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Wstęp
Skoro nasz podręcznik trafił w Twoje ręce, to znaczy, że decyzję o założeniu własnej firmy masz już za 

sobą. Gratulacje! To pierwszy krok na drodze do zostania przedsiębiorcą, w kolejnych  krokach pomoże 

Ci nasz podręcznik. Z niego dowiesz się, jak zarejestrować działalność gospodarczą, jaką formę opo-

datkowania wybrać, jak skalkulować koszty i przychody, żeby Twoja działalność przynosiła zysk, jak 

promować swoje produkty lub usługi, a także jak radzić sobie w sytuacji kryzysowej. 

Mamy nadzieję, że nasz poradnik pomoże Ci przygotować profesjonalny biznesplan. 

Powodzenia! Twoja firma jest w zasięgu Twoich rąk.
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Część I 
Rozpoczęcie działalności gospodarczej (STAN PRAWNY: LUTY, 2022 R)

1. ZANIM ZAREJESTRUJESZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Działalność nierejestrowa

Po podjęciu decyzji o prowadzeniu działalności zarobkowej należy zastanowić się, czy będzie to 
działalność okazjonalna czy ciągła. W przypadku działalności okazjonalnej można skorzystać z możli-
wości prowadzenia działalności nierejestrowej, która nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga 
rejestracji firmy. 

Oferta skierowana jest do osób fizycznych i wymaga spełnienia następujących warunków:
 przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 procent kwoty minimalnego  

 wynagrodzenia (w 2022 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3 010 zł, czyli 50% to 1 505 zł);
 działalności nie wykonuje się w ramach spółki cywilnej;
 nie prowadzi się działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zwolnień lub koncesji;
 w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziło się działalności gospodarczej, przy czym na mocy  

 przepisów przejściowych działalność nierejestrową mogą wykonywać również osoby, które między  
 30 kwietnia 2013 r. a 29 kwietnia 2018 r. prowadziły działalność gospodarczą pod warunkiem, że:
  między 30 kwietnia 2017 r. a 29 kwietnia 2018 r. nie były wpisane do CEIDG lub
  przed 30 kwietnia 2017 r. ich wpis do CEIDG został wykreślony.

Więcej informacji na temat działalności nierejestrowej znaleźć można na stronie www.biznes.gov.pl

Inne rodzaje działalności, których nie trzeba rejestrować

Poza działalnością nierejestrową przepisy określają konkretne rodzaje działalności, których nie trzeba 
rejestrować w urzędzie. Dotyczy to:

 działalności agroturystycznej rolników (do 5 pokoi do wynajęcia);
 produkcji wina przez rolników (poniżej 100 hektolitrów rocznie);
 rolniczego handlu detalicznego (sprzedaż z gospodarstwa rolnego).

Działalność gospodarcza

Podstawowym dokumentem regulującym zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia dzia-
łalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r.  
Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z zapisami tej ustawy działalnością gospodarczą jest zorganizowana 
działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.
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Decydując się na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, należy przygotować kilka informacji 
niezbędnych do rejestracji firmy. Są to:

 ustalenie nazwy firmy – pamiętajmy, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej  
 pełna nazwa musi zawierać nasze imię i nazwisko;

 adres siedziby firmy i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – mogą być tożsame lub  
 różne, w zależności od charakteru prowadzonej działalności;

 określenie branży i zakresu działalności, czyli ustalenie kodu PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności  
 – (https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd);

 wybór rodzaju opodatkowania, sposób płacenia zaliczek na podatek (miesięcznie albo kwartalnie);
 ustalenie, czy firma będzie płatnikiem VAT;
 nazwę i NIP podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową firmy – w przypadku zlecenia  

 prowadzenia księgowości innemu podmiotowi;
 wybór zakresu odprowadzanych składek na ZUS za przedsiębiorcę, w tym korzystanie z ulg i zwolnień;
 dane osób zgłaszanych do ZUS (w przypadku zatrudniania pracowników, zleceniobiorców, osób  

 współpracujących, członków rodziny);
 informacje o rachunku bankowym dla prowadzonej działalności;
 data rozpoczęcia działalności (może to być data inna niż data rejestracji firmy: przyszła lub która  

 już minęła).

Osoby zamierzające założyć firmę jednoosobową, mające pytania związane z jej rejestracją, mogą 
skorzystać z telefonicznej pomocy pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32. 

Niezależnie od rodzaju działalności do dyspozycji jest również Centrum Pomocy Przedsiębiorcy,  
w którym można uzyskać informacje na temat tego, jak założyć firmę (https://www.biznes.gov.pl/pl/
centrum-pomocy).

2. JAK ZAREJESTROWAĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
– KROK PO KROKU

Aby przedsięwzięcie było zgodne z prawem, należy zgłosić działalność gospodarczą do: 
 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); 
 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)  

 jako płatnik składek; 
 Urzędu Skarbowego (w którym dostaniemy NIP); 
 Urzędu Statystycznego (który nadaje numer REGON). 

Jeśli zamierzamy prowadzić działalność reglamentowaną, musimy uzyskać koncesje, zezwolenia albo 
wpis do rejestru działalności regulowanej. W przypadku niektórych rodzajów działalności potrze-
bna jest decyzja  SANEPID-u (Wojewódzkiej lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej)  
o spełnianiu wymogów sanitarnych lub wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli.

Rejestracja działalności gospodarczej 

Rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej uzyskuje się przez wpis do CEIDG (ewidencja 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  
prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju). Aby tego dokonać, składamy wniosek na formularzu 
CEIDG-1 – jest to procedura tzw. jednego okienka, która upraszcza rejestrację. Nie trzeba odwiedzać 
kilku urzędów, ponieważ wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie zgłoszeniem przedsiębiorstwa do 
Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz do ZUS-u lub KRUS-u. „Jedno okienko” działa  
w każdym urzędzie gminy (miasta). 



8

Obecnie wpis do CEIDG dokonywany jest elektronicznie. Informacje o tym, jak zarejestrować 
działalność, w jakim trybie złożyć wniosek i jakie dokumenty przygotować znajdują się na stronie 
internetowej www.ceidg.gov.pl. 

