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Pierwsze kroki w zakładaniu działalności gospodarczej  
 

• Formy prowadzenia działalności gospodarczej  
• Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej  
• Poszczególne kroki zakładania działalności gospodarczej. 

1. Urząd Gminy. 
2. Urząd Statystyczny.  
3. Urząd Skarbowy. 
4. Bank – konto firmowe.  
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
6. Inne obowiązki – zgłoszenia. 
7. Koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
8. Czas potrzeby na zarejestrowanie firmy. 

• Pozostałe formy prowadzenia działalności gospodarczej.  
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Formy prowadzenia działalności gospodarczej  
 
Zasadnicze formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie polskiego prawa 
przedstawiają się w sposób następujący:    

 Forma indywidualnej działalności gospodarczej 
 Spółka cywilna 
 Spółka jawna 
 Spółka partnerska 
 Spółka komandytowa 
 Spółka komandytowo-akcyjna 
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 Spółka akcyjna 

 
Tak więc spośród wyŜej wymienionych form moŜna wyróŜnić trzy podstawowe grupy form 
prowadzenia działalności: 

 Osoba fizyczna 
 Spółka cywilna 
 Spółka prawa handlowego 

 
 
W ramach spółek prawa handlowego wyróŜnia się spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. 
Spółki osobowe; 

 Spółka jawna 
 Spółka partnerska 
 Spółka komandytowa 
 Spółka komandytowo-akcyjna 

 
Spółki kapitałowe; 

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 Spółka akcyjna 

 
 
 

JeŜeli uwaŜasz, Ŝe potrafisz to masz rację. JeŜeli uwaŜasz, Ŝe nie 
potrafisz to równieŜ masz rację. 

                                                                                  Henry Ford  
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Podstawową i najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest forma 
indywidualnej działalności gospodarczej. Tak jak w przypadku kaŜdej formy prowadzenia 
działalności gospodarczej moŜna mówić o pewnych zaletach i wadach. Tak teŜ jest  
w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej. Wśród mocnych strony indywidualnej 
działalności gospodarczej moŜna wymienić:    

� łatwość załoŜenia, ewentualnej likwidacji, 
� niŜsze koszty załoŜenia i prowadzenia działalności od strony administracyjnej niŜ  

w przypadku spółek, 
� cały zysk trafia do kieszeni przedsiębiorcy, 
� samodzielność w podejmowaniu decyzji, 
� proste zasady księgowości. 

 
Pewne minusy, które równieŜ muszą być brane pod uwagę przy rozpoczynaniu działalności  
w tej formie przedstawiają się następująco: 

� brak osobowości prawnej, 
� ograniczenia na pewnym etapie w rozwoju firmy, 
� „musisz liczyć wyłącznie na siebie”, 
� odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania, np. w przypadku zobowiązań 

podatkowych.  
 
Niemniej jednak w przypadku osób, które po raz pierwszy myślą o załoŜeniu własnej 
działalności gospodarczej forma indywidualnej działalności gospodarczej będzie 
najdogodniejsza formą.  .  
 
Rozpoczęcie działalności musi być dobrze przemyślane. Nie tylko sam pomysł, pierwsze 
kroki w działalności firmy, ale równieŜ kwestie formalne związane z rejestracją.  
W szczególności naleŜy dobrze przemyśleć następujące kwestie: 
   
 

 
 
                                

 Oznaczenie przedsiębiorcy 
 Przedmiot działalności         
 Siedziba firmy                                                   
 Data rozpoczęcia działalności 

 
   
 
Oznaczenie przedsiębiorcy. 
Oznaczenie przedsiębiorcy to firma (potocznie nazwa) przedsiębiorcy ze wskazaniem formy 
prawnej. Oznaczenie naszej firmy jest o tyle waŜne, iŜ za chwilę będziemy z nią kojarzeni w  
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obrocie gospodarczym. Ciekawa i przyciągająca uwagę nazwa będzie pierwszym elementem 
z którym będziemy identyfikowaniu po rozpoczęciu działalności. Pewną ciekawostką moŜe 
być to, iŜ w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność nazwą firmy jest przede 
wszystkim jej imię i nazwisko, a dodatkowy oznacznik, który dodajemy dla identyfikacji jest 
w zasadzie dodatkiem do naszego imienia i nazwiska.  
 
 
Przedmiot działalności.  
 
Przedmiot działalności firmy jest związany z dopasowaniem tzw. kodów Polskiej Klasyfikacji 
Działalności do zakresu działalności gospodarczej, którą zamierzamy prowadzić. Podstawową 
zasadą jest to, iŜ cały zakres działalności, którą będziemy prowadzić powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w ramach kodów PKD.  
 
