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Podstawy prawne podejmowania 
działalności gospodarczej

Podstawowym aktem prawnym regulującym status prawny, uprawnienia 

i obowiązki przedsiębiorców w Polsce jest

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

Ustawa określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia 
działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy 
publicznej w tym zakresie

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej 

jest wolne dla każdego na równych prawach



Działalność gospodarcza - definicje

Działalność gospodarcza została w ogólny sposób zdefiniowana w polskim 

systemie prawnym. 

Oprócz tego jednak w wielu ustawach można znaleźć wskazanie, jakie formy 

aktywności gospodarczej można do niej zaliczyć.

 Według art. 3 ustawy Prawo Przedsiębiorców jako działalność gospodarczą

można określić zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we

własnym imieniu i w sposób ciągły.

 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według art. 5a pkt 6

tego aktu prawnego działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa -

wytwórcza, budowlana oraz usługowa i działalność, która polega na

poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobywaniu kopalin ze złóż. Bierze się tu

również pod uwagę wykorzystywanie rzeczy oraz wartości niematerialnych i

prawnych. Ponadto powinna być ona prowadzona w sposób ciągły i

zorganizowany, we własnym imieniu bez względu na efekty.



Działalność gospodarcza - definicje

 W art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług możemy znaleźć

zapis mówiący, że działalnością gospodarczą są wszelkie działania

producentów, usługodawców, handlowców, rolników oraz podmiotów

pozyskujących zasoby naturalne. Zalicza się też do niej działania

podmiotów wykonujących wolne zawody, także wtedy, gdy zostały ono

podjęte jednorazowo, choć w zamierzeniu miały być wykonywane ze

stałą częstotliwością. W takim ujęciu ważne dla zdefiniowania

działalności jest również wykorzystywanie towarów, wartości

niematerialnych i prawnych w sposób ciągły, w celu osiągnięcia zysku.

 Działalność gospodarcza jest również zdefiniowana w ordynacji

podatkowej, a konkretnie w art. 3 pkt 9. Mówi on, że za działalność

gospodarczą uznaje się aktywności zdefiniowane w ten sposób w

ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Prawa przedsiębiorców),

wolne zawody i inną działalność zarobkową, która wykonywana jest we

własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet jeśli definicje

zawarte w innych ustawach nie zaliczają takich działań jako

prowadzenia działalności gospodarczej.



Działalność gospodarcza - definicje

Również ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera określenie

działalności gospodarczej. Według art. 8 ust. 6 za osobę, która prowadzi

działalność gospodarczą, uważa się:

 podmiot, który prowadzi działalność w rozumieniu ustawy Prawo

przedsiębiorców,

 artystę i twórcę,

 podmiot prowadzący działalność w ramach wolnego zawodu,

 podmiot prowadzący szkoły niepubliczne lub szkoły na podstawie ustawy

o systemie oświaty,

 wspólnika spółki partnerskiej, komandytowej, jawnej lub

jednoosobowych spółek z o.o.



Podstawowe cechy jednoosobowej 

działalności gospodarczej to m.in.:

 cel zarobkowy – jest nastawiona na zysk,

 ma charakter zorganizowany – np. wynajmowane są pomieszczenia do

jej wykonywania, jest prowadzony marketing,

 wykonywana jest w sposób ciągły – oznacza podejmowanie czynności w

sposób ciągły, zmierzających do określonego celu. Działania mają

charakter powtarzalny,

 wykonywana jest we własnym imieniu i odpowiedzialność - nie jest

zarządzana przez zewnętrzną osobę, podmiot,

Kluczowym znaczeniem w identyfikacji jednoosobowej działalności

gospodarczej jest ponoszenie bezpośredniego ryzyka z nią związanego.