Tryb składania wniosku CEIDG-1 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, możemy: 
 wypełnić formularz wniosku i złożyć go w urzędzie gminy (miasta); 
 wypełnić formularz online i przesłać go do organu rejestrującego (Ministerstwa Rozwoju); 

 wniosek elektroniczny złożymy w serwisie ceidg.gov.pl.;
 wypełniony wniosek wysłać listem poleconym (powinien być opatrzony własnoręcznym podpi- 

 sem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza, co wiąże się z dodatkowymi kosztami  
 – za poświadczenie podpisu notariusz pobiera opłatę);

 dokonać rejestracji przez telefon. W tym celu należy skontaktować się z infolinią Centrum Pomocy  
 (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32).  Wniosek wypełnimy wspólnie z konsultantem, po rozmowie  
 otrzymamy SMS z kodem (numerem wniosku). Następnie udajemy się do urzędu miasta/gminy,  
 gdzie na podstawie podanego przez nas kodu zostanie wydrukowany wniosek, który podpisujemy  
 w obecności urzędnika.

Składamy wniosek w urzędzie gminy (miasta)

To proste – formularz wniosku pobieramy w urzędzie gminy (miasta) lub drukujemy ze strony CEIDG, 
wypełniamy go i składamy. Dane w nim zawarte zostaną porównane z danymi w dowodzie osobistym 
– należy mieć go przy sobie!

Składanie wniosku online

Dla osób lubiących załatwiać sprawy bez wychodzenia z domu przewidziano możliwość złożenia  
wniosku przez internet. Można tego dokonać, logując się do CEIDG, wypełniając wniosek online  
i podpisując go:

 kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 lub profilem zaufanym;
 lub bankowością elektroniczną.  

Można także wypełnić wniosek online i podpisać go w dowolnym urzędzie gminy (miasta). Po 
wypełnieniu wniosku nie należy go drukować. Musimy zapamiętać kod (numer wniosku). Następnie 
udajemy się do urzędu miasta lub gminy. Urzędnik odnajdzie wniosek w CEIDG po wskazanym przez 
nas kodzie, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. 

Logowanie się do CEIDG

Wchodząc po raz pierwszy do rejestru CEIDG, należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu 
potwierdzenia e-mailem.

Przy składaniu wniosku CEIDG-1 online wymagane jest podpisanie go w odpowiedni sposób (patrz: 
Składanie wniosku online). 

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny służy do kontaktów z urzędami administracji i partnerami biznesowymi. Umożliwia 
m.in. podpisywanie dokumentów dla ZUS-u, Urzędu Skarbowego, podpisywanie umów z kontrahen-
tami czy wystawianie faktur elektronicznych. Bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwali-
fikowanym można kupić u jednego z dostawców - firm nadzorowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. 
Aktualną listę tych firm znajdziemy na stronie NCCert. 
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Za podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym trzeba zapłacić. Wysokość opłaty zależy od 
tego, kto ten produkt oferuje. Ceny są zróżnicowane w zależności od terminu ważności certyfikatu 
(rok lub 2 lata) i rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Zakup podpisu elektro-
nicznego na potrzeby działalności gospodarczej może być zakwalifikowany jako koszt uzyskania przy-
chodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Informacje dotyczące usług certyfika cyjnych 
można znaleźć m.in. na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji NCCert (www.nccert.pl).

Profil Zaufany

Korzystając z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (https://epuap.gov.pl), można 
załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Profil Zaufany – w przeciwieństwie do bez-
piecznego podpisu elektronicznego – służy wyłącznie do kontaktów z administracją publiczną i jest 
bezpłatnym sposobem potwierdzania tożsamości obywatela w systemach administracji elektronicznej. 
Przy użyciu Profilu Zaufanego możemy drogą elektroniczną składać dokumenty rozliczeniowe do ZUS  
i US, podania, odwołania lub skargi. Profil Zaufany pozwala również na zalogowanie się do Internetowe-
go Konta Pacjenta (IKP), zgłoszenie utraty dowodu osobistego, zgłoszenie wniosku o wystawienie  
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i wiele innych.

Jak uzyskać Profil Zaufany

Profil Zaufany można założyć i potwierdzić online za pośrednictwem bankowości elektronicznej naszego 
banku lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Aby uzyskać Profil Zaufany, należy: 

 wejść na stronę Profilu Zaufanego https://pz.gov.pl  lub ePUAP https://epuap.gov.pl;
 zarejestrować swoje konto;
 wypełnić formularz – wniosek o założenie Profilu Zaufanego;
 operację potwierdzić bankowym kodem autoryzacyjnym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Gdy nie mamy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub nie chcemy korzystać z bankowości  
elektronicznej naszego banku, po wypełnieniu formularza wniosku o założenie Profilu Zaufanego 
należy udać się w ciągu 14 dni do dowolnego Punktu Potwierdzającego z dowodem osobistym lub 
paszportem. Profil Zaufany będzie gotowy do użycia natychmiast po jego potwierdzeniu. Lista Punktów 
Potwierdzających dostępna jest na stronie Prifilu Zaufanego (https://pz.gov.pl).

Profil Zaufany jest ważny 3 lata. Potem można przedłużać jego ważność o kolejne 3 lata.

Dopiero po uzyskaniu potwierdzenia tożsamości można wypełnić formularz wniosku CEIDG-1, 
podpisać go Profilem Zaufanym i wysłać przez internet.  

Bez logowania się do CEIDG

Jeśli jednak nie chcemy podpisywać wniosku elektronicznie, możemy wypełnić anonimowo wniosek  
online. Wypełniony wniosek otrzymuje unikalny kod, czyli numer wniosku, który pozwala zidentyfi-
kować formularz. Numer wniosku trzeba zapisać. W ciągu 7 dni należy zgłosić się do najbliższego 
urzędu gminy (miasta), podać urzędnikowi kod wniosku, po którym urzędnik odnajdzie nasz wniosek 
w systemie i przedstawi nam do odręcznego podpisania. 

Wypełnianie wniosku

Jeśli wypełniamy wniosek przy użyciu narzędzi elektronicznych, kreator formularza zawiera wska-
zówki, jakie dane i informacje należy umieścić we wniosku. 
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Zgłoszenie do ZUS – przedsiębiorca jako płatnik i ubezpieczony

Ulga na start przez 6 miesięcy

Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą, możemy skorzystać z tzw. ulgi na start, czyli przez 
6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Aby skorzystać z tej ulgi, 
należy spełnić łącznie następujące warunki:

 przedsiębiorca podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej  
 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej;

 przedsiębiorca nie będzie prowadzić działalności dla byłego pracodawcy, na którego rzecz przed  
 rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywał  
 czynności wchodzące w zakres działalności firmy.

