradcze
dla cudzoziemców. Konsultant ds. przedsiębiorczości udziela informacji w języku
ukraińskim, rosyjskim i angielskim, bezpośrednio w punkcie obsługi oraz przez telefon: 12
616 56 07. Stanowisko jest czynne codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od
7.40 do 15.30. Ideą powstania punktu jest pomoc i wsparcie migrantów z Europy Środkowej
w zakresie możliwości zakładania działalności gospodarczej w Polsce.
Stanowisko doradcze dla cudzoziemców w POP świadczy usługi w zakresie:


informacji na temat obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności
gospodarczej, w tym doradztwo w zakresie posługiwania się kodami Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD 2007)



wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej (działalność jednoosobowa, spółki etc.)



informacji na temat wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, w tym na temat zakresu
pomocy dla przedsiębiorców w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i
społecznymi stanu epidemii COVID-19



informacji o procedurach administracyjnych dla przedsiębiorców realizowanych przez Urząd
Miasta Krakowa oraz niektóre miejskie jednostki organizacyjne



potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP.

Dodatkowym rozwiązaniem wprowadzonym przez Punkt Obsługi Przedsiębiorcy jest
możliwość skorzystania przez cudzoziemców z usług instytucji wspierających
przedsiębiorców za pośrednictwem konsultanta. Obecnie udzielane są np. bezpłatne
informacje przez specjalistów z:


Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych (każdy poniedziałek
miesiąca w godzinach 10.00-12.00 ) – informacje i porady z zakresu: wyboru formy
opodatkowania, wyłączenia z form opodatkowania, obowiązku podatku VAT, obowiązków w
podatku akcyzowym, obowiązku instalacji kas fiskalnych



Okręgowej Rady Adwokackiej (drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 11.00–12.00) –
wsparcie krakowskich przedsiębiorców w procesie zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej oraz udzielania informacji i doradztwa w tym zakresie.

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z bezpłatnych konsultacji mogą dokonać
elektronicznej rezerwacji terminu wizyty wchodząc na stronę Punktu Obsługi Przedsiębiorcy
lub dzwoniąc pod nr telefonu 12 616 56 00.
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ OBYWATELA UKRAINY
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rozpoczecie-dzialalnosci-przez-obywatela-ukrainy
Na jakich warunków obywatel Ukrainy może rozpocząć działalność?
Podstawowym warunkiem, który daje prawo do rozpoczęcia działalności przez obywatela
Ukrainy, jest zalegalizowany pobyt w Polsce. Pozostałe kwestie formalne związane z
rejestracją działalności gospodarczej nie różnią się od tych, które muszą spełnić obywatele
Polski. Niemniej jednak, aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, obywatel
Ukrainy będzie zobowiązany do posiadania numeru PESEL. Można o niego wnioskować,
składając wniosek w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

Usługi CEIDG
https://www.biznes.gov.pl/pl
Zarejestruj działalność gospodarczą- W prosty sposób utwórz wniosek do CEIDG. Możesz go
wysłać elektronicznie lub podpisać w urzędzie

JAK PRZENIEŚĆ FIRMĘ Z UKRAINY DO POLSKI? JAK OTWORZYĆ NOWĄ?
https://www.rp.pl/abc-firmy/art35986651-jak-przeniesc-firme-z-ukrainy-do-polski-jakotworzyc-nowa
Ukraińscy przedsiębiorcy mogą działać w Polsce tak jak polscy. Na jakich zasadach można
otworzyć firmę w Polsce? Jak przenieść działalność gospodarczą z Ukrainy do Polski?
Zgodnie z marcową specustawą, obywatele Ukrainy mogą podejmować i wykonywać
działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod
warunkiem uzyskania numeru PESEL. Oznacza to, że obywatele Ukrainy mogą prowadzić
jednoosobową działalność gospodarczą i uzyskać wpis w CEIDG (Centralna Ewidencja i
Informacja o Działalności Gospodarczej, czyli rejestr przedsiębiorców jednoosobowych), a
także mogą być udziałowcami spółek kapitałowych i osobowych.

УКРАЇНСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ - ЯК ПЕРЕНЕСТИ БІЗНЕС ДО ПОЛЬЩІ, ЯК
СТВОРИТИ НОВУ
https://www.rp.pl/cudzoziemcy/art35986751-ukrajinski-pidpriyemci-yak-perenesti-biznes-dopolshchi-yak-stvoriti-novu
Українські підприємці – перенесення підприємницької діяльності з України в Польщу,
правила відкриття бізнесу в Польщі.
Відповідно до закону про воєнний стан громадяни України можуть здійснювати
підприємницьку діяльність у Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, за
умови отримання ними номера PESEL. Це означає, що громадяни України можуть
провадити індивідуальну підприємницьку діяльність та отримати запис у CEIDG
(Центральний реєстр та відомості про господарську діяльність, тобто реєстр
індивідуальних підприємців), а також можуть бути учасниками товариств.
A. Інформація для людей, які ведуть діяльність в Україні – перенесення господарської
діяльності з України в Польщу.
Українські підприємці мають можливість перенести свою господарську діяльність з
України в Польщу шляхом:
1) відкриття філії компанії – іноземного підприємця;
2) створення товариства – у Польщі найпопулярнішою компанією є товариство з
обмеженою відповідальністю, на якому мі зупинимося нижче більш детально;

Reklama
3) придбання готової компанії – компанії, яка, вже має історію діяльності, банківський
рахунок, номер NIP, номер REGON, номер KRS (тобто вже зареєстрована).
1) Відкриття філії іноземного підприємця
Іноземці з Європейського економічного простору можуть вести господарську
діяльність у Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Для здійснення
підприємницької діяльності вони можуть створювати філії в Польщі.
Український підприємець може здійснювати господарську діяльність виключно в тому
обсязі, в якому він здійснює цю діяльність за кордоном. Він також зобов’язаний
призначити уповноважену у філії особу для представництва іноземного підприємця.
ВАЖЛИВО. Український підприємець може розпочати діяльність у складі філії після
внесення запису про філію до реєстру підприємців, що ведеться Національним судовим
реєстром (КРС), та зобов’язаний:
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1) використовувати оригінальне найменування іноземного підприємця для позначення
філії разом із юридичною формою та словами «філія в Польщі»;
2) вести окремий бухгалтерський облік філії польською мовою згідно з положеннями
бухгалтерського обліку;
3) повідомляти Міністру розвитку і технологій про будь-які зміни фактичного та
правового стану протягом 14 днів з дня їх настання, які стосуються відкриття ліквідації
іноземного підприємця, який створив філію, або в разі якщо підприємець втратив право
на ведення господарської діяльності.
ВАЖЛИВО. Міністр розвитку і технологій виносить постанову про заборону
здійснення іноземним підприємцем господарської діяльності у межах філії, якщо
розпочато ліквідацію іноземного підприємця, який створив філію, або він втратив
право на провадження господарської діяльності.
Щоб зареєструвати філію іноземної компанії в Польщі необхідно надати:
• рішення іноземного органу про створення філії та вибір місця її діяльності;
Reklama

• рішення про призначення особи, яка представляє іноземного підприємця у філії;
• нотаріально засвідчену копію договору іноземної компанії разом із присяжним
перекладом;
• витяг з відповідного реєстру іноземного підприємця разом із завіреним перекладом.

