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Globalna sieć  
  

 
 
 
Nasza firma, która pomaga z pełnym zaangażowaniem klientom w Niemczech, Polsce 
oraz wielu innych krajach Europy i świata w sprawach finansowych, przedstawia 
Państwu najważniejsze zmiany w przepisach, mające istotny wpływ na pracę polskich 
pracowników i działalność firm na rynku niemieckim w 2020 roku.       

 

Grupa firm, do której należy K&W Kanzlei, rozszerza co roku swoją działalność o nowe 
sektory i kraje w różnych zakątkach globu. Jesteśmy obecni i aktywni w większości 
krajów Europy, a także w Ameryce i Azji. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie są nasi klienci.    

 

Co roku przygotowujemy dla Państwa informacje gospodarcze niezbędne podczas 
wykonywania pracy zarobkowej za granicą. Za główny cel stawiamy sobie zwiększenie 
dochodów polskich pracowników i firm na rynkach zagranicznych. Zachęcamy do 
zapoznania się z materiałem oraz do aktywności zawodowej i biznesowej na świecie. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w ramach naszej globalnej sieci.  

 

 
 



 

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2020 

 

 

◊ Wzrost w Niemczech kwoty wolnej od podatku  

◊ Wzrost niemieckiej płacy minimalnej  

◊ Wzrost diet dla osób podróżujących i wykonujących pracę w terenie    

◊ Wyższe diety dla kierowców ciężarówek 

◊ Zmiany w europejskim prawie transportowym  

◊ Niemiecki podatek drogowy od samochodów na polskich numerach 

◊ Korzyści finansowe dla przedsiębiorców w zakresie podatku VAT   

◊ Zmiany w niemieckiej księgowości  

◊ Zniesienie ulgi podatkowej obejmującej „Erstausbildung” 

◊ Obowiązek rozliczenia dochodów kapitałowych  

◊ 6,37 miliarda euro oszczędności ulokowanych w niemieckich markach 

 ◊      Wzrost opłat pocztowych 

◊ Wzrost składek ubezpieczenia społecznego  

◊ Wzrost niemieckich emerytur  

◊ Podwyżka niemieckiego zasiłku rodzinnego KINDERGELD  

◊ Otwarcie niemieckiego rynku pracy dla Ukraińców  



 

Wzrost kwoty wolnej od podatku  
 

 
 

 

W roku 2020 wzrasta w Niemczech kwota wolna od podatku: 

◊ dla osób rozliczających się indywidualnie o 240 euro  

◊ dla osób rozliczających się wspólnie o 480 euro  

Rozliczenia podatkowe w roku 2020 można składać za lata 2016, 2017, 2018, 2019. 
Trzeba pamiętać, że rozliczenie roku 2019 powinno zostać złożone do 31 lipca 2020, 
gdyż po upływie tej daty za każdy miesiąc opóźnienia niemiecki Urząd Skarbowy 
naliczy odsetki za zwłokę.  

Osoby fizyczne mogą składać zeznanie podatkowe w Niemczech w tradycyjnej formie 
papierowej lub drogą online. Z kolei przedsiębiorcy muszą rozliczyć się elektronicznie. 
Dokumentem potrzebnym do dokonania rozliczenia rocznego pracownika jest 
zaświadczenie o rocznych zarobkach Besondere Lohnsteuerbescheinigung, natomiast 
podstawą do rozliczenia dochodów firmy są wystawione rachunki Rechnungen.  

 



 

Wzrost niemieckiej płacy minimalnej 
 

 
 

Pracownicy zatrudnieni w Niemczech muszą otrzymać w 2020 roku większe 
wynagrodzenie minimalne. Obowiązkiem tym są objęci zarówno pracodawcy 
niemieccy, jak i zagraniczni, którzy delegują pracowników do pracy w Republice 
Federalnej Niemiec.  

Dotychczas ustawowa płaca minimalna była podnoszona co dwa lata. W roku 2020 
spotykamy się jednak z zasadniczą zmianą, gdyż niemiecki Mindestlohn wzrasta już po 
upływie roku. Poprzednio płaca minimalna wzrosła 01.01.2019 i do końca 2019 roku 
obowiązywała stawka 9,19 euro za godzinę. Z dniem 01.01.2020 minimalny poziom 

wynagrodzenia podniesiono o 16 eurocentów i w roku 2020 wynosi on 9,35 euro za 

godzinę. 
 