Ważne! W okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniu 
zdrowotnemu. 

Należy pamiętać, że można zrezygnować z tego uprawnienia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych.

Preferencyjna podstawa wymiaru składek przez 24 miesiące

Gdy skorzystamy z ulgi na start przez 6 miesięcy lub wcześniej z niej zrezygnujemy, możemy opłacać 
składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Przez kolejne 
24 miesiące kalendarzowe opłaca się składki od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% 
minimalnego wynagrodzenia. Prawo opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od tak ustalonej 
podstawy ma przedsiębiorca spełniający łącznie następujące warunki:

 nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia  
 wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził innej działalności pozarolniczej;

 nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed  
 rozpoczęciem działalności gospodarczej (w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym)  
 wykonywał czynności wchodzące w zakres działalności firmy.

Jeśli zrezygnujemy z ulgi na start, okres 24 miesięcy kalendarzowych, przez które można opłacać 
składki od preferencyjnej podstawy, liczymy od dnia objęcia nas ubezpieczeniami społecznymi, czyli 
od dnia, który został wskazany we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został 
zgłoszony.

Ważne! Jeśli przedsiębiorca skorzystał z ulgi na start i spełnia warunki do skorzystania z preferen-
cyjnej podstawy wymiaru składek, to 24 miesiące kalendarzowe liczone będą dopiero od dnia objęcia 
ubezpieczeniami społecznymi.

Przedsiębiorca jako płatnik

Na podstawie wniosku rejestracyjnego w CEIDG Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotuje:
 zgłoszenie firmy jako płatnika składek (ZUS ZFA);
 informację o adresach prowadzenia działalności (ZUS ZAA);
 informację o rachunkach bankowych jako płatnika składek – o ile wpisano te dane (ZUS ZBA)

i zarejestruje naszą firmę jako płatnika składek. 

Nie musimy wypełniać żadnych dokumentów – ZUS zrobi to za nas.

Podczas składania wniosku o wpis w CEIDG można także zgłosić do odpowiednich ubezpieczeń:
 siebie i członków swojej rodziny;
 pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące;
 członków rodziny osób, które zatrudnia przedsiębiorca.
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ZUS na podstawie przekazanych we wniosku danych sporządzi:
 zgłoszenie wskazanych osób do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA);
 zgłoszenie wskazanych osób do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA);
 zgłoszenie wskazanych członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (ZCNA).

Jeżeli nie zgłosimy nikogo do ubezpieczeń wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, należy pamiętać, że do 
ubezpieczeń w ZUS zgłaszamy:

 siebie jako osobę ubezpieczoną - w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności;
 pracownika - w ciągu 7 dni od podpisania z nim umowy o pracę;
 osobę współpracującą - w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia z nią współpracy;
 zleceniobiorcę - w ciągu 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania.

 
Od 1 stycznia 2021 roku płatnicy składek są zobowiązani do rejestracji umów o dzieło w ZUS. 
Rejestracja umowy nie pociąga za sobą obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych od tego 
rodzaju umów (rejestracja jest wyłącznie dla celów statystycznych). Rejestracji należy dokonać na 
formularzu ZUS RUD w terminie 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

Zgłoszenie do ubezpieczeń można przekazać w formie elektronicznej:
 w Programie Płatnik – wypełniamy formularz i podpisujemy go bezpiecznym podpisem elektro- 

 nicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu;
 w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – należy założyć konto na PUE –  

 dokumenty podpisujemy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą  
 kwalifikowanego certyfikatu lub Profilem Zaufanym.

Ważne! Jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki maksymalnie za 5 osób, może składać dokumenty ubez-
pieczeniowe w formie papierowej na formularzach dostępnych w każdej placówce ZUS. Może to zrobić 
osobiście lub przez pełnomocnika w placówce ZUS lub w urzędomacie. Może je także wysłać pocztą. 
Gdy składki rozliczane są za 6 i więcej osób – dokumenty ubezpieczeniowe składane są wyłącznie 
elektronicznie.

Mały ZUS Plus

Od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą płacić obniżone 
składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS-u Plus. W Małym ZUS-ie Plus składki na  
ubezpieczenie społeczne są liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych 
miesięcznie. Jest to rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w poprzednim roku nie 
przekroczył 120 000 zł, oraz gdy działalność gospodarcza prowadzona była przez nie mniej niż 60 dni 
kalendarzowych.

Mały ZUS plus obowiązywać będzie maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy 
prowadzenia działalności. Po upływie 5 lat będzie można skorzystać z tej ulgi ponownie na zasadach 
dobrowolności.

Mały ZUS plus dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, 
którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Ważne!  Mały ZUS Plus można opłacać wtedy, gdy skorzystano wcześniej z Ulgi na start (chyba że 
zrezygnowano z korzystania z tego uprawnienia) oraz z obniżonych składek od preferencyjnej pod-
stawy. Nie można opłacać składek Mały ZUS Plus w pierwszym roku prowadzenia działalności.
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NIP i REGON

Jeżeli w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca miał 
nadany wcześniej NIP - nie ulega on zmianie i staje się NIP-em firmy. Jeśli jednak w chwili składania 
wniosku rejestracyjnego w CEIDG NIP-u nie ma, zostanie on nadany po rejestracji. Informacja o nada-
niu NIP-u powinna zostać przekazana do CEIDG przez urząd skarbowy najpóźniej następnego dnia 
roboczego po dniu wpłynięcia poprawnego wniosku z CEIDG.

Numer REGON nadawany jest automatycznie w trakcie rejestracji.

Konto firmowe – wizyta w banku

W myśl ustawy z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą 
następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) 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. 

Poza powyższymi sytuacjami nie musimy zakładać firmowego konta bankowego. Jednak, jak pokazuje 
praktyka, jest ono przydatne do prowadzenie rozliczeń firmowych – m.in. opłacania składek na ubez-
pieczenia społeczne oraz podatku w urzędzie skarbowym. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą otwierać osobnego rachunku fir mo-
wego. Opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą dokonywać ze swojego 
prywatnego konta (jeśli zezwala na to regulamin banku). Rachunek prywatny wykorzystywany do 
prowadzenia działalności gospodarczej może mieć tylko jednego posiadacza. To oznacza, że rachunek 
wspólny małżonków nie może służyć do celów prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ nie 
można go przypisać wyłącznie przedsiębiorcy.