Tak więc nie trzeba, a czasem wręcz nie moŜna ograniczać się do wyboru jednego rodzaju 
działalności, np.: 
     PKD 45.50.Z - wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską 
     PKD 45.45.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych  
     PKD 45.44 - malowanie i szklenie  
     PKD 45.34.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. 
 
 
Uwaga! 
Od 1 maja 2004r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności – rozporządzenie Rady 
Ministrów z 20 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004, Nr 33, poz. 289) zmieniające Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności. 
 
 
Siedziba firmy.  
 
Siedziba firmy jest podstawowym miejscem wykonywania działalności, np. świadczenia 
usług. 
 
W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej – najczęściej będzie to miejsce 
zamieszkania, zameldowania. W związku z rozpoczynaniem działalności powinniśmy 
posiadać tytuł prawny do lokalu, czyli być jego właścicielem lub współwłaścicielem. 
 
W przypadku braku tytułu prawnego – gdy nie jesteśmy co najmniej współwłaścicielem -  
moŜliwym rozwiązaniem jest sporządzenie z właścicielem lokalu umowy najmu w związku  
z planowanym rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.   
 
Wraz ze zgłoszeniem działalności zawsze podajemy oznaczenie miejsca zamieszkania  
i adresu przedsiębiorcy, a jeŜeli stale wykonujemy działalność poza miejscem zamieszkania – 
równieŜ wskazujemy ten adres i adres zakładu głównego, ewentualnie oddziału. 
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Data rozpoczęcia działalności gospodarczej.  
 

� Jest bardzo istotna 
� Będzie wpisana we wszystkich deklaracjach zgłoszeniowych i rozliczeniowych 
� Powinna być późniejsza, niŜ data zgłoszenia przedsiębiorcy do wszelkich organów 

ewidencyjnych 
 
Data rozpoczęcia wykonywania działalności – formalnie jest to prawdopodobna data 
wykonania pierwszej czynności związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 
 
 
śeby zdobyć w Ŝyciu wszystko to, czego pragniemy, musimy spełnić 
trzy proste warunki: 
1. musimy wiedzieć - co robić; 
2. musimy wiedzieć - którą drogę wybrać;                                   

3. musimy wiedzieć - jak to zrobić. 

                                                                                                                                                 
 
 
 
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej  
 
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym rozpoczynania oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Jest to podstawowy akt prawny dla przedsiębiorców.  
 
Zgodnie z art. 1 Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności 
gospodarczej na terytorium RP oraz zadania organów administracji publicznej w tym 
zakresie. 
 
Ustawa definiuje dwa najwaŜniejsze pojęcia związane z prowadzeniem firmy, a mianowicie 
pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy, oraz definicję przedsiębiorcy.  
 
Działalność gospodarcza – to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, 
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywani kopalin ze złóŜ, a takŜe 
działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 
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Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla kaŜdego 
na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (Art. 6 ust.1). 
 
Wyłączenia - Art. 3 Ustawy mówi o pewnych zakresach  działalności, które nie są traktowane 
przez ustawę jako działalność gospodarcza. Przepisów Ustawy Prawo działalności 
gospodarczej nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie:  

� upraw rolnych, 
� chowu i hodowli zwierząt, 
� ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, 
� rybactwa śródlądowego, a takŜe   
� wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaŜy posiłków domowych i świadczenia w 

gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, czyli tzw. 
agroturystyce. 

 
 
 

Nie ma na świecie większej siły niŜ siła człowieka z determinacją.  

 
 
 
 
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 
prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.  (Art.4 ust.1). 
 
Za przedsiębiorców uznaje się takŜe wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej 
przez nich działalności gospodarczej (Art.4 ust.2). 
 
Obecnie na gruncie polskiego prawa moŜna wyróŜnić następujące kategorie przedsiębiorców:  

 Mikroprzedsiębiorca 
 Mały przedsiębiorca 
 Średni przedsiębiorca  
 DuŜy przedsiębiorca 

 
Za mikroprzedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych : 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 10 pracowników oraz 
2) osiągnął przychód netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln EURO lub suma 
aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w 
złotych 2 milionów EURO. 
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Za małego przedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 50 pracowników oraz 
2) osiągnął przychód netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln EURO lub suma 
aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w 
złotych 10 milionów EURO. 

 
Za średniego przedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych : 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 250 pracowników oraz 
2) osiągnął przychód netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln EURO lub suma 
aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w 
złotych 43 milionów EURO. 