Wzrosła także płaca minimalna stażystów. Od 01.01.2020 praktykanci muszą zarabiać 
przynajmniej 515 euro miesięcznie. Minimalne wynagrodzenie ma być podwyższane 
stopniowo i do 2023 roku powinno osiągnąć pułap 620 euro.  

 
 

 
 
 



 

Wzrost diet za pracę w delegacji  
  

 

 

Praca w delegacji oraz podróże służbowe są w Niemczech wynagradzane dietami, 
których wysokość jest uzależniona od liczby godzin spędzonych w ciągu dnia poza 
stałym miejscem zatrudnienia. Oprócz standardowego wynagrodzenia pracownikowi 
przysługuje dodatkowy ryczałt za każdy dzień pracy w ramach tzw. Auswärtstätigkeit.    

 

W roku 2020 wzrastają stawki niemieckich diet: 

 

◊ ponad 8 godzin poza stałym miejscem pracy  

wzrost diety o 2 euro za dzień  

 

◊ podróż służbowa związana z całodniowym pobytem poza stałym miejscem pracy  

wzrost diety o 4 euro za dzień  

 

Diety przysługują m. in. pracownikom budowlanym i montażowym, którzy wykonują 
pracę w różnych częściach Niemiec lub są delegowani do pracy za granicą.   

 



 

Transport i spedycja  

  
 

 

 

Zawodowi kierowcy, którzy w 2020 roku pracują głównie w pojazdach silnikowych, 

otrzymują zryczałtowaną stawkę w wysokości 8 euro za dzień kalendarzowy. Dieta w 

postaci ryczałtu ma pokryć wydatki poniesione przez pracownika w trakcie aktywności 
zawodowej, która związana jest z noclegiem w kabinie ciężarówki. Pieniądze wypłaca 
pracodawca lub kierowca rozlicza je w rocznym zeznaniu podatkowym.      
 
PAKIET MOBILNOŚCI  
Niezwykle istotne zmiany w europejskim prawie transportowym! Komisja transportu 
Parlamentu Europejskiego przyjęła w styczniu 2020 roku pakiet mobilności, jaki 
będzie obowiązywał w Unii Europejskiej po zaakceptowaniu przez Radę UE  
i europosłów. Oznacza to objęcie kierowców polskich ciężarówek m. in. obowiązkiem 
wynagradzania ich wg przepisów niemieckiej ustawy o płacach minimalnych 
Mindestlohngesetz, powrotem samochodu raz na 8 tygodni do bazy w Polsce, a także 
zaliczeniem do delegowania przewozów kabotażowych i cross-trade. Ciężarówki będą 
obowiązkowo wyposażone w inteligentne tachografy drugiej generacji, co umożliwi 
rejestrację przejazdów przez Niemcy oraz inne kraje Europy.      

 



 

Polskie samochody w Niemczech 

   

 
 

 
W 2020 roku polscy użytkownicy pojazdów korzystający z niemieckiej infrastruktury 
drogowej będą nadal odprowadzali podatek drogowy Kfz-Steuer, który staje się 
obowiązkowy po 12 miesiącach pracy, zameldowania lub pobytu w Niemczech.  

 

Niemiecka ustawa o podatku od pojazdów silnikowych KraftStG już w pierwszym 
paragrafie wyraźnie wskazuje na obowiązek odprowadzenia w Niemczech podatku 
drogowego od samochodów zagranicznych użytkowanych na terenie Niemiec. 

 
Treść paragrafu 1 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KraftStG:  
 
Podatkowi od pojazdów silnikowych podlega 

1. posiadanie krajowych pojazdów do użytku na drogach publicznych; 
2. posiadanie zagranicznych pojazdów do użytku na drogach publicznych,  

o ile pojazdy znajdują się w Niemczech. 
 

Zgodnie z par. 3 punkt 13 niemieckiej ustawy o podatku od pojazdów silnikowych 
zwolnione od podatku jest posiadanie zagranicznych pojazdów osobowych i ich 
przyczep, które służą do przejściowego pobytu w Niemczech na okres do jednego 
roku. Zwolnienie podatkowe jest nieskuteczne, jeśli pojazd jest użytkowany przez 
osoby, które posiadają w Niemczech miejsce zamieszkania lub stałego pobytu (np. 
osoby zameldowane w Niemczech lub tam pracujące). 

