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Agenda webinarium:
KWESTIE IMIGRACYJNE NA NOWYCH ZASADACH
o

legalizacja pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski

o

legalizacja zatrudnienia – jak zatrudnić obywatela Ukrainy krok po kroku na gruncie
rozwiązań przewidzianych w Specustawie?

o

możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy

ULGI I ZWOLNIENIA W ZAKRESIE PODATKÓW OSOBISTYCH I DOCHODOWYCH
o

podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

o

podatek od spadków i darowizn

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I PRO BONO JAKO ELEMENT BIZNESU
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE DOSTĘPNE DLA OBYWATELI UKRAINY
I ICH RODZIN

Wprowadzenie | Analiza sytuacji od 24 lutego 2022 r.
Uwarunkowania społeczno-demograficzne i rynek pracy:
o 1,67 mln osób z Ukrainy (status na 13.03)
o Polski rynek pracy nie powinien mieć problemu z zaangażowaniem napływających
pracowników (potencjalnie około 700 tyś. miejsc pracy)
o Obecnie: branża budowlana, opiekuńcza, handel, edukacja, opieka zdrowotna

o Najbliższe 2-3 tygodnie – zapewnienie schronienia i bezpieczeństwa
o Wielu Ukraińców deklaruje chęć podjęcia pracy w Polsce, ale brak wiążących deklaracji
Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa (‚specustawa”):

o Uproszczone procedury imigracyjne (wjazd, pobyt, praca)
o Ulgi i zwolnienia w zakresie podatków dochodowych i osobistych
o Świadczenia pieniężne i niepieniężne dostępne dla obywateli Ukrainy i ich rodzin

Kwestie imigracyjne

Kwestie imigracyjne | Legalizacja pobytu obywateli
Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski
Kto może skorzystać z uproszczonej procedury legalizacji pobytu w Polsce?
o obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Polski od dnia 24 lutego
2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce,
o obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną opuścili
Ukrainę w okresie od 24 lutego 2022 r. i przybyli legalnie na terytorium RP,
o małżonkowie obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego
(o ile przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami
wojennymi),
o dzieci urodzone na terytorium Polski przez obywatelki Ukrainy.

Kwestie imigracyjne | Legalizacja pobytu obywateli
Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski
Kto nie będzie mógł skorzystać z uproszczonego sposobu legalizacji pobytu?
Regulacje ustawowe nie zjadą zastosowania wobec obywateli Ukrainy posiadających inny tytuł
pobytowy tj.:
o

zezwolenie na pobyt stały,

o

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

o

zezwolenie na pobyt czasowy,

o

status uchodźcy,

o

ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany.

Zasady te nie mają zastosowania również w stosunku do tych obywateli Ukrainy, którzy:
o

złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu
których takie wnioski zostały złożone,

o

zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej

chyba, że wycofają powyżej wskazany wniosek lub deklarację.

Kwestie imigracyjne | Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy,
którzy przybyli na terytorium Polski
Przedłużenie legalnego pobytu:
o pobyt zostanie uznany za legalny przez okres 18 miesięcy, liczony od dnia 24 lutego 2022,
o możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat,
UWAGA! Wniosek będzie można złożyć nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy
od dnia wjazdu do Polski, najpóźniej w ostatnim dniu 18-miesięcznego okresu uznawania
legalności pobytu (tj. 24 sierpnia 2023 r.)
o przedłużenie ważności wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy do dnia 31 grudnia
2022 r.

o przedłużenie ważności krótkoterminowych tytułów pobytowych (ruch bezwizowy, wiza
Schengen, dokument pobytowy innego państwa Schengen) na okres 18 miesięcy

UWAGA! Wyjazd z terytorium Polski na okres dłuższy niż 1 miesiąc pozbawia
obywatela Ukrainy prawa do legalnego pobytu.

Kwestie imigracyjne | Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy,
którzy przybyli na terytorium Polski
Wjazd do Polski bez wymaganych dokumentów
o Jeśli wjazd na terytorium RP nie został zarejestrowany przez komendanta placówki
Straży Granicznej podczas kontroli granicznej – rejestracja pobytu możliwa
na wniosek obywatela Ukrainy.
o Wniosek musi zostać złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium RP.

Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny może złożyć
wniosek o nadanie mu numeru PESEL:
o wniosek składa się do wójta (burmistrza, prezydenta) dowolnej gminy w Polsce,
o wniosek musi być złożony osobiście i podpisany własnoręcznym czytelnym podpisem.

Kwestie imigracyjne | Obywatele innych Państw
- ochrona czasowa
Co do zasady do obywateli inni niż obywatele Ukrainy stosuje się ogólne zasady
legalizacji pobytu w Polsce – tj. muszą oni posiadać odpowiednie dokumenty
legalizujące pobyt. Specustawa nie obejmuje ochroną obywateli innych Państw.
Kto może skorzystać z ochrony czasowej na terytorium Polski?
Cudzoziemcy masowo przybywający do Polski, którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub
określony obszar geograficzny z powodu, m.in:
o obcej inwazji lub

o rażących naruszeń praw człowieka.
mogą być objęci ochroną czasową w Polsce.
Ochrona udziela się na podstawie i w granicach określonych w decyzji Rady UE.