Cele działalności gospodarczej

Cele działalności gospodarczej można podzielić na:

 Cele wewnętrzne - ściśle związane ze specyfiką prowadzonej działalności

oraz branżą i określa je indywidualnie przedsiębiorca (charakter, wiedza,

umiejętności, kwalifikacje, motywacja przedsiębiorcy)

 Cele zewnętrzne – (sytuacja na rynku, położenie geograficzne, sytuacja

polityczna i finansowa kraju) to przede wszystkim aktywności związane z

prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz jego utrzymaniem i narzucone

przedsiębiorcy, takie jak:

 opłacanie podatków i innych danin publicznych,

 odprowadzanie składek ubezpieczeniowych do ZUS-u,

 kreowanie PKB.



Przedsiębiorca- definicja

Przedsiębiorcą jest:

 osoba fizyczna, 

 osoba prawna

 lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych
przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i
wolności człowieka

Uwaga!

 Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której 
przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała 
działalności gospodarczej. 



DEFINICJA MŚP 
 Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich

przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają

mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50

milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów

euro.

 Za przedsiębiorstwo uważa się „ podmiot prowadzący działalność

gospodarcza bez względu na jego formę prawną”.

O zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do grupy mikro, małych, średnich

decydują następujące czynniki:

 liczba osób zatrudnionych

 roczny obrót

 całkowity bilans roczny



DEFINICJA MŚP 
 Mikroprzedsiebiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10

pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie

przekracza 2 milionów euro.

 Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50

pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie

przekracza 10 milionów euro.

 Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250

pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub

całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.



Formy prawne prowadzenia 

działalności gospodarczej 

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej są

uregulowane w następujących aktach prawnych:

 kodeks spółek handlowych (spółki osobowe i kapitałowe

prawa handlowego),

 kodeks cywilny (spółka cywilna, indywidualny

przedsiębiorca).



Formy prawne prowadzenia 

działalności gospodarczej 
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma pełną
swobodę wybory formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, z
zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą wykluczać daną formę
prawną dla danego rodzaju działalności gospodarczej (np. banki).

Ogólnie mówiąc, podmioty gospodarcze prowadzące
działalność w Polsce można podzielić na:

osoby fizyczne (indywidualni przedsiębiorcy oraz
wspólnicy spółek cywilnych),

osoby prawne (spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka akcyjna, inne podmioty
mające osobowość prawną),

 jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka
komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna).



Formy prawne prowadzenia 

działalności gospodarczej 

.



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Indywidualna działalność gospodarcza

 Przedsiębiorstwo takie jest prowadzone i reprezentowane przez
właściciela i to on jest wyłącznym właścicielem całego zysku firmy.

 Odpowiada również, jako jedyny, za wszystkie zobowiązania swojej firmy.
Zobowiązania te mogą być pokrywane również z majątku osobistego
właściciela.

 Przedsiębiorstwo tego typu bardzo łatwo założyć i zlikwidować.

 Jest to forma odpowiednia dla małych przedsiębiorstw, które nie
wymagają dużych inwestycji.

 Założenie tego typu firmy jest bardzo proste, wymaga wypełnienia
jednego formularza oraz złożenia go w urzędzie gminy lub przez internet.



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Indywidualna działalność gospodarcza

Zalety Wady

• Jedynym właścicielem jest 

przedsiębiorca 

• Szybka reakcja na zmieniające się 

potrzeby rynku 

• Możliwość wyboru uproszczonych 

form rozliczania się z podatku 

• Niskie koszty założenia i prowadzenia 

działalności 

• Nie jest wymagany ściśle określony 

kapitał do uruchomienia 

przedsiębiorstwa

• Odpowiedzialność całym majątkiem 

osobistym właściciela za 

zobowiązania 

• Możliwa jest raczej niewielka skala 

działalności



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Spółka cywilna 

 Spółka cywilna to najstarsza znana forma spółki, powstaje ona
na podstawie umowy między małą liczbą wspólników, którzy wnoszą
do spółki jakiś kapitał lub wkład niepieniężny, np. pomieszczenie biurowe,
działkę pod budowę, swój własny opatentowany wynalazek lub po
prostu pomysł. Taki wkład rzeczowy nazywamy aportem.

 Wszyscy wspólnicy mają równe prawo do podejmowania decyzji
i reprezentowania spółki na zewnątrz, czyli np. podpisywania umów w jej
imieniu.