ВАЖЛИВО. Реєстрація філії іноземного підприємця здійснюється онлайн через портал
судового реєстру: https://prs.ms.gov.pl/. Ви повинні зареєструватися на порталі –
створити обліковий запис і мати довірений профіль e-PUAP або кваліфікований підпис.
Портал доступний лише польською мовою.
Вартість реєстрації філії іноземного підприємця:
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• 500 злотих - судовий збір за внесення до Національного судового реєстру;
• 100 злотих - плата за оголошення запису в електронному судовому та економічному
віснику (MSiG).
2) Заснування товариства з обмеженою відповідальністю
Підприємці з України мають можливість відкрити компанію в Польщі. Найбільш
популярним та найшвидшим для відкриття видом компанії є товариство з обмеженою
відповідальністю (ТОВ).
Найважливіші особливості ТОВ (створення та реєстрація):
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1) Має правосубʼєктність;
2) не може бути засноване виключно іншим ТОВ, що має одного учасника;
3) засновниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи незалежно від їх
національності;
4) мінімальний статутний капітал – 5000 польських злотих (має бути внесений
засновниками);
5) повинне мати затверджений статут;
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6) повинні бути обрані правління (завжди) та наглядова рада (лише в окремих
випадках).
ТОВ може бути зареєстроване двома шляхами:
1) через Портал "S24" (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ ). Щоб це зробити, потрібно:
• зареєструватись на Порталі S24;
• мати електронний підпис або довірений профіль e-PUAP, необхідний для подачі заяви
на реєстрацію товариства;

• створити статут на відповідно підготовлених бланках у системі – шаблоні
(відвідування нотаріуса не потрібне для статуту, але положення статуту зводяться до
інформації, що міститься у формі) та підписати його учасниками;
• сплатити внески у грошовій формі для наповнення статутного капіталу (тільки у
грошовій формі);
• подати додаткові документи, такі як: заява про сплату статутного капіталу, список
учасників з контактними адресами, список членів правління, які представляють
товариство, заяву про статус іноземця (ці документи підписуються правлінням
товариства);
• оплатити заяву – вартість реєстрації товариства - 600 польських злотих (оплата
здійснюється онлайн – система S24 перенаправляє на банківську платіжну систему);
• надіслати підписану та оплачену заяву до суду через портал;
• реєстрація товариства має відбутися протягом 24 годин, на практиці це 2-3 робочі дні.
2) через Портал Судового Реєстру (PRS):
• зареєструватися на Порталі: https://prs.ms.gov.pl/;
• мати електронний підпис або довірений профіль e-PUAP, необхідний для подачі заяви
на реєстрацію товариства;
• заснувати товариство шляхом підписання статуту у присутності нотаріуса
(нотаріальне посвідчення статуту обов’язкове, статут може містити більш розширені
положення/правила). Важливо. У систему не завантажується відповідний нотаріально
посвідчений статут.
Завантажується лише номер CREWAN, який видає нотаріус при наданні копії
нотаріально посвідченого статуту;
• сплатити внески для наповнення статутного капіталу (можуть бути як у грошовій, так
і у негрошовій формі, наприклад, передача прав інтелектуальної власності на
торговельну марку);
• подати додаткові документи, такі як: заява про сплату статутного капіталу всіма
учасниками, список учасників з контактними адресами, список членів правління, які
представляють товариство, заяву про статус іноземця (ці документи підписуються
правлінням товариства);
• оплатити заяву – вартість реєстрації товариства - 600 польських злотих (оплата
здійснюється онлайн – система перенаправляє на
банківську платіжну систему);
• надіслати підписану та оплачену заяву до суду через Портал;

• реєстрація товариства відбувається протягом 7 робочих днів.
ВАЖЛИВО. При реєстрації товариства в системі S24 слід пам’ятати про податок на
цивільно-правові операції (PCC), який становить 0,5%. Базою оподаткування є сума
статутного капіталу. Податок має бути сплачений до відповідного податкового органу
протягом 14 днів з дня затвердження статуту. При заснуванні товариства у присутності
нотаріуса, нотаріус стягує податок PCC із засновників і сплачує його на рахунок
компетентного податкового органу.
В. Інформація для осіб, які бажають відкрити бізнес у Польщі – правила відкриття
бізнесу (CEIDG)
Крім вищезгаданого товариства з обмеженою відповідальністю, громадянин України
також може вести господарську діяльність як фізична особа-підприємець, що
реєструється в Центральному Реєстрі та Відомостях про Господарську Діяльність
(CEIDG). CEIDG – це реєстр компаній, який містить інформацію про підприємців, які
діють як фізична особа-підприємець в Польщі.
Реєстрацію можна здійснити:
1) шляхом відвідування відділення (будь-якої міської ґміни, районних відділень міста
Варшави). Для цього потрібно:
a) заповнити заяву, яка буде підтверджена посадовою особою (заяву можна заповнити
заздалегідь і підписати у присутності посадової особи);
b) підтвердити свою особу у відділенні (наприклад, пред'явивши паспорт).
2) електронним шляхом (https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00, сайт
доступний на англійській мові). Для цього потрібно:
a) створити обліковий запис на порталі;
b) заповнити заяву;
c) підписати за допомогою довіреного профілю e-PU;
ВАЖЛИВО. Подати електронну заяву на реєстрацію в CEIDG за довіреністю
неможливо.
Заява на реєстрацію фізичної особи-підприємця містить такі відомості, як:
• ім'я, прізвище, імена батьків, дата та місце народження;
• тип, серія та номер документу, що посвідчує особу;
• номер PESEL;
• наявні громадянства;