UWAGA! Decyzja Rady UE została wydana 4 marca 2022 r.

Kwestie imigracyjne | Obywatele innych Państw
- ochrona czasowa
Zgodnie z decyzją Rady UE stosuje się ona do:
o obywateli Ukrainy zamieszkałych w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r. oraz ich
rodzin;

o bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy przed dniem
24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony
krajowej w Ukrainie oraz ich rodzin.
Zastosowanie decyzji Rady UE lub ochrony czasowej zgodnie z przepisami krajowymi
w odniesieniu do bezpaństwowców i obywateli innych państw niż Ukraina jest możliwe
tylko w przypadku gdy udowodnią, że przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali
w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały, i którzy nie są w stanie
w bezpiecznych i trwałych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.
Uprawnienia związane z ochroną czasową to m.in.:

o zapewnienie opieki medycznej oraz przyznanie pomocy przez zakwaterowanie
i wyżywienie
o możliwość wykonywania pracy bez uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Kwestie imigracyjne | Legalizacja zatrudnienia
– jak zatrudnić obywatela Ukrainy krok po kroku na gruncie
rozwiązań przewidzianych w Specustawie
Prawo do pracy przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy:
o przebywają w Polsce legalnie na podstawie przepisów specustawy lub
o przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Działalność gospodarcza

Obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny,
przyznano prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach
jak dla obywateli polskich.
Jakie warunki będzie trzeba spełnić, aby uzyskać powyższe uprawnienie?
o legalizacja pobytu na podstawie Specustawy lub ustawy o cudzoziemcach,
o uzyskanie numeru PESEL.
Ważne! Jeśli upłynie ustawowy okres 18 miesięcy lub pobyt obywatela Ukrainy przestanie być legalny
na podstawie ustawy o cudzoziemcach – przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG.

Kwestie imigracyjne | Legalizacja zatrudnienia
– jak zatrudnić obywatela Ukrainy krok po kroku
na gruncie rozwiązań przewidzianych w Specustawie
Sporządzić dla
cudzoziemca
umowę w formie
pisemnej

Sprawdzić podstawę
dokumentu
umożliwiającego pobyt
w Polsce

Zapewnić obcokrajowcowi
pracę na warunkach
określonych
w powiadomieniu

Powiadomić powiatowy urząd
pracy w terminie 14 dni od dnia
podjęcia pracy.
Powiadomienia mają być
składane za pomocą systemu
praca.gov.pl

UWAGA! Pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma co do zasady obowiązek określenia
wynagrodzenia przynajmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę
(tj. 3010 PLN brutto)

Ulgi i zwolnienia
w zakresie podatków
osobistych i
dochodowych

Ulgi i zwolnienia w zakresie podatków osobistych
i dochodowych | (1/2)
Zmiany podatkowe w zakresie PIT:
1) możliwość zaliczenia do KUP wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i
praw będących przedmiotem darowizny, jak również nieodpłatnych świadczeń, na
cele związane z przeciwdziałaniem skutkom wojny przekazywane wyłącznie:
o organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji
Rezerw Strategicznych, podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu
ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy
2) zwolnienie z podstawy opodatkowania ww. świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla
organizacji wskazanych w powyższym punkcie

3) zwolnienie z PIT pomocy humanitarnej otrzymanej przez podatników będących
obywatelami Ukrainy, którzy w okresie 24 lutego – 31 grudnia 2022 r. przybyli do Polski
z terytorium Ukrainy
4) zwolnienie z PIT świadczeń pieniężnych otrzymanych od gminy tytułem zakwaterowania
i wyżywienia obywateli Ukrainy (tj. 40 PLN na osobę na dobę).

Ulgi i zwolnienia w zakresie podatków osobistych
i dochodowych | (2/2)
Zmiany podatkowe w zakresie CIT:
1) możliwość zaliczenia do KUP wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw
będących przedmiotem darowizny, jak również nieodpłatnych świadczeń, na cele związane
z przeciwdziałaniem skutkom wojny – przepis analogiczny jak w PIT
2) zwolnienie z podstawy opodatkowania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych– przepis
analogiczny jak w PIT
3) dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się kosztów
uzyskania przychodów, o których mowa powyżej, poniesionych w okresie wskazanym w tym
przepisie
4) zwolnienie z CIT świadczeń pieniężnych otrzymanych od gminy tytułem zakwaterowania i
wyżywienia obywateli Ukrainy – przepis analogiczny jak w PIT
Zmiany podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn:
Z ostatecznego kształtu ustawy wykreślony został wstępnie zaproponowany przepis o
zwolnieniu od tego podatku darowizn otrzymanych przez obywateli Ukrainy.

