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PRZEZ OBYWATELI UKRAINY

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska



Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność
zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób
ciągły.

Zaletami takiej działalności jest przede wszystkim   brak
konieczności wnoszenie jakichkolwiek wkładów  zarówno
finansowych jak i rzeczowych w momencie rozpoczynania
działalność oraz możliwość prowadzenia tzw. uproszczonej
księgowości. Wadą jest odpowiedzialność za zobowiązania
firmy całym majątkiem właściciela.

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie i posiada
numer PESEL jest uprawniony do założenia w Polsce
działalności gospodarczej na tożsamych zasadach jak obywatel
Polski.

Legalny pobyt obywatela Ukrainy w Polsce ma miejsce
kiedy:

- przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej najwcześniej
24 lutego 2022 roku bezpośrednio z terenu Ukrainy i deklaruje
swój pobyt w Polsce

- legitymizuje się Kartą Polaka i opuścił terytorium Ukrainy
najwcześniej 24 lutego 2022 roku a następnie przybył legalnie
do Polski i deklaruje zamiar pozostania na jej terytorium

- ma ważny tytuł pobytowy (zezwolenie na pobyt stały,  
 zezwolenie na pobyt czasowy, paszport w przypadku wjazdu i
pobytu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym , 
 zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez
Urząd do Spraw Cudzoziemców)
 



Dokumentami świadczącymi o legalności pobytu jest:

- numer karty stałego pobytu
- numer karty czasowego pobytu
- numer paszportu
- numer Karty Polaka
- numer dokumentu zgody na pobyt tolerowany
- numer zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej

Warto podkreślić, że Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na
terytorium Polski z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego
2022 roku, korzystają z ochrony czasowej.

Ich pobyt jest legalny przez 18 miesięcy – licząc od 24 lutego
2022 roku – czyli do 23 sierpnia 2023 roku.

Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył do Polski z Ukrainy w
związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium
tego państwa również jest uprawniony do założenia
działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak
obywatel Ukrainy.

Pierwszym krokiem aby  rozpocząć prowadzenie
jednoosobowej działalności gospodarczej jest wypełnienie i
złożenie wniosku  CEIDG-1  - o wpis do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek składany jest
za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w postaci
papierowej bezpośrednio                w urzędzie gminy. Formularz
taki można również przesłać listem poleconym.



Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, należy
obligatoryjnie wskazać nazwę (firmę), pod którą działalność
będzie prowadzona. Nazwa musi zawierać co najmniej imię i
nazwisko. Możliwe jest dodanie także innych składowych na
przykład takich które opisują przedmiot prowadzonej
działalności lub zawierają inne zwroty. Wybierając nazwę dla
swojego przedsiębiorstwa należy pamiętać, że powinna ona
dostatecznie odróżniać się od firm innych przedsiębiorców
prowadzących działalność na tym samym rynku. Co więcej, nie
może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby
przedsiębiorcy, przedmiotu jego działalności, miejsca, w
którym ją prowadzi oraz źródeł zaopatrzenia.

Pozostałe dane jakie trzeba wypełnić w formularzu to:

- imiona rodziców
- data i miejsce urodzenia 
- rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości 
- numer PESEL 
-  posiadane obywatelstwa 
- adres zamieszkania i inne adresy związane z zakładaną
działalnością gospodarczą 
-  kody PKD 
- liczbę pracowników, których zamierza się zatrudnić 
- datę rozpoczęcia działalności 
- informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą 
- dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce 
 zamieszkania

Podkreślić należy, że jedna osoba fizyczna może mieć tylko
jeden wpis w CEIDG. Nie trzeba mieć zarejestrowanych kilku
jednoosobowych firm na swoje nazwisko, ale pod jednym
wpisem można prowadzić różne rodzaje działalności
gospodarczej. 



Firmę można prowadzić w jednym lub wielu stałych miejscach
(we własnym mieszkaniu lub w wynajętym pomieszczeniu).
Możliwe jest też prowadzenie działalności bez stałego adresu
czy mobilnie. Koniecznym jest jednak posiadanie tytułu
prawnego do nieruchomości którą wskazujemy w ewidencji
jako miejsce prowadzenia działalności (np. najem, dzierżawa,
własność).

Każdy kto rejestruje firmę musi przypisać swoją działalność do
określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności – kod
PKD. Należy wybrać jeden kod główny stricte związany z
prowadzoną działalnością oraz można dodać kilka kodów
dodatkowych. Kody mają związek z kwestiami podatkowymi
(forma opodatkowania, obligatoryjne podleganie VAT) oraz
wskazują na konieczność posiadania kasy fiskalnej.

Złożenie wniosku jest bezpłatne i wiąże się automatycznie z
rejestracją przedsiębiorcy jako płatnika składek w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych oraz jako podatnika w Urzędzie
Skarbowym.  Również bezpłatne jest uzyskanie wpisu oraz
wprowadzanie późniejszych zmian w CEIDG. Złożenie wniosku
o wpis do rejestru CEIDG powoduje automatycznie nadanie
numeru NIP oraz REGON. Podkreślić należy, że  nie później niż      
w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,
przedsiębiorca musi zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych zgłoszenie do ubezpieczenia na formularzu ZUS
ZUA (zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnego), ZUS ZZA (zgłoszenie jedynie do ubezpieczenia
zdrowotnego), ZUS ZCNA (zgłoszenie do ubezpieczenia
zdrowotnego członka rodziny).



Dla obcokrajowców z nadanym numerem PESEL, składających
wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego,
potwierdzenie tożsamości odbywa się poprzez dołączenie
skanu dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca.

Takiego dokumentu nie muszą przedstawiać obywatele
Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Polski w okresie
od 24 lutego 2022 roku z terenu Ukrainy i deklarują zamiar
pozostania w Polsce.

W przypadku gdy pobyt obywatela Ukrainy na terytorium
Polski przestanie być legalny (po upływie 18 miesięcy od 24
lutego 2022 roku, czyli po 23 sierpnia 2023 roku, po upływie
ważności przedłużonych tytułów pobytowych, jeżeli w okresie
18 miesięcy – licząc od dnia 24 lutego 2022 roku opuści
terytorium Polski na dłużej niż 1 miesiąc) prowadzone przez
niego przedsiębiorstwo będzie podlegało wykreśleniu z CEIDG.
.

Należy pamiętać o tym, że na niektóre rodzaje działalności
gospodarczej musi zgodzić sięodpowiedni organ
(ministerstwo, urząd gminy, miasta). Koniecznym jest wtedy
uzyskanie koncesji, zezwolenia lub wpisu do odpowiedniego
rejestru. Przykładami takiej działalności są: działalność
górnicza, działalność energetyczna, ochrona osób i mienia,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
prowadzenie apteki, przetwarzanie odpadów, usługi
detektywistyczne, prowadzenie indywidualnej praktyki
lekarskiej i pielęgniarskiej, prowadzenie ośrodka szkolenia
kierowców, organizowanie imprez turystycznych.