• адреса проживання та інші адреси, пов'язані з запланованою підприємницькою
діяльністю;
• назва запланованої підприємницької діяльності – має містити ім'я та прізвище
підприємця;
• скорочена назва;
• коди PKD (абревіатура) – символ, що позначає вид господарської діяльності
(пошукову систему для кодів можна знайти за посиланням:
https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd );
• кількість працівників, яких планується найняти;
• дата початку діяльності;
• відомості про страхування в органі соціального страхування (ZUS);
• дані відповідного податкового органу, за місцем здійснення господарської діяльності.
Разом із поданою заявою на реєстрацію в CEIDG ви можете:
→ подати заяву на реєстрацію платником ПДВ;
→ подати заяву на страхування в ZUS;
→ надати інформацію про банківський рахунок для діяльності.
CEIDG надсилає дані в податковий орган, який присвоює фізичній особі-підприємцю
NIP та повідомляє ZUS про реєстрацію в CEIDG і про присвоєний номер NIP.
ВАЖЛИВО. Якщо перебування підприємця – громадянина України в Польщі перестає
бути законним (термін 18 місяців), то підприємець підлягає виключенню з CEIDG.
Якщо ви хочете продовжувати вести бізнес, українському громадянину доведеться
легалізувати своє перебування в Польщі.
Важлива інформація:
• реєстрація діяльності має відбутися не пізніше наступного робочого дня після дати
надходження заяви в CEIDG, на практиці для іноземців ця процедура займає до 3
робочих днів;
• подача заяви на реєстрацію в CEIDG є безкоштовною.

OBYWATELE UKRAINY BĘDĄ MOGLI PROWADZIĆ SWOJE FIRMY W
POLSCE. NA JAKICH ZASADACH?
https://www.pit.pl/aktualnosci/obywatele-ukrainy-beda-mogli-prowadzic-swoje-firmy-wpolsce-na-jakich-zasadach-1006690
Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce, będą mogli prowadzić działalność
gospodarczą na terytorium Polski. Przepisy w tej sprawie przygotowało Ministerstwo
Rozwoju i Technologii. Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zawiera ona specjalną regulację
prawną, która określa zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez
obywateli Ukrainy, którzy przebywają legalnie na terytorium Polski.

PRZEDSIĘBIORCY UKRAIŃSCY W POLSCE. PORADY PRAWNE PRO BONO
https://marianskigroup.pl/przedsiebiorcy-ukrainscy-w-polsce-porady-prawne-pro-bono/

Mariański Group oferuje bezpłatną pomoc w ramach konsultacji prawno-podatkowych dla
obywateli Ukrainy. Pomagamy w przeniesieniu działalności gospodarczej z Ukrainy do
Polski, doradzamy w procesie założenia działalności gospodarczej czy spółki oraz w zakresie
wyboru formy ich opodatkowania.
Kontakt: biznes4UA@marianskigroup.pl