Działalność
charytatywna i pro bono
jako element biznesu

Działalność charytatywna i pro bono jako element
biznesu | Jak prawidłowo podjąć takie czynności?
Wsparcie i współpraca partnerska z już działającymi organizacjami działającymi pro bono.
„Własna” działalność charytatywna za pośrednictwem: fundacji, stowarzyszenia, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością (Sp. z o.o. mogą być tworzone każdym celu prawnie dopuszczalnym, również nonprofit).
Fundacja (inaczej niż stowarzyszanie, które wymaga minimum 7 członków) może zostać ufundowana przez
osobę fizyczną lub prawną (krajową lub zagraniczną) dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami

Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Konieczny jest akt fundacyjny,
ustalanie statutu, powołanie członków zarządu oraz wpis do KRS. Fundacja może działać dopiero od wpisu
w KRS.

W przypadku planów długofalowego prowadzenia działalności charytatywnej po upływie dwóch lat i

spełnieniu odpowiednich warunków – możliwe jest uzyskanie przez fundacje, stowarzyszanie, spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).
Uzyskanie statusu OPP związane jest m. in. z uzyskaniem prawa do otrzymywania 1% podatku od osób
fizycznych.

Działalność charytatywna i pro bono jako element biznesu |
Założenie fundacji będącej OPP– timeline
Akt notarialny

1.Akt
założycielski
fundatora/-ów

Rozpoczęcie działalności

3.Wniosek
do KRS

2.Statut
fundacji,
powołanie
organów

Podstawowe wymagania dla uzyskania
statusu OPP:
• status organizacji pozarządowej
• prowadzenie działalności pożytku
publicznego

Wpis do KRS;
Przywileje i obowiązki

5.Wniosek
o nadanie
statusu OPP

4.Rejestracja
w KRS

Oczekiwanie
na wpis
- kilka tygodni

Szereg dodatkowych
wymogów, część z
nich można spełnić
bezpośrednio przed
złożeniem wniosku

2 lata nieprzerwanej działalności

6.Status OPP

Świadczenia pieniężne
i niepieniężne
dla obywateli Ukrainy
i ich rodzin

Świadczenia pieniężne i niepieniężne dostępne dla
obywateli Ukrainy i ich rodzin | Podstawowe zasady
Obywatele Ukrainy, których pobyt jest legalny na podstawie Specustawy, oraz którzy zostali wpisani do rejestru PESEL,
będą mogli ubiegać się o przyznane świadczeń pieniężnych i niepieniężnych zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej.
Otrzymają również jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie,
w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty
mieszkaniowe.
Specustawa przyznaje również prawo do następujących świadczeń:
o

świadczeń rodzinnych (przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie będzie uwzględniany członek
rodziny, który zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Polski);

o

opieki medycznej;

o

bezpłatnej pomocy psychologicznej;

o

świadczeń wychowawczych, jeżeli zamieszkują z dziećmi w Polsce;

o

świadczenia dobry start, jeżeli zamieszkują z dziećmi w Polsce;

o

pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

o

osoba będąca studentem, może ubiegać się o stypendium socjalne;

o

rodzinnego kapitału opiekuńczego;

o

dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

We stand with Ukraine | Pomoc CRIDO dla obywateli
oraz przedsiębiorców z Ukrainy
Nie pozostajemy obojętni i bezczynni wobec sytuacji w Ukrainie. Zespół Crido podejmuje działania,
które mają na celu wsparcie przedsiębiorców i obywateli Ukrainy - m.in.:

o

uruchomiliśmy dedykowaną infolinię: supportukraine@crido.pl. Więcej informacji dostępnych
na stronie: https://crido.pl/press_info/konflikt-na-ukrainie-hotline-crido/;

o

prowadzimy dedykowane webinaria dla Izb Handlowych i Gospodarczych, przedsiębiorców
obywateli Ukrainy oraz wspieramy organizacje pozarządowe;

o

przygotowaliśmy szereg propozycji dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa
Finansów, które pozwoliłyby na ograniczenie negatywnych gospodarczych skutków ataku Rosji
na Ukrainę, ułatwiłyby prowadzenie działalności gospodarczej podmiotów ukraińskich w Polsce oraz
stworzenie systemu preferencji podatkowych dla obywateli Ukrainy w związku z otrzymywanymi
świadczeniami pomocowymi w Polsce (zwolnienia z PIT, CIT, VAT i podatku od spadków i darowizn);

o

przygotowaliśmy materiał informacyjny dla obywateli Ukrainy w zakresie możliwości wjazdu
do Polski, legalizacji pobytu i zatrudnienia.
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Disclaimer
Każda informacja zawarta w niniejszej prezentacji jest dostępna nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym.
Żadna informacja zawarta w niniejszym materiale nie stanowi porady prawnej ani oferty, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Crido J. Ziółek i Wspólnicy sp. k. niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści
lub materiałów zawartych w prezentacji.
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