 Polscy pracownicy i przedsiębiorcy wykonujący pracę w Niemczech powyżej 12 
miesięcy muszą pamiętać o obowiązku zgłoszenia pojazdów do opodatkowania. 
Płatnikiem podatku nie jest właściciel pojazdu, a użytkownik. Nawet w przypadku 
wypożyczenia samochodu z wypożyczalni trzeba za niego zapłacić w Niemczech 
podatek drogowy, jeżeli użytkownik przebywa rok w kraju.  

 

 

 



 

Polskie samochody w Niemczech 
 

 
 

 
Wysokość podatku drogowego stała się bardzo ważnym kryterium przy zakupie 
samochodu. Na podstawie rodzaju silnika, pojemności skokowej i klasy emisji spalin 
można łatwo obliczyć przewidywany niemiecki podatek drogowy dla wybranego 
pojazdu i porównać jego wysokość z podatkiem przypadającym na inne modele. 
Użytkownicy pojazdów szczególnie przyjaznych dla środowiska płacą bardzo niski 
podatek drogowy lub są całkowicie zwolnieni z tego obowiązku. Z kolei użytkownicy 
pojazdów wyposażonych w silniki diesel płacą większy podatek. Wielu polskich 
pracowników porusza się po niemieckich drogach i autostradach właśnie 
samochodami napędzanymi ropą, co zwiększa obciążenie podatkowe należne 
fiskusowi.   
 

Podwyżka niemieckiego podatku drogowego planowana jest dopiero na 2021 rok. 
Wtedy ma wejść w życie tzw. Pakiet klimatyczny Klimapaket.  Zgodnie z informacjami 
prasowymi Rząd Federalny w 2020 roku nie planuje podwyżek Kfz-Steuer.  

  

 

 
 



 

Podatek VAT 
 

 

 

Osoby prowadzące w Niemczech działalność gospodarczą Gewerbe mogą w 2020 
roku liczyć na wiele udogodnień w zakresie rozliczeń podatku VAT Umsatzsteuer.   

W roku 2020 zmieniają się następujące przepisy: 

◊ limit zwolnienia podmiotowego w niemieckim VAT   

22.000 euro (wcześniej 17.500 euro)   

  

◊ limit opodatkowania na podstawie rzeczywistych wpływów Ist-Besteuerungsgrenze 

600.000 euro (wcześniej 500.000 euro)   

 
 
Pojęcie rzeczywistego opodatkowania wpływów zostało określone w niemieckiej 
ustawie o podatku VAT (UStG), która określa, kto może dostosować formę 
opodatkowania do faktycznej wysokości otrzymanych środków finansowych.  
 
 
Składanie okresowych deklaracji VAT odbywa się w następujący sposób:  
 
◊  przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2019 roku, muszą zarówno 
         w roku jej rozpoczęcia, jak i w 2020 roku składać miesięczne deklaracje VAT 
 
◊  przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2020 roku, muszą w roku jej 

rozpoczęcia składać miesięczne deklaracje VAT, natomiast w 2021 zgodnie  
z ogólnymi zasadami określonymi w niemieckiej ustawie o podatku VAT (UStG) 

 
◊  przedsiębiorcy, którzy rozpoczną działalność w 2021 roku, muszą składać 

deklaracje VAT zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w niemieckiej ustawie 
o podatku VAT (UStG) 

 



 

Podatek VAT  
 

 
 
 
 
 
Obroty mikroprzedsiębiorstw są objęte w Niemczech podatkiem VAT od  kwoty 
22.000 euro, natomiast w Polsce od kwoty 200.000 złotych (art. 113 ust. 1 ustawy 
VAT).  
 
Dostawy oraz usługi wykonywane przez mikroprzedsiębiorstwa na terenie Niemiec są 
zwolnione z podatku VAT do w/w kwoty. Niestety w przypadku dokonania zakupów 
przedsiębiorca nie może odliczyć VAT-u od faktury kosztowej. Z limitu zwolnienia 
podmiotowego w niemieckim VAT mogą w 2020 roku skorzystać firmy, których obroty 
za 2019 rok nie przekroczyły 22.000 euro brutto, a planowany na 2020 rok obrót nie 
przekroczy 50.000 euro brutto. Trzeba pamiętać, że zwolnienie nie jest przyznawane  
z urzędu. Przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek do właściwego miejscem 
niemieckiego Urzędu Skarbowego i powołać się na odpowiedni paragraf ustawy. 
Dopiero wtedy limit zwolnienia zostanie zastosowany względem jego działalności.       
 