 Wszyscy mają takie samo prawo do zysków i odpowiadają swoim
osobistym majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa.

 Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa, są nimi natomiast
poszczególni wspólnicy. Każdy z nich ma swój własny odrębny wpis
do ewidencji działalności gospodarczej. .



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Spółka cywilna 

Zalety Wady

• Każdy wspólnik jest uprawniony do 

równego udziału w zyskach, ma 

wpływ na podejmowanie decyzji, 

prowadzenie i reprezentowanie 

spółki 

• Swoboda w formułowaniu treści 

umowy spółki 

• Wkłady wniesione do spółki mogą 

być w formie pieniężnej lub 

rzeczowej (aport)

• Prosty i szybki sposób rejestracji 

• Możliwość wyboru formy 

opodatkowania 

• Nie jest wymagany ściśle określony 

kapitał do uruchomienia spółki 

• Wspólnicy odpowiadają solidarnie 

całym swoim majątkiem za 

zobowiązania spółki 

• Niewielka skala działalności 

• Każdy ze wspólników musi uzyskać 

wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Spółka jawna
 Jest bardzo podobna do spółki cywilnej.

 Wszyscy wspólnicy odpowiadają zarówno za działalność spółki, jak i jej

zobowiązania (również majątkiem osobistym).

 Spółka jawna ma jednak prawo do posiadania swojego własnego majątku

oraz nazwy.

Zalety Wady

• Każdy ze wspólników może 

reprezentować spółkę 

• Nie jest wymagany ściśle określony 

kapitał do uruchomienia działalności 

• Duża swoboda w formułowaniu umowy 

spółki 

• Duża elastyczność funkcjonowania 

• W tej formie może być prowadzone 

większe przedsiębiorstwo 

• Brak określonych wymagań kapitałowych 

• Odpowiedzialność całym majątkiem 

osobistym za zobowiązania spółki, jeżeli 

zobowiązań nie można zaspokoić z 

majątku spółki tzw. subsydiarna 

odpowiedzialność

• Spółkę może założyć, co najmniej dwóch 

wspólników 

• Kosztowna rejestracja w Krajowym 

Rejestrze Sądowym (opłata sądowa oraz 

opłata za publikację ogłoszenia w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym) 

• Nie posiada osobowości prawnej 



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Spółka partnerska 
 Jest to forma spółki stworzona specjalnie z myślą o ludziach wykonujących

wolne zawody – prawników, lekarzy, doradców podatkowych itp.

 Wszystkie kwestie związane z reprezentacją spółki na zewnątrz

oraz odpowiedzialnością za zobowiązania reguluje umowa spółki.

Zalety Wady

• Każdy wspólnik ponosi odpowiedzialność 

tylko za własne działania i zaniedbania

• Brak określonych wymagań kapitałowych 

do uruchomienia spółki 

• Możliwość wyboru formy opodatkowania, 

gdyż nie jest wymagana pełna 

księgowość 

• Spółka może być zarządzana przez 

zarząd, jeżeli przewiduje to umowa spółki  

• Wspólnikiem może być wyłącznie osoba 

fizyczna wykonująca wolny zawód 

określony przez przepisy np.: adwokat, 

aptekarz, lekarz, architekt, radca prawny

• Konieczność sporządzenia umowy w 

formie aktu notarialnego 

• Kosztowna rejestracja w Krajowym 

Rejestrze Sądowym 



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Spółka komandytowa 

 Spółka komandytowa jest korzystną formą w sytuacji, gdy

niektórzy wspólnicy (tak zwani komandytariusze) są gotowi

zainwestować swoje pieniądze w spółkę i mieć swój udział w jej

zyskach, ale nie godzą się na odpowiadanie własnym

majątkiem za zobowiązania spółki (nie godzą się na ryzyko

większe, niż wniesiona przez nich suma pieniędzy, tzw. kwota

komandytowa).