 
 
Ustawa reguluje równieŜ podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, które 
przedstawiają się następująco: 
 

 Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji  
i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów (art. 17),  

 
 Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki 

wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed 
zagroŜeniem Ŝycia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a takŜe ochrony 
środowiska (Art. 18), 

 
 JeŜeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień 

zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, 
przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby działalność gospodarcza była 
wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymizującą się posiadaniem takich 
uprawnień zawodowych (Art.19). 

 
 
                   

Jeśli nie wiesz, co masz do zaoferowania klientowi, całe 
przedsięwzięcie będzie stratą czasu. 

                                                                                            Bruno Weiss  
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Ograniczenia w swobodzie wykonywania działalności gospodarczej 
 
Zasadniczo w Polsce obowiązuje zasada swobody wykonywania działalności gospodarczej, 
aczkolwiek niektóre jej rodzaje poddano obostrzeniom – obowiązkowi uzyskania koncesji, 
wpisania do rejestru działalności regulowanej, uzyskania zezwolenia, licencji.  
 
Koncesje.  
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek uzyskania koncesji  
w zakresie: 

1) poszukiwania lub rozpoznawania złóŜ kopalin, wydobywania kopalin ze złóŜ, 
bezzbriornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów  
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 

2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami  
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu 
paliwami i energią, 

4) ochrony osób i mienia, 
5) przewozu lotniczego, 
6) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych. 

 
Koncesję moŜna uzyskać na czas określony, który wynosi od 5 do 50 lat. 
 
Jeśli chcesz prowadzić działalność objętą koncesjonowaniem, musisz złoŜyć odpowiedni 
wniosek.  
 
Za udzielenie koncesji pobierana jest opłata skarbowa (moŜe jej nie być, jeśli określają to 
przepisy szczegółowe). 
 
Działalność regulowana.  
Nowością, która pojawiła się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej jest tzw. 
działalność regulowana. Głównym celem wprowadzenia tej instytucji było zmniejszenie 
wydawania liczby zezwoleń.  
 
Na gruncie obowiązujących przepisów, jeśli szczegółowa ustawa stanowi, Ŝe dany rodzaj 
działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca moŜe wykonywać tą działalność 
jeśli spełnia szczególne warunki określone w tej ustawie, i uzyska wpis w rejestrze 
działalności regulowanej.  
 
Organ prowadzący na podstawie przepisów regulujących daną działalność, rejestr działalności 
regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złoŜeniu przez przedsiębiorcę 
oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.  
 
Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.  
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Zezwolenia.  
Instytucja zezwolenia w dalszym ciągu obowiązuje w naszym systemie prawnym. Aby je 
uzyskać naleŜy spełnić wymagane prawem warunki. Zezwolenie wydawane jest w drodze 
decyzji administracyjnej. Podstawowa równica pomiędzy zezwoleniem a koncesją jest taka, iŜ 
koncesja co do zasady ma charakter uznaniowy. Jeśli odpowiedni organ nie wyda koncesji 
musi to uzasadnić, ma natomiast ma tzw. luz decyzyjny w przyznawaniu koncesji. Natomiast 
jeśli spełniamy wymagane prawem warunki do uzyskania zezwolenia, powinno ono być 
wydane przez odpowiedni uprawniony organ administracji publicznej. Jeśli tak się nie dzieje, 
mamy prawo odwołania od takiej decyzji.   
 
Obecnie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 75 wymienia wszystkie akty 
prawne kiedy wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Jako przykłady moŜna podać niektóre z 
nich;  

• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
• Ustawa o grach i zakładach wzajemnych 
• Prawo bankowe 
• Prawo telekomunikacyjne 
• Ustawa działalności ubezpieczeniowej 
• Ustawa  pośrednictwie ubezpieczeniowym 

 
 
Licencje. 
Natomiast licencje zasadniczo wymagane są teraz na gruncie dwóch aktów prawnych – 
równieŜ określonych w U.o s.d.g. 

• Ustawa o transporcie drogowym 
• Ustawa o transporcie kolejowym 

 

 
 
Im więcej w Ŝyciu zdajemy się na przypadek, tym mniej osiągamy.   
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Poszczególne kroki zakładania działalności gospodarczej. 
 
Rejestracja działalności gospodarczej – nie ma nic prostszego! 
 
 
1.) Urząd Gminy. 
 
Przedsiębiorca moŜe podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru 
przedsiębiorców. Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej dokonuje się na 
odpowiednim formularzu.  
 
Osoby rozpoczynające prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej rejestrują się  
w prowadzonej przez gminy Ewidencji Działalności Gospodarczej. 
 