 



 

Zmiany w niemieckiej księgowości  
  

 
 
Obowiązek paragonu! 
Od 1 stycznia 2020 roku nic nie może zostać w Niemczech sprzedane bez paragonu. 
Podstawą tego obowiązku jest ustawa o ochronie przed manipulacją podstawowymi 
zapisami cyfrowymi. W związku z tym każdy kupujący musi otrzymać paragon, który można 
zweryfikować pod względem podatkowym. Niewydanie paragonu fiskalnego kwalifikuje się 

jako wykroczenie, za które grozi grzywna w wysokości do 25.000 euro. Ustawa przewiduje 

jednak wyjątki. Sprzedawcy będący na uroczystościach lub imprezach sportowych, mogą 
zostać zwolnieni z obowiązku wystawienia paragonów poprzez złożenie stosownego 
wniosku w niemieckim Urzędzie Skarbowym.  

 
Sprzedawcy oferujący produkty higieniczne (tampony i podpaski), a także sprzedający 
gazety elektroniczne, czasopisma i książki muszą pamiętać o obniżeniu podatku VAT 

na te produkty. Obniżoną stawką podatku 7% (zamiast 19 %) są objęte od 2020 roku 

ważne artykuły codziennego użytku. 
 

 
 
 



 

Zniesienie ulgi podatkowej na kształcenie 
  

 

 
 
 

Nie wszystkie wprowadzone od 2020 roku zmiany są korzystne dla podatników. 
Federalny Trybunał Konstytucyjny wydał 10 stycznia 2020 orzeczenie, które 
uniemożliwia odliczanie od podatku dochodowego kosztów pierwszej nauki, tzn. jeżeli 
podatnik kształci się i dzięki nauce zdobędzie swój pierwszy zawód, to wydatki 
związane z kształceniem nie może zaliczyć do kosztów. Zmienia się zatem interpretacja 
kosztów kształcenia. Kosztem będzie dopiero kształcenie się w drugim zawodzie, 
przekwalifikowanie się lub studia uzupełniające, względnie podyplomowe.   

 
Niekorzystna interpretacja Federalnego Trybunału Konstytucyjnego trafia przede 
wszystkim w młodych ludzi, którzy już w trakcie studiów pracują, żeby się utrzymać 
lub pracują, by zdobyć środki finansowe potrzebne na studia.  

 
Podstawa prawna: BVerfG Pressemitteilung Nr. 2/2020 vom 10. Januar 2020 zum 
Beschluss vom 19. November 2019 2 BvL 22/14, 2 BvL 27/14, 2 BvL 26/14, 2 BvL 
25/14, 2 BvL 24/14, 2 BvL 23/14. 

 

 
 
 



 

Rozliczenie dochodów kapitałowych  
 

 
 

 
 
Niemiecki ustawodawca w 2020 roku wyraźniej zaznacza obowiązek rozliczenia 
dochodów kapitałowych uzyskiwanych w Niemczech.  
 
Podatnicy uzyskujący dochód kapitałowy bez odliczeń podatkowych muszą wykazać 
go w zeznaniu podatkowym.  
 
Podstawa prawna: § 32d Abs. 3 Satz 3 EstG.  
 
Niemiecki podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z aktywów kapitałowych, 

które nie są objęte § 20 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym, wynosi 25%.  

 
Dochód uzyskiwany z aktywów kapitałowych jest jednym z siedmiu rodzajów dochodu 
osiąganego w Niemczech, który jest objęty podatkiem dochodowym. Jako dochody  
kapitałowe zalicza się przede wszystkim zyski osiągane z wykorzystania kapitału. 
Przykładem są chociażby odsetki, jakie generują pieniądze każdego z nas.  