 Pozostali wspólnicy (komplementariusze) gotowi są prowadzić

i reprezentować przedsiębiorstwo oraz ponosić za nie pełną

odpowiedzialność, jak również pokrywać ewentualne straty

firmy ze swojego majątku.



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Spółka komandytowa 

. Zalety Wady

• Możliwość ograniczenia 

odpowiedzialności niektórych 

wspólników.

• Możliwość korzystania z prostszych, 

zryczałtowanych form 

opodatkowania. Zarówno 

komplementariusz, jak i 

komandytariusz rozlicza się z fiskusem 

PIT-em. W odniesieniu do podatku VAT 

podatnikiem jest spółka.

• Skala działalności spółki 

komandytowej nie jest ograniczona 

ilościowo.

• Możliwość ustanowienia 

komplementariuszem spółki z o.o. w 

celu optymalizacji podatkowej.

• Pełna, solidarna choć subsydiarna 

odpowiedzialność niektórych 

wspólników za zobowiązania spółki.

• Koszty aktu notarialnego (koszty 

według taksy notarialnej), wpisu do 

rejestru handlowego i jego 

ogłoszenia.

• Wymóg prowadzenia pełnej 

księgowości.

• Niekorzystne opodatkowanie osób 

fizycznych.

• Trudność prowadzenia niektórych 

typów przedsiębiorstw.

• Odmienność praw i obowiązków 

komplementariuszy oraz 

komandytariuszy i jej konsekwencje.



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Spółka komandytowo - akcyjna 

 Przedsiębiorstwo, w którym są dwa rodzaje wspólników:

– komplementariusze, którzy reprezentują spółkę na zewnątrz
i odpowiadają za jej prowadzenie (odpowiadają również za

zobowiązania spółki),

- akcjonariusze, czyli posiadacze akcji spółki, mający jedynie prawo

do części zysków.

 Jest to forma korzystna, kiedy chcemy zdobyć kapitał na rozwój firmy

(sprzedając jej akcje), jednocześnie zachowując wpływ na firmę.

Najczęściej stosowana jest w spółkach rodzinnych, taka forma chroni

bowiem spółkę przed wrogim przejęciem polegającym na wykupieniu
dużego pakietu akcji przez jedną osobę lub jedno przedsiębiorstwo

i uzyskaniu przez to wpływu na decyzje podejmowane w spółce



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Spółka komandytowo - akcyjna 

.Zalety Wady

• Dla akcjonariusza - wyłączenie 

odpowiedzialności za zobowiązania spółki

• Możliwość pozyskiwania kapitału poprzez 

emisję akcji

• Dla komplementariuszy - decydujący 

wpływ na działania spółki bez 

konieczności uczestniczenia w pokryciu 

kapitału zakładowego

• Możliwość sfinansowania 

kapitałochłonnych pomysłów, na 

realizację których pomysłodawca nie ma 

środków i zaprasza do finansowania 

grupę osób (akcjonariuszy)

• Posiadanie firmy chronionej przez prawo

• Możliwości rozwoju

• Wysoki minimalny kapitał zakładowy 

(50.000zł)

• Wymóg prowadzenia pełnej księgowości

• Konieczność sporządzenia statutu w 

postaci aktu notarialnego

• Działanie akcjonariuszy w imieniu spółki 

wyłącznie jako pełnomocnicy

• Koszty aktu notarialnego (opłata taksa 

notarialna), wpisu do rejestru 

handlowego (1000 zł) i jego ogłoszenia 

(od statutu należy zapłacić podatek od 

czynności cywilno-prawnych 1% wartości 

kapitału zakładowego)



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo więcej
osób w każdym celu prawnie

 dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka z o.o.
nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne,
bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. W zarządzie
spółki z o.o. mogą zasiadać wyłącznie osoby fizyczne.

 Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosić co najmniej 5 000
złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50
złotych. Kapitał może być wniesiony w formie pieniężnej lub
środków trwałych.



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – cd.

 Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o. (występuje jedynie
ryzyko ekonomiczne związane z inwestycją w spółkę).

 Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada spółka całym swoim majątkiem.

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną – podatek
dochodowy od osób prawnych. Podatnikiem jest także spółka z o.o. w organizacji.