Aby otworzyć firmowe konto bankowe, musimy przedłożyć dokumenty firmy, a więc przede wszyst-
kim: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zaświadczenie o numerze  
REGON (oryginał i kserokopie), potrzebna też będzie pieczątka firmowa oraz dowód osobisty.  
O założeniu konta należy poinformować urząd skarbowy oraz ZUS. 

Koncesje i zezwolenia

Zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców prowadzenie niektórych rodza-
jów działalności wymaga koncesji lub zezwoleń. 

Niektóre rodzaje działalności można prowadzić tylko po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji, 
niektóre wymagają od przedsiębiorcy spełnienia dodatkowych wymagań, które są warunkiem 
wpisu do rejestru, np. posiadanie odpowiedniej infrastruktury. Wymogi różnią się w zależności od 
rodzaju zawodu regulowanego.

Jeśli zamierzamy na przykład: 
 organizować imprezy turystyczne; 
 pośredniczyć na zlecenie klientów w zawieraniu umów dotyczących świadczenia usług turystycznych; 
 świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa 

 zawodowego, pracy tymczasowej; 
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 konfekcjonować lub obracać środkami ochrony roślin i materiałem siewnym; 
 wytwarzać lub magazynować biokomponenty; 
 wytwarzać lub rozlewać wyroby winiarskie 

– musimy dokonać wpisu do rejestru działalności regulowanej. 

Odpowiedniego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wymaga także m.in.: 
sprzedaż napojów alkoholowych, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
czy prowadzenie schronisk dla zwierząt.

SANEPID

Wszelkie informacje o wymaganiach oraz niezbędnych zezwoleniach wydawanych przez tę instytucję 
można uzyskać w najbliższej Wojewódzkiej lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną (tzw. 
SANEPID). Na stronach internetowych stacji znajdują się również informacje dotyczące wymogów 
sanitarno-higienicznych, jakie należy spełniać, by prowadzić poszczególne rodzaje działalności go-
spodarczej. 

Obecnie został zniesiony obowiązek zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Sanitarnego faktu zatrud-
nienia pracownika. Sanepid wszystkie informacje na temat przedsiębiorstw pozyskuje z rejestru pro-
wadzonego przez GUS oraz danych gromadzonych przez ZUS. W taki sam sposób robi to Państwowa 
Inspekcja Pracy.

Obecnie można znaleźć sporo ciekawych i praktycznych porad o kolejnych etapach zakładania 
przedsiębiorstwa. Jeśli mamy wątpliwości lub czegoś nie wiemy, warto korzystać z pomocy urzędów, 
organizacji ukierunkowanych na wspieranie przedsiębiorczości, a także z porad specjalistów.

Szczegółowe informacje nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się na  
https://www.biznes.gov.pl.
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CEIDG

JEDNO OKIENKO

CEIDG
•	imię	i	nazwisko
•	data	urodzenia
•	numer	PESEL
•	NIP	osobisty
•	informacja	
	 o	obywatelstwie
•	adres	zamieszkania	
	 i	adres	do	
	 korespondencji
 ...........

ZUS ZUA/ZZA
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BANK

NIP REGON
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REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – NAJWAŻNIEJSZE KROKI 

CEIDG (1)
Od 1 lipca 2011 r. rejestracja firmy prowadzonej przez osoby fizyczne lub spółki cywilne następuje 
poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej 
Pozostałe podmioty gospodarcze rejestrowane są przez sądy gospodarcze.

CEIDG (2)
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców możemy złożyć: 

 na formularzu elektronicznym przez internet; 
 na formularzu podpisanym i osobiście dostarczonym do urzędu gminy (miasta); 
 na formularzu wysłanym pocztą – wtedy wymagany jest podpis wnioskodawcy

 potwierdzony u notariusza;
 przez telefon - wniosek wypełnimy wspólnie z konsultantem, a podpisujemy go w urzędzie

 gminy. 

Wniosek jest dostępny na stronie https://www.biznes.gov.pl

FORMULARZ CEIDG JEST JEDNOCZEŚNIE:
 wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 

 (przy której nadaje się numer REGON); 
 zgłoszeniem identyfikacyjnym do urzędu skarbowego (nadanie lub wskazanie nr. NIP 

 i wybór formy opodatkowania); 
 zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS (płatnika, czyli osoby 

 opłacającej składkę swoją i składki swoich pracowników).

URZĄD SKARBOWY
Nasz osobisty numer NIP staje się numerem naszego przedsiębiorstwa w momencie jego powstania. 
Jeśli nie mamy NIP-u, otrzymamy go po wpisaniu do CEIDG.

Jeśli zamierzamy być płatnikiem VAT lub jeśli nasza działalność podlega opodatkowaniu takim poda-
tkiem – informację zamieszczamy w formularzu CEIDG-1.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Jako przedsiębiorca występujemy w ZUS-ie w podwójnej roli: 

 jako tzw. płatnik, czyli osoba płacąca składki (za siebie i swoich pracowników); 
 jako ubezpieczony (na równi ze swoimi pracownikami).
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3. JAKIE PODATKI PŁACIMY I JAK SIĘ ROZLICZAMY

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, musimy płacić podatki – dochodowy od osób fizycznych 
(zwanym dalej podatkiem PIT) lub od osób prawnych (CIT). 

Gdy już zdecydujemy się na prowadzenie działalności gospodarczej, musimy dokonać wyboru formy 
opodatkowania. Od tego zależy, jak wysokie podatki będziemy płacili, ile pieniędzy zostanie w naszej 
kieszeni po odprowadzeniu podatku, a także jaki rodzaj i zakres ewidencji księgowej będziemy musieli 
prowadzić. Mamy do wybory trzy formy opodatkowania. Wybrana forma nie jest wiążąca dla całego 
okresu prowadzenia działalności. W kolejnych latach możliwa jest zmiana formy opodatkowania.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej

W tym przypadku podatek obliczany jest od dochodu. Aby ustalić dochód, który ma być opodatko-
wany, należy od przychodów z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody  
i koszty trzeba wykazywać w księdze przychodów i rozchodów (KPiR). Jeśli nasze przychody są wyso-
kie (rocznie przy chody przekraczają równowartość 2 000 000 euro), księgę przychodów i rozchodów 
należy zamienić na księgi rachunkowe, czyli pełną księgowość. 