Ewidencję Działalności Gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania 
przedsiębiorcy - tj. miejscowości, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego 
pobytu.  
 
Organ ewidencyjny, czyli wójt, burmistrz albo prezydent miasta - dokonuje wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej.  
 
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:  

1. oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,  
2. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeŜeli stale wykonuje 

działalność poza miejscem zamieszkania – równieŜ wskazanie tego adresu i adresu 
zakładu głównego, oddziału, 

3. określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Działalności (PKD),  

4. data rozpoczęcia działalności.  
 
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie  
w kwocie 100 zł, a jeŜeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Rada gminy 
moŜe wprowadzić zwolnienie od opłat.  
 
Decyzję o wpisie do ewidencji wydaje się niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 14 dni od 
dnia wpływu wniosków.  
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Od tej chwili jesteś przedsiębiorcą i moŜesz prowadzić działalność gospodarczą. 
 
 
NiezaleŜnie od ilości firm jednoosobowych i spółek cywilnych zakładanych w róŜnych 
miejscowościach osoba fizyczna dokonuje, wyłącznie w swojej gminie, jednego łącznego 
zgłoszenia. 
 
W zgłoszeniu wymienia wszystkie rodzaje działalności jakie zamierza wykonywać zarówno 
samodzielnie jak i jako wspólnik spółki cywilnej. 
 
 
 
Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeŜeli: 

• zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy, 
• wniosek został złoŜony przez osobę nieuprawnioną, 
• prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności 

gospodarczej przez przedsiębiorcę. 
 
 
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w danych zawartych we wpisie (zmiany 
nazwy, adresów siedziby lub oddziałów, innych elementów w zgłoszeniu) przedsiębiorca ma 
obowiązek zgłosić je do gminy.  
 
W tym samym trybie co przy zakładaniu działalności, otrzymasz zaświadczenie o zmianie 
wpisu do EDG. 
 
 
Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, 
który był właściwy przed zmianą. Po dokonaniu wpisu organ ewidencyjny dotychczas 
właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe 
miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Właściwy organ ewidencyjny dokona z urzędu wpisu 
przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej. 
 
 
Przedsiębiorca moŜe zostać wykreślony z ewidencji działalności, jeśli:  

• otrzyma prawomocne orzeczenie zakazu wykonywania określonej w zgłoszeniu 
działalności gospodarczej,  

• wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia 
spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestr przedsiębiorców, 

• stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności 
gospodarczej.  

 
Wykreślenie z ewidencji jest dokonywane w drodze decyzji administracyjnej, która jest 
niezwłocznie doręczana przedsiębiorcy.  
 

 



„U2, Ty takŜe moŜesz załoŜyć własną firmę” 
Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” ZPORR 

Europejski Fundusz Społeczny  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 

www.rarr.rzeszow.pl 
Tel. (017) 85 20 600, Fax. (017) 85 20 611 

 

13 

 
Prowadzenie firmy przypomina grę w szachy. Aby odnieść sukces 
trzeba przewidzieć kilka kolejnych ruchów. 

                                                                             William A. Sahlmann 

 
 
 
 
2.) Urząd Statystyczny.  
 
Wniosek o REGON – wniosek ten moŜna złoŜyć osobiście w urzędzie statystycznym lub jego 
oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłać pocztą.  
 
W przypadku gdy wniosek o REGON składamy bezpośrednio w urzędzie statystycznym – 
musimy to uczynić w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej. 

 
Wniosek o wpis do REGON ma symbol RG-1 i nosi nazwą: „Wniosek o wpis do Krajowego 
rejestru urzędowego  podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem.”  
 
We wniosku podaje się następujące dane: 

� nazwa, 
� adres siedziby, 
� PESEL, 
� nazwisko i imiona, 
� adres zamieszkania, 
� adres do korespondencji, 
� forma organizacyjno-prawna, 
� forma własności, 
� nazwa organu ewidencyjnego, 
� nazwa ewidencji i numer nadany przez organ ewidencyjny, 
� rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej, (podstawowej, a takŜe drugo- i 

trzeciorzędnej). 
 
Nie później niŜ w terminie 7 dni od dnia złoŜenia wniosku Urząd Statystyczny powinien 
doręczyć przedsiębiorcy zaświadczenie potwierdzające rejestrację wraz z nadanym numerem 
REGON.  
 
Procedura jest bezpłatna.  
Jeśli kiedykolwiek zmienią się dane wpisane we wniosku, masz obowiązek zgłosić je w 
ciągu 14 dni, równieŜ na druku RG-1 lub RG.  
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KaŜdą klęskę próbowałem zawsze zmienić w okazję.  
                                                                           John D. Rockefeller  
 

 

3.) Urząd Skarbowy. 
 
W Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo dla siedziby naszej firmy musimy 
rozstrzygnąć trzy zagadnienia: 

� aktualizacja danych Numeru Identyfikacji Podatkowej, 
� wybór formy opodatkowania,  
� podjęcie decyzji odnośnie bycia podatnikiem podatku od towarów i usług – VAT.  

 
 
Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP  
Od 1 stycznia 1996r. wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów są podatnikami 
podatku dochodowego i VAT lub tylko dochodowego, podlegają obowiązkowi ewidencji 
podatkowej i otrzymują numer identyfikacji podatkowej NIP . 
 
NIP nadawany jest tylko raz i doŜywotnio. 
 
W przypadku spółek prawnych i spółek osobowych oznacza to do czasu ich likwidacji. 
 
Zgłoszenia moŜna teŜ dokonać bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym. 
 
Osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą składają zgłoszenie 
identyfikacyjne NIP-1.  
 
Z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się 
jednocześnie numerem NIP firmy.  
 
Z chwilą uzyskania numeru NIP musisz posługiwać się nim we wszystkich dokumentach 
związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz nieopodatkowanych naleŜności 
budŜetowych (np. czynszu lub dzierŜawy płaconej gminie). 
 
Musisz go takŜe uŜywać na wszystkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach, a takŜe 
wraz z numerem REGON umieścić na pieczątce firmowej. 
 
Z chwilą uzyskania numeru NIP musisz posługiwać się nim we wszystkich dokumentach 
związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz nieopodatkowanych naleŜności 
budŜetowych (np. czynszu lub dzierŜawy płaconej gminie). 
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Musisz go takŜe uŜywać na wszystkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach, a takŜe 
wraz z numerem REGON umieścić na pieczątce firmowej. 
 
Jeśli nastąpiła zmiana w danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym – obowiązek 
zgłoszenia zmian do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni, od dnia w którym nastąpiła 
zmiana. Dotyczy to wszystkich danych wymienionych w zgłoszeniu, np. terminu 
rozpoczęcia działalności, rozszerzenia jej zakresu, zmiany nr dowodu osobistego, nr kotna 
bankowego. 
 
Przy zgłoszeniu aktualizacyjnym naleŜy dołączyć następujące rodzaje dokumentów: 

� wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej (w przypadku spółki prawa handlowego 
– wypis z KRS-u), 

� dokument potwierdzający korzystanie z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje 
się siedziba (np. umowa najmu, akt własności), 

� zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 
� ewentualne pisma o ustanowieniu prokury (pełnomocnika do prowadzenia Twoich 

spraw urzędowych i sądowych). 
 
 
Forma opodatkowania 
W urzędzie skarbowym naleŜy wybrać formę rozliczeń z fiskusem. Do wyboru są:  

� Karta podatkowa, 
� Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 
� Podatkowa księga przychodów i rozchodów, 
� Pełna księgowość. 

 
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie 
indywidualnej działalności gospodarczej potencjalnymi formami opodatkowania są trzy 
pierwsze formy powyŜej wymienione.  
 
 
Podatek od towarów i usług - VAT 
 
W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej zdecydować musimy takŜe czy firma 
będzie podatnikiem podatku VAT. 
 
Podatnicy, którzy chcą być VAT'owcami muszą pamiętać, iŜ przed dniem wykonania 
pierwszej czynności objętej opodatkowaniem podatkiem VAT muszą złoŜyć w urzędzie 
skarbowym zgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R. 
 
W momencie złoŜenia zgłoszenia rejestracyjnego firma staje się zarejestrowanym 
podatnikiem VAT  i od tego momentu przysługuje mu prawo do odliczeń i otrzymywania 
zwrotów. 
 
Opłata – zgłoszenie VAT - 152 zł. Urząd skarbowy potwierdza zgłoszenie na druku VAT-5 – 
decyzja administracyjna. Jeśli zmienią się dane objęte zgłoszeniem mamy obowiązek je 
zaktualizować w ciągu 7 dni.  
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Pieniądze są tylko środkiem, by móc przestać myśleć o pieniądzach. 
                                                                                        Louis Aragon 
 
 
 
4.) Bank – konto – firmowe.  
                                                                                 
Zgodnie z przepisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca 
zobowiązany jest do dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem firmowego 
rachunku bankowego w kaŜdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,  
a jednorazowa wartość transakcji  przekracza równowartość 15.000 EURO.  
 