 → Podatek (19%) płacony jest przez samą spółkę z o.o. od osiągniętych przez nią
w danym roku podatkowym dochodów. Po drugie, wspólnicy spółki płacą
podatek (18%) od wypłacanych im dywidend i innych dochodów pochodzących
z udziału w zyskach osób prawnych (np. dochód z umorzenia udziałów) ←

 W konsekwencji mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem - łączne
opodatkowanie jest wyższe, aniżeli w spółkach osobowych.

 Wymóg prowadzenia pełnej księgowości i badań sprawozdań finansowych.



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

. Zalety Wady

• Ograniczoną odpowiedzialność 

wspólników

• Możliwość zaangażowania 

znacznego kapitału - wspólnicy 

mają znaczny wpływa na 

działalność firmy, co skłania do 

angażowania większych 

kapitałów  

• Możliwość prowadzenia w tej 

formie praktycznie wszystkich 

rodzajów przedsiębiorstw

• Spółkę z o.o. mogą zakładać w 

Polsce obcokrajowcy

• Koszty aktu notarialnego (koszt 

według taksy notarialnej), wpisu 

do rejestru handlowego (koszt 

500 zł) i jego ogłoszenia 

(odpowiednio 100 zł)

• Obowiązkowy kapitał 

zakładowy (co najmniej 5 000zł)

• Duża odpowiedzialność 

zarządu

• Wymóg prowadzenia pełniej 

księgowości i badania 

sprawozdań

• Podwójne opodatkowanie 

dochodów



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Spółka akcyjna

 Jest to forma dla spółek dużych i bardzo dużych.

 Właścicielami spółki są osoby posiadające akcje danej firmy.

Akcje podlegają ciągłemu obrotowi na giełdzie papierów

wartościowych – łatwo można je kupić lub sprzedać, więc

właściciele firmy ciągle się zmieniają.

 Każdy właściciel akcji ma prawo uczestniczenia w Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy – najważniejszym organie

decydującym o firmie. Decyzje podejmowane podczas

Walnego Zgromadzenia dotyczą przede wszystkim podziału

zysku spółki (część można zainwestować w firmę, część

wypłacić właścicielom akcji w formie dywidendy) oraz oceny

pracy Zarządu spółki.



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Spółka akcyjna cd.

 Zarząd jest organem zarządzającym spółką na co dzień.

 Podczas Walnego Zgromadzenia wszystkie decyzje

podejmowane są drogą głosowania – każdy ma tyle głosów, ile

ma akcji, największy wpływ na to, co dzieje się w firmie, mają

właściciele tzw. pakietu kontrolnego, czyli takiej liczby akcji,

która pozwala przegłosować wszystkich innych podczas

Walnego Zgromadzenia.

 Właściciele akcji nie odpowiadają za zobowiązania spółki, jeśli

firma ma długi, sama za nie odpowiada, a gdy zbankrutuje,

również nie dotyka to akcjonariuszy. Tracą oni tylko tyle

pieniędzy, ile zapłacili za akcje danej firmy.



Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Spółka akcyjna

.Zalety Wady

• Możliwość pozyskiwania kapitału na 
rynku kapitałowym poprzez emisję akcji 
czy obligacji

• Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za 
zobowiązania spółki

• Łatwość kumulacji kapitału

• Możliwość prowadzenia działalności na 
dużą skalę

• Osobowość prawną - wspólnicy nie 
odpowiadają za zobowiązania spółki, 
tylko sama spółka swoim majątkiem

• Łatwe sprawdzenie wiarygodności 
spółki przez potencjalnych 
kontrahentów i potencjalnych 
akcjonariuszy

• Możliwość założenia spółki akcyjnej 
przez obcokrajowców

• Wysoki nominalny kapitał zakładowy
• Kosztowny, skomplikowany i 

czasochłonny proces rejestracji
• Brak wpływu na działalność spółki 

przez mniejszych akcjonariuszy
• Konieczność występowania rady 

nadzorczej, niezależnie od ilości 
akcjonariuszy

• Konieczność zatrudniania 
specjalistycznej obsługi prawnej, 
finansowej i zarządczej