Zaliczki na podatek można wpłacać miesięcznie lub kwartalnie (po spełnieniu określonych warunków 
i poinformowaniu urzędu skarbowego). Po zakończeniu roku podatkowego składamy roczne zeznanie 
podatkowe na formularzu PIT-36, łącząc dochody uzyskane z działalności z innymi dochodami (np.  
z tytułu umowy o dzieło, umowy o pracę, umowy zlecenia). Przy tej formie opodatkowania dochód  
z działalności gospodarczej można rozliczyć wspólnie z małżonkiem oraz skorzystać z ulg podatkowych.

ZALETY:

 można korzystać z ulg podatkowych i odliczeń; 
 mamy prawo do potrącania straty; 
 można odliczyć koszty uzyskania przychodu; 
 można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

WADY: 

 obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub pełnej rachunkowości. 

Podatek liniowy – 19 procent

Ta forma opodatkowania podobna jest do opodatkowania na zasadach ogólnych – podatek obliczany 
jest od dochodu (będącego różnicą między przychodami i kosztami ich uzyskania), przychody i koszty 
można wykazywać w ewidencji KPiR, a po przekroczeniu 2 000 000 euro przychodów – w księgach 
rachunkowych. 

Zaletą tej formy rozliczania podatku jest to, że – w przeciwieństwie do opodatkowania na zasadach 
ogólnych – zawsze płacimy podatek jako 19 procent od dochodu (niezależnie od wysokości przy-
chodu). Rozliczamy się, składając formularz PIT-36L. 

Niestety, płacąc podatek liniowy, nie możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani korzystać  
z wielu ulg podatkowych. 

Podatek linowy warto płacić, jeśli mamy duże przychody, gdy podstawa opodatkowania przekracza 
120 000 zł.
 
ZALETY: 

 podatek zawsze wynosi 19 procent, nawet gdy dochód jest bardzo wysoki; 
 nie płacimy podatku, gdy nie ma dochodu; 
 możliwość odliczania strat; 
 łatwość obliczenia podatku.
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WADY: 

 brak możliwości uwzględniania kwoty wolnej od podatku; 
 brak możliwości korzystania z wielu ulg i odliczeń; 
 brak możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest specyficzną formą opodatkowania, ponieważ podatek płacony jest od przychodu. Prawo 
do rozliczania się w takiej formie przysługuje określonej grupie przedsiębiorców (wskazanych w art. 2  
Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez  
oso by fizyczne z 20 listopada 1998 r.), wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju 
działalności (stawki podatkowe na 2022 rok: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17%). 

Ta forma rozliczania się przeznaczona jest dla osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej 
działalności gospodarczej, jak również z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów  
o podobnym charakterze.

Dużą zaletą ryczałtu jest prosta księgowość (uwzględniamy tylko ewidencję przychodów bez ewidencji 
kosztów). Największą wadą jest to, że obowiązek uregulowania podatku istnieje zawsze – bez względu 
na to, czy firma ma zysk czy stratę (gdy koszty przewyższają przychody). 

Rozliczenia rocznego dokonujemy, składając formularz PIT-28.

ZALETY: 

 prosta księgowość – prowadzimy tylko ewidencję przychodów, bez ewidencji kosztów.
 
WADY: 

 podatek płacimy zawsze, nawet gdy ponosimy straty; 
 brak ulg; 
 nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem.
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OPODATKOWANIE	DZIAŁALNOŚCI	GOSPODARCZEJ

ZASADY	OGÓLNE
PODATEK	OD	DOCHODU

ZRYCZAŁTOWANE	FORMY	
OPODATKOWANIA

WG	SKALI	
PODATKOWEJ

17% I 32%
PIT	36

JEDNOLITA	
STAWKA	

19%
PIT	36L

RYCZAŁT	OD	
PRZYCHODÓW

STAWKI:	
2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 
10%, 12%, 12,5%,  
14%, 15%, 17%

PIT	28

DOCHODY<=	2	000	000	EUR 	KSIĘGA	
PRZYCHODÓW	I	ROZCHODÓW

DOCHODY>2	000	000		EUR  
PEŁNA	KSIĘGOWOŚĆ

TYLKO	EWIDENCJA	
PRZYCHODÓW
PRZYCHODY	
ROCZNE

<=2	000	000	EUR
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JAKIE PODATKI I PŁACIMY I JAK SIĘ ROZLICZAMY – PODSUMOWANIE

JAKIE PODATKI PŁACIMY:
 podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT – Personal Income Tax); 
 podatek dochodowy od osób prawnych (CIT – Corporate Income Tax); 
 podatek od towarów i usług (VAT – Value Added Tax); 
 podatek od nieruchomości.

PODATEK DOCHODOWY
 Podatek dochodowy płacimy bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z których dochód ten został 
osiągnięty.
 Dochód to różnica między sumą przychodów (w danym roku) a kosztami ich uzyskania.
 Jeśli koszty uzyskania przychodów są większe od samych przychodów, różnica jest stratą.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania 
albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wyłączonych (lista enumeratywna).

ZASADY OPŁACANIA PODATKU
 Na indywidualny mikrorachunek podatkowy wpłacamy zaliczki miesięczne w wysokości różnicy mię-
dzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek 
należnych za poprzedni miesiąc. Robimy to do 20. dnia miesiąca – płacimy zawsze za miesiąc poprzedni.
 Jeśli rozpoczynamy działalność w pierwszym roku podatkowym lub wartość naszej sprzedaży nie 
przekracza 2 000 000 euro, możemy wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy poda-
tkiem należnym od dochodu osiągniętego na początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych 
za poprzednie kwartały (chodzi o kwartały roku kalendarzowego).

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
 cena towaru (usługi) netto + podatek VAT = cena brutto.

 VAT naliczony (w fakturach zakupu otrzymanych przez podatnika przy nabyciu towarów i usług). 
 VAT należny (budżetowi państwa) – wskazany w fakturach, które wystawia podatnik.
 Gdy podatek należny > od naliczonego -> różnica odprowadzana jest przez podatnika do budżetu 
państwa. 
 Gdy podatek należny < od naliczonego -> różnica zwracana jest przez budżet państwa podatnikowi.

Uwaga!
 Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, również mikroprzedsiębiorcy, (tj. podmioty, których  

 roczne obroty nie przekraczają 2 mln euro, zatrudnienie niższe niż 10 osób, suma aktywów bi- 
 lansu na koniec roku nie przekracza 2 mln euro), mają obowiązek prowadzenia ewidencji VAT w formie  
 elektronicznej i przesyłania jej do resortu finansów jako Jednolitego Pliku Kontrolnego  (JPK VAT).
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 JPK VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres.  
 Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w wystandaryzowanym, określonym układzie  
 i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

 Od lipca 2018 r. – na żądanie urzędu skarbowego – mają być przesyłane inne struktury logiczne  
 JPK, np. książka przychodów i rozchodów czy wyciągi magazynowe.