Zasada rozliczeń bezgotówkowych obowiązuje takŜe w pewnym zakresie przy 
rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym z podatków.  
 
Ustawa Ordynacja podatkowa wymaga, aby prowadzący działalność gospodarczą, 
obowiązani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i 
rozchodów płacili podatki przelewem. 
 
Ryczałtowy i ci, którzy rozliczają się kartą podatkową, mogą płacić podatki w kasie urzędu. 
 
 
Do załoŜenia rachunku bankowego niezbędne będą następujące dokumenty: 

� zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
� zaświadczenie o REGON firmy, 
� zaświadczenie o NIP, 
� pieczątka (powinna zwierać: nazwę firmy, adres, nr telefonu, REGON). 

 
Za załoŜenie konta bankowego zwykle banki nie pobierają opłaty naleŜy jednak liczyć 
się z miesięcznymi kosztami prowadzenia rachunku ok. 50 zł oraz z opłatami za 
dokonywane operacje.  
 
Tak więc, nie ma bezwzględnego obowiązku posiadania konta bankowego, za wyjątkiem 
dwóch wyŜej wymienionych wypadków, niemniej jednak za jego posiadaniem przemawiają 
względy praktyczne dokonywania rozliczeń w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w formie bezgotówkowej.  

 
 
Jesteśmy niewolnikami wskazówek zegara, więźniami kalendarzy, 
gońcami kont bankowych.  

                                                                      

                                                         Jean Anouilh 
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5.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  
 
W terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia 
wykonywania działalności gospodarczej, naleŜy zgłosić do ubezpieczeń siebie oraz 
dokonać zgłoszenia płatnika (firmy). 
 
Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA, natomiast zgłoszenie płatnika 
składek naleŜy złoŜyć na druku ZUS ZFA.   
 
Do zgłoszenia ZFA naleŜy dołączyć kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP 
i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON.  
 
 
Osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem 
dochodu (jedynym tytułem do objęcia ubezpieczeniami) podlegają ubezpieczeniom 
obowiązkowym oraz ubezpieczeniom dobrowolnym. 
 
Do obowiązkowych naleŜą następujące ubezpieczenia: 

• emerytalne 
• rentowe 
• wypadkowe  

oraz 
• ubezpieczenie zdrowotne. 

 
Do dobrowolnych ubezpieczeń naleŜy: 

• ubezpieczenie chorobowe. 
 
 
Preferencyjna stawka ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.  
 
Uprawnieni przedsiębiorcy składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe,  
a takŜe dobrowolną chorobową mogą płacić od preferencyjnej podstawy wymiaru. Zamiast od 
60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia moŜe to być 30 proc. minimalnego 
wynagrodzenia. Obecnie jest to kwota ok. 290 zł. Nie ma równieŜ obowiązku opłacania 
składki na Fundusz Pracy. Ulga przysługuje przez dwa lata, licząc od dnia rozpoczęcia 
działalności. 
 
Aby móc skorzystać z preferencyjnej stawki ZUS muszą przede wszystkim być spełnione 
następujące warunki:  

� rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niŜ 25 sierpnia 
2005 r.,  

� w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia 
wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,  
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� nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego 
przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieŜącym lub poprzednim roku 
kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku 
pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 

 
 
Do przygotowania i wydruku dokumentów ubezpieczeniowych słuŜy specjalny program  
o nazwie: "Płatnik". Wydrukowane z tego programu dokumenty przekazuje się w formie 
papierowej do właściwego oddziału ZUS. Dokumenty ubezpieczeniowe moŜna takŜe 
przekazywać do ZUS drogą elektroniczną i do tego słuŜy program "Płatnik - Przekaz 
Elektroniczny".  
         

 

               Bacz na kroki, które podejmujesz 
z wysiłkiem; przekonasz się, Ŝe 
wysiłek wzmacnia i ustokrotnia 

czynione przez Ciebie kroki. 
 

 
 
6.) Inne obowiązki – zgłoszenia  
 
Jeśli chciałbyś prowadzić działalność, np.: sprzedaŜ artykułów spoŜywczych, bar, kawiarnię, 
pub lub inną o podobnym charakterze, to musisz ją zgłosić do Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.  
 
 
 

Jednym z mitów dotyczących 
przedsiębiorców jest przekonanie, Ŝe 

wszyscy oni uwielbiają ryzyko. 
Tymczasem wszyscy ludzie przy 

zdrowych zmysłach starają się go unikać. 
                                                                   
                                                                          William A. Sahlmann  
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7.) Koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej 
 
Początkowe koszty rozpoczęcia działalności gsopodaczej mogą przedstawiać się w sposób 
następujący:  

• wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 100 zł, 
• zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - 11 zł, 
• opłata skarbowa do wniosku o nadanie NIP w zaleŜności od liczby załączników - ok. 