• Skomplikowany proces likwidacji
• Konieczność prowadzenia pełnej 

księgowości - koszty usług biura 
rachunkowego lub księgowego



Prowadzenie działalności gospodarczej bez 

obowiązku rejestracji w CEIDG

Przedsiębiorca nie musi rejestrować własnej działalności

gospodarczej, kiedy:

 jest osobą fizyczną a przychody z prowadzonej

działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc.

kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2019 jest to 1125 zł,

 nie prowadził wcześniej działalności gospodarczej albo

prowadził ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku jego firma

została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców.



Działalność gospodarcza nierejestrowa 

– przywileje

Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności gospodarczej

nierejestrowej:

 nie musisz zgłaszać działalności gospodarczej w ewidencji

przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS

 nie musisz płacić z tego tytułu składek w ZUS

 nie musisz płacić zaliczek na podatek

 nie musisz prowadzić rozbudowanej księgowości

a uproszczoną ewidencję sprzedaży



Działalność gospodarcza wyłączona z 

obowiązku rejestracji w CEIDG

Poza działalnością gospodarczą nierejestrową, istnieją

pewne obszary z nią związane, które można wykonywać bez

rejestracji.

Działalność gospodarcza wyłączona z obowiązku rejestracji:

 działalność gospodarcza w zakresie agroturystyki

 produkcja wina przez rolników

 rolniczy handel detaliczny



Procedura założenia jednoosobowego 

przedsiębiorstwa – wniosek CEIDG

Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, 
należy wypełnić formularz CEIDG-1 na stronie ministerstwa 

lub e-PUAP . 

 W zależności od tego, ile ma się czasu i gdzie aktualnie się znajduje,
przyszły przedsiębiorca ma cztery opcje na złożenie wniosku:

 osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,

 listem poleconym (poświadczonym notarialnie),

 elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,

 elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego -
e-PUAP.

 Jednoosobowa działalność gospodarcza - REGON i NIP



Procedura założenia jednoosobowego 

przedsiębiorstwa



Działalność gospodarcza a kody PKD

Kody PKD, czyli oznaczenia wskazującego, czym dokładnie

zajmuje się przedsiębiorstwo.

Są one ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności, a przedsiębiorca

jest zobowiązany wskazać odpowiedni kod na formularzu CEIDG-1.

Polskie prawo nie przewiduje limitów kodów zgłoszonych na

formularzu, co pozostawia przedsiębiorcom wiele swobody we

wskazywaniu branż, w których będą działać. Warto jednak zwrócić

uwagę na pierwszy wpisany kod - to on wskazuje podstawową

dziedzinę działań firmy.

Żeby trafniej dopasować oznaczenie, można skorzystać z

wyszukiwarki kodów PKD.



Rejestracja podatnika i zgłoszenie formy 

opodatkowania od urzędu skarbowego

 Każdy przedsiębiorca, w sprawach podatkowych posługuje się 

numerem NIP. Numer ten nadawany jest „automatycznie" przy 

rejestracji działalności (w CEIDG albo KRS). Nie trzeba składać 

dodatkowych wniosków do urzędu skarbowego o nadanie NIP.

 Uwaga! Wyjątkiem są np. wspólnicy spółek, którzy nie są 

przedsiębiorcami (zarejestrowanymi w CEIDG). Jeśli są płatnikami 

na własne ubezpieczenia (opłacają składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne) w ZUS, powinni złożyć zgłoszenie NIP do 

urzędu skarbowego (na formularzu NIP-7).



Jednoosobowa działalność gospodarcza 

formy opodatkowania

 Opodatkowanie na zasadach ogólnych (18 % do kwoty 85. 528 zł powyżej
powinny zostać opodatkowane 32 % )

 Podatek liniowy (19%)

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (3 %., 5,5 %, 8,5 %, 17 i 20 %.)
Stawka, jaką wybierze przedsiębiorca, zależy od rodzaju wykonywanej
działalności.