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT
Zwolnienia podmiotowe:

 Podatnicy, w których przypadku wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podat- 
 kowym nie przekroczyła łącznie 200 000 zł (art.113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT);  podatnikom wymie- 
 nionym w zał. 12. o VAT takie zwolnienie nie przysługuje. 

 Podatnicy rozpoczynający działalność w ciągu roku (gdy pierwszy okres działalności jest krótszy  
 niż 12 miesięcy) korzystają z limitu obrotów (200 000 zł) w wysokości ustalonej proporcjonalnie  
 do części, jaka pozostała do końca roku. 

Zwolnienia przedmiotowe:
 Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT (wymienione w ustawie  

 o podatku od towarów i usług (art. 43) oraz w przepisach wykonawczych) – niezależnie od wartości  
 sprzedaży. 

Na wniosek podatnika istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, możemy zdecydować się na następujące 
formy opodatkowania: 

 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; 
 zasady ogólne; 
 podatek liniowy. 

W praktyce jednak nie przy wszystkich rodzajach działalności ma zastosowanie karta podatkowa lub 
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (szczegóły: Ustawa z dnia 20. 11.1998 r. o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U z 1998 r. 
nr 144, poz. 930 z późn. zm.). 

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
Jeśli zdecydujemy się na ryczałt, podatek będzie naliczany procentowo od kwot, jakie uzyskamy ze 
sprzedaży towarów lub usług. 
 Przychód z poszczególnych rodzajów działalności ma określoną stawkę procentową: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 
10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17%. Zobowiązani jesteśmy odnotowywać każdy przychód. 

 Jeśli rozpoczynamy prowadzenie działalności w trakcie roku (gdy pierwszy okres działalności jest 
krót szy niż 12 miesięcy), możemy skorzystać z tej formy opodatkowania bez względu na wysokość 
przy chodów. 
 Koszty prowadzenia działalności w kontekście rozliczania podatku nie mają znaczenia – po prostu 
się ich nie uwzględnia.



22

ZASADY OGÓLNE
 Ta forma opodatkowania wymaga prowadzenia księgi podatkowej dochodów i rozchodów albo ksiąg 
podatkowych (jeśli prowadzimy działalność na większa skalę).
 Do księgi wpisujemy każdą kwotę uzyskaną ze sprzedaży towaru lub usługi (przychód) oraz wydatki 
związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (koszty), np. zakup maszyn, narzędzi, wyposażenia, opłaty 
za lokal, towary i usługi od innych dostawców itp. Różnica między przychodem a kosztami stanowi 
dochód podlegający procentowemu opodatkowaniu w zależności od tego, jak jest duży.

ODLICZENIA OD DOCHODU
Mamy prawo odliczyć od dochodu niektóre ulgi podatkowe (w skali roku, składając PIT). Tak obliczona 
kwota stanowi tzw. podstawę opodatkowania. Rozlicza się ją wg skali podatkowej 17 i 32 procent.
 Jeśli podstawa opodatkowania mieści się w pierwszym przedziale (do 120 000 zł), płacimy podatek 
w wysokości 17 procent, jeśli jest wyższa – płacimy dodatkowo 32-procentowy podatek od kwoty 
przekraczającej 120 000 zł (czyli 15 300 zł plus 32 proc. od nadwyżki ponad 120 000 zł).  

PODATEK WG SKALI PODATKOWEJ

 podstawa obliczenia podatku w zł

 do ponad

 120 000

 120 000

 Podatek wynosi

 17% 

 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000

minus kwota zmniejszająca 
podatek 5 100 zł

PRZYCHÓD (ze sprzedaży towaru lub usługi)
- KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU (konieczne wydatki)

= DOCHÓD (kwota do procentowego opodatkowania)

PODATEK LINIOWY
Jeśli wybierzemy opodatkowanie naszej działalności w formie podatku liniowego, wynoszącego 19 
procent, informujemy o naszej decyzji urząd skarbowy. Musimy to zrobić do dnia poprzedzającego 
dzień rozpoczęcia działalności (jeśli rozpoczynamy ją w ciągu roku).
 Ten sposób opodatkowania jest opłacalny, jeśli nasza podstawa opodatkowania przekroczy 120 000 zł.
 Jeśli korzystamy z tej formy, nie przysługują nam ulgi podatkowe, nie możemy też odliczać niektórych 
wydatków (jak wtedy, gdy płacimy 17 i 32 % podatku).
 Tak jak przy zasadach ogólnych, prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi 
rachunkowe.

OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIOWY (ZUS, KRUS)
Obowiązują nas ubezpieczenia: społeczne, emerytalne i rentowe, chorobowe (w razie choroby i macie-
rzyństwa), od wypadków przy pracy i chorób zawodowych (wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, 
składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
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4. PRAWNE FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Każde nowe przedsięwzięcie gospodarcze wiąże się z ryzykiem, nigdy bowiem nie wiadomo, jak potoczą 
się losy naszej działalności i czy zdołamy utrzymać się na rynku. Dlatego bardzo ważne jest podjęcie 
decyzji, czy chcemy prowadzić firmę samodzielnie, czy też podzielić się z kimś odpowiedzialnością. 

Klasycznym modelem prowadzenia własnej firmy jest działalność jednoosobowa – właściciel sam jest 
sobie szefem, dokonuje rozliczeń podatkowych, odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania 
firmy. 

Możemy także zdecydować się na prowadzenie działalności w formie spółki. Wybór rodzaju spółki 
zależeć będzie m.in. od przedmiotu i skali planowanej działalności,  wysokości środków pieniężnych  
potrzebnych do rozpoczęcia działalności (wspólnicy dostarczają kapitał), zakresu odpowiedzialności 
wspólników za zobowiązania spółki oraz przepisów prawa, którym podlegają. Rozważyć także należy 
wszystkie aspekty prawne i finansowe wpływające na funkcjonowanie spółki.

Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw są następujące: 
 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG 

 (indywidualna działalność gospodarcza); 
 spółka cywilna,  która w ujęciu Kodeksu cywilnego jest umową (nie ma osobowości prawnej); 
 spółki prawa handlowego (mają osobowość prawną), tj.: 

  jawna 
  partnerska 
  komandytowa 
  komandytowo-akcyjna 
  z ograniczoną odpowiedzialnością 
  akcyjna. 