6 zł, 
• opłata rejestracyjna VAT - 152 zł, 
• pieczątka - ok. 30zł, 
• rachunek bankowy 1 miesiąc - 50 zł, 
• ksero - ok. 20 zł. 

 
Razem – ok. 369 zł.  Są to oczywiście szacunkowe koszty.  
 
 
8.) Czas potrzeby na zarejestrowanie firmy.  
PoniŜej przedstawiamy maksymalne terminy, które mogą się pojawić w związku 
rozpoczynaniem działalności gospodarczej i które powinnyśmy uwzględnić. 

• Podpisanie umowy najmu na lokal lub załatwienie spraw związanych z 
uŜytkowaniem lub wynajęciem lokalu mieszkalnego na cele prowadzonej działalności 
gospodarczej – 2 dni  

• ZłoŜenie druku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 1 wizyta w urzędzie 
gminy (14 dni) 

• Rejestracja działalności w urzędzie statystycznym – 1 wizyta w terenowym oddziale 
urzędu (jeśli będziesz miał szczęście i w Twojej miejscowości jest zinformatyzowany 
urząd statystyczny)  

• ZałoŜenie konta bankowego – 1 wizyta w banku  
• Rejestracja działalności w Urzędzie Skarbowym – 1 wizyta (14 dni oczekiwania na 

NIP)  
• Rejestracja w ZUS – 1 dzień  
• Ewentualnie rejestracja w Państwowej Inspekcji Sanitarne 

            
 

Wszyscy wiedzą, Ŝe czegoś nie da 
się zrobić, i przychodzi taki 

jeden, który nie wie, Ŝe się nie da, 
i on właśnie to robi. 

 
                                                                            Albert Einstein 
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Pozostałe formy prowadzenia działalności gospodarczej.  

• Spółka cywilna 
• Spółka jawna 
• Spółka komandytowa 
• Spółka partnerska 
• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
• Spółka akcyjna 

 
 

Spółka cywilna  

Jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą wejść w spółkę z osobami, 

posiadającymi dobry pomysł, umiejętności lub odpowiedni kapitał. Przy wzajemnej 

współpracy i zrozumieniu, załoŜenie niewielkiej firmy w formie spółki cywilnej, moŜe okazać 

się idealnym rozwiązaniem. Umowa spółki cywilnej nie wymaga formy pisemnej, chociaŜ 

warto sobie zadać trochę trudu i spisać, co wnosi kaŜdy ze wspólników, jakie są ich prawa i 

obowiązki, jak będą dzielić się zyskami i stratami spółki. W myśl prawa kaŜdy wspólnik 

spółki cywilnej ma prawo i obowiązek prowadzić jej sprawy. Tym samym, jeŜeli mocno 

angaŜujemy się w firmę, tego samego moŜemy oczekiwać od innych. Przy czym musimy 

pamiętać, iŜ podobnie jak osoby fizyczne prowadzące działalność indywidualnie, tak samo 

wspólnicy spółek cywilnych odpowiadają majątkiem za zobowiązania ich przedsiębiorstwa.  

Pomiędzy odpowiedzialnością wspólnika spółki cywilnej i osoby indywidualnie 

prowadzącej działalność jest jednak spora róŜnica. OtóŜ, osoba indywidualna nie zapłaci 

nigdy więcej niŜ sama "zasłuŜyła", natomiast wierzyciel spółki cywilnej moŜe się zwrócić 

zarówno do wszystkich, jak i wybranych jej wspólników. Praktycznie nie ma teŜ znaczenia, 

jaki był wkład i udział wspólnika w spółce. Tym samym, przed zawarciem spółki cywilnej 

musimy się zastanowić, czy nasi partnerzy będą godni zaufania.  

 

 

Spółka jawna 

Zaletą spółki jawnej jest łatwość załoŜenia i proste procedury prowadzenia 

działalności w tej formie. Umowa spółki jawnej wymaga juŜ formy pisemnej, ale nie trzeba 

sporządzać aktu notarialnego. Nazwa spółki jawnej w myśl prawa to firma, która podlega 
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ochronie znaczenie mocniejszej niŜ nazwy spółki cywilnej i nazwy działalności osoby 

fizycznej, które firmami nie są.  