 Karta podatkowa Wysokość stawek karty podatkowej jest ustalana
indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego i zależy od wielu czynników,
między innymi od:

 liczby mieszkańców miejscowości, gdzie zarejestrowano działalność
gospodarczą,

 rodzaju usług wykonywanych przez jednoosobową działalność
gospodarczą,

Pełną listę działalności, które mogą skorzystać z karty podatkowej można znaleźć
w art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym



Jednoosobowa działalność gospodarcza 

składki ZUS

 Zgłoszenie działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 jest

jednocześnie wnioskiem o rejestrację przedsiębiorcy jako

płatnika składek do ZUS.

 Przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia

działalności gospodarczej zgłosić siebie do ubezpieczeń. Do

tego celu służy druk ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne) lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowotna).

 Składki ZUS opłaca się do 10 dnia każdego miesiąca chyba że

przedsiębiorca zatrudnia pracowników i od prowadza od

wypłat potrącone składki. W takim przypadku termin opłacania

składek przesuwa się do 15 dnia miesiąca.



Jednoosobowa działalność gospodarcza 

Preferencje i zwolnienia w opłacaniu składek przy 

jednoosobowej działalności gospodarczej

 Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność
gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co
najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie
wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem
rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku
kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego
stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności
gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym
przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

 przez 24 miesiące, liczone od dnia rozpoczęcia jednoosobowej działalności
gospodarczej (lub po okresie 6 m-cy – patrz wyżej) , przedsiębiorca płaci tzw.
"Mały ZUS".

(Ulga nie przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi
na rzecz byłego pracodawcy ( ograniczenie do 2 lat wstecz, przed rozpoczęciem działalności), którzy w
okresie 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej prowadziły już inną
działalność gospodarczą w każdej formie. Jednoosobowo czy też w formie spółki cywilnej)

 Przedsiębiorca zatrudniony z tytułu umowy o pracę który osiąga miesięczne
oskładkowane wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne w 2019 r. - 2250
zł brutto nie opłaca żadnych obowiązkowych składek na ubezpieczenie
społeczne. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ma obowiązek
odprowadzać pełne ubezpieczenie zdrowotne



Jednoosobowa działalność gospodarcza 



Jednoosobowa działalność gospodarcza

 firmowe konto bankowe

Dopinając wszystkie formalności, nie można zapomnieć o założeniu firmowego rachunku
bankowego. Oczywiście, jednoosobowa działalność gospodarcza to forma działalności, w
której nie ma obowiązku zakładania osobnego konta, jednak ze względów formalnych
wydaje się to dobrym pomysłem. W większości banków już podczas zakładania konta
firmowego wymagana jest pieczątka firmowa, dlatego warto o to zadbać już wcześniej.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego
przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

 jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z
niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy
czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według
średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania
transakcji.



Jednoosobowa działalność gospodarcza

 licencje i koncesje

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w podstawowym jej zakresie jest

całkowicie bezpłatna. Występują w niektórych przypadkach dodatkowe opłaty. Związane

są one z koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń, licencji lub koncesji.

 Pieczątka firmowa

Nie tylko bank wymaga od przedsiębiorcy posiadania pieczęci. Jest ona przydatna przy

wystawianiu różnego rodzaju dokumentów, podpisywaniu wniosków, umów jak i deklaracji i

zeznań podatkowych. Jednakże, nie istnieją wprost żadne regulacje dotyczące nałożenia

na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą obowiązku

posiadania pieczęci firmowej. Zatem osoba prowadząca działalność gospodarczą sama

powinna dokonać wyboru, czy pieczątka firmowa jest mu potrzebna czy nie. Instytucje

publiczne nie mogą wymagać od jakiegokolwiek obywatela więcej niż stanowi prawo.

Przyjmuje się z praktyki że pieczątka firmowa może zawierać: logo firmy, pełną nazwę firmy, adres
siedziby, numer NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail,



Dziękuję za uwagę 

Materiały opracowano na podstawie:

 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl

.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