Najpopularniejszą wśród przedsiębiorców rozpoczynających działalność biznesową jest działalność  
w formie „osoby fizycznej prowadzącej działalność” oraz spółki cywilnej.
 
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Firmę w takiej postaci prowadzi się na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej, możemy ją zarejestrować, nie wychodząc z domu – przez internet. 

Ta forma działalności jest szczególnie dogodna, gdy prowadzimy małe i średnie firmy (mniej 
obowiązków formalno-prawnych niż przy prowadzeniu biznesu w formie spółki). Może jednak okazać 
się niewystarczająca dla większego biznesu. 

ZALETY:

 przedsiębiorca jest głównym decydentem w przedsiębiorstwie; 
 niewielkie koszty związane z uruchomieniem firmy, prosta droga rejestracji; 
 możliwość dokonywania szybkich zmian, np. w przedmiocie działalności firmy. 

WADY:

 za wszystkie zobowiązania finansowe właściciel przedsiębiorstwa odpowiada całym 
 swoim majątkiem, również osobistym; 

 odpowiedzialność za rozwój firmy i jej funkcjonowanie spoczywa na jednej osobie; 
 działalność w tej formie wymaga zaangażowania i czasu. 

Spółka cywilna

To dość popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej przez więcej niż jedną osobę. Do jej 
założenia wymagane jest zawarcie umowy spółki, natomiast wspólnicy, osoby fizyczne, muszą mieć 
wpis do CEIDG. 
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Zaletą prowadzenia działalności w tej formie jest niski koszt jej założenia (brak opłat rejestracyjnych) 
oraz funkcjonowania. Ponadto spółka cywilna daje możliwość łatwego połączenia pomysłów, wiedzy 
oraz finansów wspólników.

Za zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim 
majątkiem (również osobistym). 

Nie ma wymogów odnośnie wysokości kapitału zakładowego.

Pozostałe wyżej wymienione formy działalności gospodarczej to tzw. spółki prawa handlowego  
i podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), która jest odpłatna (350 – 600 zł).  
Zasady ich funkcjonowania reguluje Kodeks spółek handlowych.

5. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Mamy doskonały pomysł na biznes, wiemy, jak dużo pieniędzy potrzebujemy na rozpoczęcie 
działalności, lecz brakuje nam środków, aby zrealizować plan. W jaki sposób zdobyć niezbędne  
fundusze? Wachlarz dostępnych możliwości jest szeroki.

Źródłami środków na działalność gospodarczą są m.in. środki z Funduszu Pracy oraz środki z Unii 
Europejskiej, które są dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i występują  
w różnych formach pomocy.

Dotacja

To nieodpłatna (bez prowizji i nieoprocentowana), bezzwrotna pomoc finansowa. Aby z niej skorzystać, 
trzeba spełnić szereg wymagań przewidzianych w procedurze przyznania dotacji. 

Dotacje ze środków unijnych

Procedury postępowania mogą być różne w poszczególnych instytucjach dysponujących środkami 
unijnymi. Należy dokładnie zaplanować całe przedsięwzięcie, opracować biznesplan, skompletować 
pełną wymaganą dokumentację. Na decyzję czeka się dość długo, ponieważ procedura dotacyjna 
to swego rodzaju konkurs, na który wpływa duża liczba wniosków. Zawsze też trzeba liczyć się  
z odmową, ponieważ pula środków na poszczególne programy jest ograniczona. Otrzymanie do-
tacji nie kończy „procedury dotacyjnej”. Przy realizacji projektu należy ściśle przestrzegać wcześniej 
założonych celów. 

Uwaga! Jeśli naruszymy warunki umowy, będziemy musieli zwrócić dotację.

Najczęściej z dotacji można sfinansować tylko część inwestycji. Przedsiębiorca powinien dysponować 
własnymi środkami finansowymi na część (czasem na całość) projektu, a środki uzyskane z dotacji 
będą niejako zwrotem zainwestowanych środków własnych. Wyjątkiem jest dotacja na założenie 
firmy otrzymana z urzędu pracy, która nie wymaga dokumentowania środków własnych.

Dotacje dostępne w urzędach pracy

Udzielane są one osobom bezrobotnym, które zamierzają rozpocząć pracę na własny rachunek. 
Wysokość dotacji każdorazowo ustalana jest w umowie o jej udzielenie, jednak nie może ona 
przekroczyć 6-ciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby, które ubiegają się o dotację, muszą spełnić szereg warunków, m. in.: 
 mieć status bezrobotnego; 
 w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówiły propozycji 

 zatrudnienia lub skorzystania z innej formy aktywizacji; 
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 w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku nie korzystały z innych środków publicznych na  
 podjęcie działalności gospodarczej; 

 nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 
 wniosku; 

 planowana działalność gospodarcza powinna być zarejestrowana na terenie powiatu 
 podlegającego pod dany urząd pracy.

Wniosek o dotację powinien zawierać propozycję zabezpieczenia prawnego na wypadek konieczności 
zwrotu dofinansowania (np. weksel). Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane 
na działalność z branży: wytwórczej, budowlanej, usługowej lub handlowej. Nie można ubiegać się  
o dotację na biznes polegający na handlu obnośnym i obwoźnym oraz akwizycji. 

Osoby starające się o dotację zazwyczaj muszą wziąć udział w szkoleniu poświęconym prowadzeniu 
własnego biznesu zorganizowanym przez urząd pracy. 

Pożyczka 

Jest to zwrotny instrument finansowy – otrzymane środki pieniężne należy zwrócić w określonym 
terminie wraz z oprocentowaniem (czasem trzeba też zapłacić prowizję). 

Dlatego przygotowując biznesplan przedsięwzięcia, należy pamiętać o zaplanowaniu w prognozach 
przepływów pieniężnych spłat rat pożyczki, a w kosztach umieścić odsetki i prowizje. 

Tę formę wsparcia łatwiej uzyskać niż dotację. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Pożyczek 
udzielają głównie fundusze pożyczkowe na terenie całej Polski, które pośredniczą w dystry bucji 
środków unijnych. Formalności nie są nadmiernie rozbudowane. Przy wypełnianiu wymaganych do-
kumentów można liczyć na bezpłatną pomoc doradcy. Otrzymane środki mogą być przeznaczane na 
różne cele projektowe. 