PAIH ZA DARMO UDOSTĘPNIA PRZESTRZEŃ BIUROWĄ DLA UKRAIŃSKICH
FIRM
https://www.paih.gov.pl/20220301/paih_za_darmo_udostepnia_przestrzen_biurowa_dla_ukra
inskich_firm
Ukraińskie firmy mogą już korzystać z przestrzeni biurowej Coworking Ukraina w
kamienicy przy ul. Bagatela. Program zaplanowano na trzy miesiące z możliwością
przedłużenia, w zależności od sytuacji.
Z myślą o zachowaniu ciągłości biznesu naszych ukraińskich przyjaciół realizujemy program
wsparcia tymczasowego przeniesienia działalności do Polski. W ramach programu PAIH:


udostępnia bezpłatną przestrzeń co-workingową w centrum Warszawy



wprowadza stałą obsługę w języku ukraińskim



prowadzi bazę dostępnych natychmiast powierzchni logistycznej i produkcyjnej



udziela wszelkich informacji niezbędnych do szybkiego rozpoczęcia działalności

Wszyscy zainteresowani otrzymają pełne, bezpłatne wsparcie naszych specjalistów w
zakresie m.in.:


Wyszukania odpowiedniej nieruchomości do prowadzenia działalności (działki, hale,
biura)



Doradztwa w zakresie możliwej pomocy publicznej (granty, zwolnienia podatkowe)



Wsparcia w kontaktach z administracją centralną i lokalną



Informacji na temat warunków prowadzenia działalności w Polsce

Kontakt dla firm chcących skorzystać z przestrzeni coworkingowej coworkingukraina@paih.gov.pl.
Kontakt dla firm potrzebujących wsparcia w relokacji biznesu do polski z terytorium Ukrainy,
a także Rosji lub Białorusi Ukraina@paih.gov.pl.

POP – DZIAŁANIA NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY
https://www.krakow.pl/aktualnosci/257849,26,komunikat,punkt_obslugi_przedsiebiorcy_wsp
iera_cudzoziemcow_w_krakowie.html

W Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Wielickiej 28a funkcjonuje stanowisko doradcze
dla cudzoziemców. Konsultant ds. przedsiębiorczości udziela informacji w języku
ukraińskim, rosyjskim i angielskim, bezpośrednio w punkcie obsługi oraz przez telefon: 12
616 56 07. Stanowisko jest czynne codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od
7.40 do 15.30. Ideą powstania punktu jest pomoc i wsparcie migrantów z Europy Środkowej
w zakresie możliwości zakładania działalności gospodarczej w Polsce.
Stanowisko doradcze dla cudzoziemców w POP świadczy usługi w zakresie:


informacji na temat obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem
działalności gospodarczej, w tym doradztwo w zakresie posługiwania się kodami
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)



wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej (działalność jednoosobowa,
spółki etc.)



informacji na temat wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, w tym na temat
zakresu pomocy dla przedsiębiorców w związku z negatywnymi konsekwencjami
ekonomicznymi i społecznymi stanu epidemii COVID-19



informacji o procedurach administracyjnych dla przedsiębiorców realizowanych przez
Urząd Miasta Krakowa oraz niektóre miejskie jednostki organizacyjne



potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP.

Dodatkowym rozwiązaniem wprowadzonym przez Punkt Obsługi Przedsiębiorcy jest
możliwość skorzystania przez cudzoziemców z usług instytucji wspierających
przedsiębiorców za pośrednictwem konsultanta. Obecnie udzielane są np. bezpłatne
informacje przez specjalistów z:


Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych (każdy
poniedziałek miesiąca w godzinach 10.00-12.00 ) – informacje i porady z zakresu:
wyboru formy opodatkowania, wyłączenia z form opodatkowania, obowiązku podatku
VAT, obowiązków w podatku akcyzowym, obowiązku instalacji kas fiskalnych



Okręgowej Rady Adwokackiej (drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach
11.00–12.00) – wsparcie krakowskich przedsiębiorców w procesie zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielania informacji i doradztwa w tym
zakresie.

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z bezpłatnych konsultacji mogą dokonać
elektronicznej rezerwacji terminu wizyty wchodząc na stronę Punktu Obsługi Przedsiębiorcy
lub dzwoniąc pod nr telefonu 12 616 56 00.