 



 

Oszczędności w niemieckich markach  

  

 

 
 
 
 

Zgodnie z danymi Deutsche Bundesbank na koniec listopada 2019 roku w obiegu 
znajdowało się jeszcze 12,46 miliarda zachodnioniemieckich niemieckich marek, co 
odpowiada wartości 6,37 miliarda euro. To olbrzymia kwota pieniędzy będąca  
w rękach ludzi, którzy nie dokonali jeszcze przewalutowania. Jeżeli znajdujecie się 
Państwo w posiadaniu niemieckich marek, które obowiązywały jako waluta płatnicza 
w Niemczech do końca 2001 roku, a 01.01.2002 zostały zastąpione europejską walutą, 
to możecie je wymieniać na euro wg stałego kursu: 

1,95583 DM = 1 EUR  

 

 



 

Wzrost opłat pocztowych 
 

 

 

Deutsche Post podnosi koszty opłat pocztowych za przesyłki międzynarodowe. Opłata 
pocztowa za pocztówkę wysłaną z Niemiec do Polski wynosi 95 eurocentów 
(wcześniej 90 eurocentów). Za standardowy list trzeba zapłacić 1,70 euro, a to o 20 
eurocentów więcej niż w ubiegłym roku. 

Ponadto od 2020 roku obowiązuje jednolita opłata pocztowa (niezależnie od 
wymiarów i wagi) dla przesyłek książkowych i towarowych. W nowym kombinowanym 
produkcie istnieją tylko dwie kategorie wagowe, które są wysyłane pocztą za 1,90 
euro (do 500 gram). W przyszłości przesyłki mogą być również dostarczane w formie 
zapieczętowanej. 

 

 
 



 

Wzrost składek ubezpieczenia społecznego  
 

 
 
Ubezpieczenie emerytalne i na wypadek bezrobocia  
 
Granica do obliczania wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenie na 

wypadek bezrobocia wzrasta w roku 2020 na zachodzie z 6.700 do 6.900 euro 

miesięcznego dochodu brutto (nowa wartość roczna: 82.800 euro), a na wschodzie z 6.150 

do  6.450 euro (wartość roczna: 77.400 euro). Składki na ubezpieczenia społeczne zostają 

pobierane tylko od dochodu do wysokości granicy wymiaru składek, tym samym dochody 
powyżej tej kwoty są bezskładkowe.  
 
Ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne  
 
Również w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego w roku 2020 
podwyższona zostaje granica do obliczania wymiaru składek.  

Wzrasta ona z dotychczasowych 4.537,50 do 4.687,50 euro miesięcznego dochodu 

(wartość roczna: 56.250 euro). Tutaj obowiązuje jednakowa wartość dla całych Niemiec. 
Granica obowiązkowego ubezpieczenia dla ubezpiecznia zdrowotnego i pielęgnacyjnego 

wzrasta z 5.062,50 do 5.212,50 euro (wartość roczna: 62.550 euro). Kto swoimi 

dochodami przekracza obowiązkową granicę, zamiast w ustawowej Kasie Chorych może 
ubezpieczyć się także w prywatnej kasie. Dla wszystkich, których dochód jest niższy od 
wartości granicznych z roku 2019, nic się nie zmienia przez ich podwyższenie. 

 



 

Wzrost niemieckich emerytur  

 

 
 
 
Od 1 lipca 2020 wzrasta wysokość emerytury w Niemczech. Na zachodzie podwyżka 

wyniesie +3,15%, a na wschodzie +3,92%.  

To nie jedyny planowany wzrost świadczeń emerytalnych w 2020 roku. Na podwyżkę 
mogą liczyć również osoby, które otrzymują podstwową emeryturę. W Niemczech 
powstał duży projekt emerytalny, który zakłada, że od 1,2 do 1,5 miliona emerytów    
z niskimi dochodami otrzyma dodatkowe pieniądze! Warunkiem do spełnienia jest 
jednak wykazanie 35 lat okresów składkowych. Szacuje się, iż średnio powyżka 
wyniesie ponad 80 euro miesięcznie.  

Dla emerytur zakładowych podwyższona została kwota wolna od podatku, co  wpływa 
na wysokość świadczenia. Od 1 stycznia 2020 obowiązuje kwota wolna od podatku    

w wysokości 159,25 euro. Przed zmianą było to 155,76 euro.  

 

 



 

Kindergeld rośnie dwa razy 
 

  
 

 

 

 
Bieżący rok gwarantuje rodzicom większe pieniądze od państwa. W 2020 roku 
zwiększa się w Niemczech kwota ulgi na dzieci, z której można skorzystać w rocznym 
rozliczeniu podatkowym z niemieckim fiskusem. W 2019 roku wynosiła ona 7620 

euro, natomiast w 2020 roku już 7812 euro. Wzrost wyniósł 192 euro.  