Instytucje pożyczkowe żądają zazwyczaj jako zabezpieczenia weksla oraz poręczenia któregoś  
z członków rodziny czy partnera w biznesie, akceptowane są też zabezpieczenia majątkowe, takie jak 
hipoteka czy zastaw. 

Kredyt bankowy

Udzielany jest na podstawie umowy, w której bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na 
określony cel oraz czas, kredytobiorca natomiast zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz zwrócić pożyczoną kwotę wraz z prowizjami i odsetkami. 

Banki wymagają pełnego zabezpieczenia kredytu i są ostrożne przy udzielaniu kredytów podmiotom 
o krótkiej historii i niewielkim kapitale. Pomocne mogą być w tym przypadku poręczenia wyspecjali-
zowanych instytucji za spłatę wnioskowanych kredytów. 

Niektóre banki oferują kredyty preferencyjne ze środków europejskich o atrakcyjnym oprocento-
waniu. 

Podobnie jak w przypadku pożyczki, przygotowując biznesplan, musimy pamiętać, że naszym ko sz- 
tem są zapłacone odsetki i prowizja, a wydatkiem umieszczonym w sprawozdaniu z przepływów 
pieniężnych – spłata kapitału kredytu. 

Poręczenie

Można je uzyskać w wyspecjalizowanych funduszach poręczeniowych, współfinansowanych także ze 
środków europejskich. Fundusze poręczają za zobowiązania finansowe tym przedsiębiorcom, którzy 
nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne i inne instytucje finansowe, 
ponieważ np. działają zbyt krótko na rynku i nie mają jeszcze historii kredytowej czy zabezpieczeń  
o wystarczającej wartości. 
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Gwarancja 

To forma zabezpieczenia kredytu bankowego, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredy tu  
w terminie określonym w umowie kredytowej. Ułatwia dostęp do kredytu klientom banku  
z krótką historią kredytową lub niemających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu.

Fundusze kapitału zalążkowego (venture capital, seed capital)

Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka inwestują w firmy, które opracowały innowacyjny pro
jekt, a które nie mogą otrzymać kredytu bankowego lub pożyczki ze względu na brak zabezpieczeń 
i historii kredytowej, albo nie są zainteresowane finansowaniem przez banki z uwagi na mniej  
korzystne warunki.

Kapitał oferowany przez te fundusze to kapitał długoterminowy, a korzystanie z niego nie jest 
obciążone bieżącą spłatą odsetek. Fundusz pomoże założyć firmę, opracować biznesplan i strategię 
działania, udostępni lokal na siedzibę i dofinansuje rozwój nowego produktu lub usługi. 

Anioły biznesu 

To prywatni inwestorzy, którzy wspierają wybrane małe i średnie przedsiębiorstwa, głównie  
w początkowej fazie ich działalności (start-up). Przekazują im swoją wiedzę, doświadczenie oraz  
środki finansowe w zamian  za udziały w przedsiębiorstwie.

Kredyt kupiecki (handlowy) 

To inna forma kredytu, polegającą na odroczeniu terminu płatności za zakupione towary lub usługi 
(płacimy po upływie określonego czasu, np. 60 dni). Warunki kredytu kupieckiego przedsiębiorcy 
ustalają między sobą. Kredyt ten jest źródłem finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa.

Faktoring 

Polega na odpłatnym odstąpieniu przez przedsiębiorcę swoich należności z tytułu dostawy towarów 
lub usług. Firma faktoringowa dokonuje odkupienia należności od przedsiębiorstwa do czasu terminu 
płatności, a następnie egzekwuje tę należność.  

ZALETY:

 przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe wcześniej, niż upływa termin zapadalności wie- 
 rzytelności handlowych.  

WADY:

 wysokie koszty, jakie płacimy firmie faktoringowej, ponieważ wierzytelności skupowane są za  
 wynagrodzeniem, z reguły w formie dyskonta, a więc po cenie niższej niż ich wartość nominalna.

Leasing

Ta forma finansowania sprzyja inwestycjom przedsiębiorców dysponujących minimalnym kapitałem 
początkowym. Umowa leasingowa polega na okresowym przekazaniu do użytkowania dobra in-
westycyjnego (np. samochodu) za określoną opłatą, którą stanowi rata leasingowa. Do najbardziej 
popularnych zalicza się leasing finansowy i operacyjny, różniące się ze względu na skutki prawne  
i podatkowe.
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Leasing operacyjny: przedmiot leasingu (np. samochód) należy do leasingodawcy, który dokonuje 
odpisów amortyzacyjnych. Dla przedsiębiorcy koszt stanowią płacone przez niego raty leasingowe 
wraz z opłatą wstępną. Do każdej raty doliczany jest podatek VAT. Na zakończenie leasingu opera-
cyjnego leasingobiorca ma prawo odkupić przedmiot leasingu.

Leasing finansowy: kosztem przedsiębiorcy jest część odsetkowa raty leasingowej oraz amortyzacja. 
VAT w całości płatny jest z góry. Przedmiot leasingu przechodzi na własność przedsiębiorcy wraz  
z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

Crowdfunding

To coraz bardziej popularny sposób zdobycia pieniędzy na start za pośrednictwem stworzonych w tym 
celu platform internetowych, serwisów społecznościowych lub blogów. Przedsięwzięcie finansowane 
jest poprzez dużą liczbę niewielkich jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane 
projektem, w zamian za określone wynagrodzenie, które może przybierać różne formy. Twórca pro-
jektu może np. zaoferować wspierającym unikalne bonusy (bilety, spotkania, gadżety), swoje produkty 
lub usługi, bądź też udział w zyskach z projektu, a nawet wynagrodzenie w formie niematerialnej (np. 
spotkanie, wstęp na imprezę zamkniętą, udział w ciekawym wydarzeniu). 

Crowdfunding w Polsce jest w pełni legalny, natomiast wymaga przygotowania od strony prawnej  
i podatkowej. Z tego powodu zaleca się, aby korzystać z usług portali finansowania społecznościowego, 
które zapewniają ochronę i mają sprawdzony model prawny. 

Więcej o crowdfundingu można przeczytać na stronie: www.crowdfunding.pl.

Przydatne strony internetowe:
www.biznes.gov.pl
www.gov.pl/web/rolnictwo/premie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej
www.deminimis.gov.pl 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
www.rzecznikmsp.gov.pl
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www.edufin.pl