Osiąga się tutaj korzyści odpowiadające spółkom cywilnym, z tym Ŝe prawa  

i obowiązki wspólników spółki jawnej podlegają w większym stopniu ustaleniom umowy 

spółki. Podobnie jak wspólnicy spółek cywilnych, tak i jawnych odpowiadają swoim 

majątkiem za zobowiązania ich przedsiębiorstwa. Po spisaniu umowy spółki jawnej naleŜy od 

niej zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości do 1% wartości wkładu 

(im większy wkład tym relatywnie mniejszy podatek). Następnie trzeba spółkę wpisać do 

rejestru w sądzie (koszt ok. 1000 zł). Wpis podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym (odpowiednio 500 zł).  

 

 

Spółka komandytowa 

Wspólnicy pełniący rolę komandytariuszy odpowiadają za zobowiązania spółki 

jedynie do wysokości wkładu (sumy komandytowej). Nazwa spółki komandytowej w myśl 

prawa to firma, która podlega silnej ochronie.  

Komandytariusze, mimo, Ŝe nie odpowiadają za zobowiązania spółki powyŜej sumy 

komandytowej, mają znacznie mniejszy wpływ na działalność firmy. O bieŜącej działalności 

praktycznie decydują, komplementariusze, ale "w zamian" ich odpowiedzialność finansowa 

jest pełna.  Skala działalności spółki komandytowej nie jest ograniczona "ilościowo".  

Podobnie jak wspólnicy spółek cywilnych, tak i komplementariusze odpowiadają 

swoim majątkiem za zobowiązania ich przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku spółki 

jawnej, spółka komandytowa wymaga prowadzenia księgowości w pełnym zakresie.  

Spółka komandytowa jest idealna do sytuacji, kiedy ktoś chce prowadzić firmę, nie ma 

na to kapitału, a ci od których chce go zdobyć nie budzą w nim takiego zaufania Ŝeby 

podzielić się z nimi władzą. To naturalne, Ŝe taki stan często utrudnia zachowanie zdrowych 

stosunków w firmie.  

 

Spółka partnerska 

Wspólnicy spółki partnerskiej działają razem i dla wspólnego celu, ale kaŜdy z nich 

ma moŜliwość ograniczenia swojej odpowiedzialności do tego, co sam spowodował. Nazwa 

spółki partnerskiej w myśl prawa to firma, która podlega silnej ochronie. Spółkę partnerską 
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mogą utworzyć osoby, które wykonują wolne zawody: adwokat, aptekarz, architekt, biegły 

rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, księgowy, lekarz, lekarza stomatolog, 

lekarza weterynarz, notariusz, pielęgniarka, połoŜna, radca prawny, rzecznik patentowy, 

rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły.   

Spółka partnerska wymaga prowadzenia księgowości w pełnym zakresie. Na razie 

liczba spółek partnerskich działających w Polsce jest niewielka. Wynika to z krótkiego czasu 

istnienia tej formy prawnej. 

 
 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) 

Jednoosobowa sp. z o.o. moŜe być dobrym pomysłem dla osoby, która chce 

indywidualnie prowadzić przedsiębiorstwo w znacznym rozmiarze. W myśl prawa to spółka z 

o.o. jest podmiotem prawa, a nie tylko jej wspólnicy, tak jak to jest w przypadku spółek 

osobowych.  

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania i jednocześnie mogą mieć dość duŜy 

wpływ na działalność firmy dlatego teŜ ich pozycja jest lepsza niŜ wspólników w spółkach 

cywilnych i jawnych, a takŜe komandytariuszy i akcjonariuszy w spółkach komandytowych  

i komandytowo - akcyjnych. To powoduje, Ŝe często godzą się oni zaangaŜować większe 

środki w perspektywiczne przedsięwzięcia. Prawie wszystkie rodzaje przedsiębiorstw moŜna 

prowadzić w tej formie prawnej. Mimo, Ŝe wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania 

spółki, odpowiedzialność członków zarządu moŜe być znaczna.  

Spółka z o.o. wymaga prowadzenia księgowości w pełnym zakresie i badania 

sprawozdań finansowych.  

 

Spółka akcyjna 

Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. W myśl prawa to spółka 

akcyjna jest podmiotem prawa a nie tylko jej wspólnicy tak jak to jest w przypadku spółek 

osobowych. Akcje są papierami wartościowymi, same w sobie inkorporują określone prawa i 

mogą podlegać obrotowi na giełdach. MoŜna nie tylko w łatwy sposób zebrać kapitał 

zakładowy, ale takŜe go podwyŜszyć w drodze nowych emisji akcji. Prawie wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw moŜna prowadzić w tej formie prawnej. Spółka akcyjna wymaga 

prowadzenia księgowości w pełnym zakresie i badania sprawozdań finansowych.  