 
W  najbliższym czasie aż dwa razy zostaną podniesione stawki niemieckiego zasiłku 
rodzinnego, który otrzymują także rodzice dziecka znajdującego się na terenie Unii 
Europejskiej, z których przynajmniej jeden pracuje 6 miesięcy w Niemczech i posiada 
status tzw. podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym.  

 
 

Dziecko   Kindergeld od    
od 01.07.2020 

Kindergeld 
od 01.01.2021 

pierwsze  204 euro  219 euro  

drugie  204 euro  219 euro  

trzecie  210 euro  225 euro   

czwarte   235 euro  250 euro  

piąte   235 euro  250 euro  

szóste   235 euro  250 euro  

siódme   235 euro  250 euro  

Podwyżka niemieckiego zasiłku rodzinnego następuje z urzędu i nie trzeba składać 
nowego wniosku o przyznanie wyższego Kindergeld. Warto jednak pamiętać,              
że niemieckie Kasy Rodzinne będą w 2020 roku sprawdzały beneficjentów 
świadczenia.   

 

 

 

 



 

Kindergeld rośnie dwa razy 
 

 
 

Terminy wypłat Kindergeld w 2020 roku  
(numery od 0 do 4) 

 
 

Ostatnia cyfra 
numeru Kindergeld 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Styczeń 

 

03.01 08.01 09.01 10.01 13.01 

Luty 

 

05.02 06.02 07.02 10.02 11.02 

Marzec 

 

03.03 04.03 05.03 06.03 10.03 

Kwiecień 

 

02.04 03.04 06.04 07.04 08.04 

Maj 

 

06.05 07.05 08.05 11.05 13.05 

Czerwiec 

 

04.06 05.06 08.06 09.06 10.06 

Lipiec 

 

03.07 06.07 07.07 08.07 09.07 

Sierpień 

 

05.08 06.08 07.08 10.08 11.08 

Wrzesień 

 

04.09 07.09 08.09 09.09 10.09 

Październik 

 

05.10 07.10 08.10 09.10 12.10 

Listopad 

 

04.11 05.11 06.11 09.11 10.11 

Grudzień 

 

03.12 04.12 07.12 08.12 09.12 

 
 

 
 



 

Kindergeld rośnie dwa razy 
 

 
 
 

Terminy wypłat Kindergeld w 2020 roku  
(numery od 5 do 9) 

 
 

Ostatnia cyfra 
numeru Kindergeld 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Styczeń 

 

14.01 15.01 16.01 17.01 21.01 

Luty 

 

12.02 13.02 14.02 17.02 20.02 

Marzec 

 

11.03 12.03 13.03 16.03 17.03 

Kwiecień 

 

09.04 15.04 16.04 17.04 20.04 

Maj 

 

14.05 15.05 18.05 19.05 25.05 

Czerwiec 

 

15.06 16.06 17.06 18.06 22.06 

Lipiec 

 

10.07 13.07 15.07 16.07 17.07 

Sierpień 

 

12.08 14.08 17.08 18.08 19.08 

Wrzesień 

 

11.09 14.09 16.09 19.09 21.09 

Październik 

 

14.10 15.10 16.10 19.10 21.10 

Listopad 

 

11..11 12.11 13.11 16.11 17.11 

Grudzień 

 

10.12 11.12 14.12 15.12 16.12 

 

 
 
 

 
 



 

Niemcy otwierają rynek pracy dla Ukraińców 
 

 
 

Już 1 marca 2020 wchodzi w życie niemiecka ustawa o imigracji pracowników 
wykwalifikowanych, która pozwoli obywatelom spoza Unii Europejskiej podjąć legalną 
pracę w Niemczech. Specjaliści z krajów niebędących w UE (np. Ukraina) będą mogli 
łatwiej emigrować do Niemiec w celach zawodowych.  
 
Łatwiejszy dostęp do niemieckiego rynku pracy wpłynie na falę emigracyjną 
Ukraińców do Niemiec. Dodatkową motywacją dla obywateli spoza UE do przyjazdu  
w celach zawodowych do Republiki Federalnej Niemiec jest skrócenie o rok czasu 
pobytu w Niemczech, który wymagany jest do osiedlenia się na stałe. Ta regulacja 
spowoduje, że wielu obcokrajowców zdecyduje się na pozostanie w Niemczech już na 
zawsze.  
 
Nowe regulacje prawne w Niemczech przyczynią się w znacznym stopniu do emigracji 
pracowników na kontynencie europejskim. Ukraińcy mieszkających do tej pory na 
stałe w Polsce, będą mogli wybrać Niemcy jako miejsce nie tylko pracy i  czasowego 
pobytu, ale także jako centrum interesów życiowych i miejsce osiedlenia się na stałe.    
 

 
 



 

Nasze biura w Polsce 
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WARSZAWA  
Kommerz Sp. z o.o. 

Rondo ONZ 1 

00-124 Warszawa 

E-mail: biznes@kommerz.pl  
Tel: +48 / 22 2 99 88 40   
Fax: +48 / 22 2 99 88 44 
 

 
WROCŁAW  

Kancelaria K&W Sp. z o.o. / Kommerz  

Rynek 7 

50-106 Wrocław  

E-mail: biznes@kanzlei.pl  

Tel: +48 / 71 75 50 790 

  
OLESNO  

Kancelaria K&W Olesno  

ul. Pieloka 9  

46-300 Olesno  

E-mail: olesno@kanzlei.pl  

Tel: +48 / 34 359 84 83    

WhatsApp: +48/ 504 555 502 

 

Infolinia dla klientów  indywidualnych         

  +48 / 34 359 84 83 
 
Infolinia dla klientów biznesowych 

   +48 / 34 34 70 200    
 

 
GLIWICE  

Kancelaria K&W Gliwice 

ul. Barlickiego 9 

44-100 Gliwice 

E-mail: gliwice@kanzlei.pl 

Tel: +48 / 32 233 40 33 
WhatsApp: +48/ 512 777 302 

 
STRZELCE OPOLSKIE  

Kancelaria K&W Strzelce Opolskie   

ul. Wojska Polskiego 2 

47-100 Strzelce Opolskie  

E-mail: strzelce@kanzlei.pl  

Tel: +48 / 77 462 12 40   
WhatsApp: +48/ 512 777 300

 
KLUCZBORK  

Kancelaria K&W Kluczbork 

ul. Podwale 1 

46-200 Kluczbork 

E-mail: kluczbork@kanzlei.pl 

Tel: +48 / 77 415 71 18  

WhatsApp: +48/ 504 555 503

 
DOBRZEŃ WIELKI   

Kancelaria K&W Dobrzeń Wielki   

ul. Opolska 1 

46-081 Dobrzeń Wielki k/Opola   

E-mail: dobrzen@kanzlei.pl  

Tel: +48 / 77 403 25 90   
WhatsApp: +48/ 512 777 303



 

Nasza działalność zagraniczna  
 

 
 
 
 
 
EUROPA 
  

     
 

     
 

     
 
 
 



 

Nasza działalność zagraniczna  
 

 
 
 
 
 
AMERYKA  
 

     
 
 
AZJA 
 

 
 
 
 
 



 

Prawo autorskie  
                                          

 
 

Prawo autorskie   

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały, teksty, znaki graficzne i zdjęcia znajdujące się w opracowaniu są chronione 

prawem własności oraz wszelkimi przepisami ochrony własności intelektualnej. Nie możecie ich Państwo kopiować i zmieniać, 

zarówno w celach komercyjnych, jak i w celach prywatnych. Wykorzystywanie i powielanie publikacji zawartych w informatorze 

lub chociażby ich części, niezależnie od celu, idei i formy, wymaga wyraźnej pisemnej zgody. 

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego można korzystać z opublikowanych materiałów w zakresie własnego użytku 

osobistego, co oznacza, że można np. wykorzystać materiały nieodpłatnie na własny użytek, chyba że zastrzeżono 

wykorzystanie określonych materiałów w szerszym zakresie niż własny użytek osobisty. Podkreślamy natomiast, 

że niedopuszczalne jest modyfikowanie materiałów, wykorzystywanie materiałów we własnych opracowaniach, 

w szczególności korzystanie z nich w sposób komercyjny.  

Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, zdjęcia i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są 

wyłączną własnością tychże firm. 

 

 

 

 


