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Coś na początek, czyli parę definicji     
   

Przedsiębiorczość   

Według najsłynniejszej skarbnicy wiedzy w dzisiejszych czasach - Wikipedii - przedsiębiorczość 

to  cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla 

przedsiębiorców. Jednakże definicja ta nie wyczerpuje całościowo danego tematu. Na to 

zagadnienie możemy spojrzeć przedmiotowo i podmiotowo. Z przedmiotowego punktu 

widzenia, przedsiębiorczość jest traktowana jako prowadzenie aktywnych działań w dziedzinie 

gospodarki, takich jak np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, tj. firmy. Natomiast 

zgodnie z ujęciem podmiotowym, które związane jest z cechami osobowości, 

przedsiębiorczość stanowi umiejętność tworzenia oraz zaspokajania własnych, jak również 

cudzych potrzeb. Przedsiębiorczość to przede wszystkim zdolność do wykorzystywania okazji, 

jakie daje nam życie/rynek. Poszukiwanie nowych kierunków działania również jest ważne, ale 

wiąże się bardziej z innowacyjnością (która z przedsiębiorczością jest dość mocno powiązana).    

Przedsiębiorczość jest podstawą rozwoju gospodarczego, dążeniem do ciągłej zmiany i 

doskonalenia produkcji, wymiany i konsumpcji, stwarzania nowych, lepszych możliwości 

zaspokajania potrzeb i funkcjonowania przedsiębiorstw. Można ją określić jako wszelkie 

działania i przedsięwzięcia, związane z dążeniem do zysku i ponoszeniem ryzyka, polegające 

na wytwarzaniu, oferowaniu, dostarczaniu i sprzedawaniu produktów i usług uznanych za 

korzystne do zaspokajania potrzeb oraz przyczyniających się do funkcjonowania krajowej czy 

międzynarodowej gospodarki. Dlatego też państwom zależy na wspieraniu przedsiębiorczości 

i rozwijaniu cech przedsiębiorczych u obywateli. Zajęcia obowiązkowe w szkołach, projekty 

nakierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, czy wreszcie uproszczenie rejestracji i otwarcia 

działalności gospodarczej.   

Człowiek przedsiębiorczy   

Człowiek przedsiębiorczy - główne cechy osobowościowe:   

- Niewątpliwą zaletą człowieka przedsiębiorczego jest umiejętność wykorzystania szans 

i możliwości, jakie pojawiają się w danej chwili w otoczeniu, a w efekcie przemienienia ich w 

sukces. Do najważniejszych cech charakteru, jakimi powinna się odznaczać osoba 

przedsiębiorcza, należą niewątpliwie: pracowitość, kreatywność, inwencja, odwaga i 

zdeterminowanie. Ponadto, przedsiębiorczość wiąże się również z umiejętnością 

podejmowania ryzyka, posiadaniem zdolności interpersonalnych oraz umiejętnością pracy 

w zespole. Osoba przedsiębiorcza musi umieć wyznaczać sobie określone cele i pewnie dążyć 

do ich realizacji. Powinna także posiadać zdolność rozwiązywania problemów i 

samodzielnego radzenia sobie w trudnych i skomplikowanych sytuacjach. Do ważnych cech 

osoby przedsiębiorczej należy również optymizm, który w dużym stopniu przyczynia się do 

rozwijania potrzeb edukacyjnych, zwiększania posiadanych umiejętności oraz kwalifikacji.    
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- Wielu specjalistów z zakresu psychologii zarządzania, wśród kluczowych cech 

właściwych przedsiębiorcom, wskazuje także umiejętność myślenia strategicznego. Cechę tę 

rozumie się jako zdolność do tworzenia scenariuszy daleko wybiegających w przyszłość, które 

są później podstawą do budowania możliwych kierunków rozwoju organizacji, poszukiwania  

potencjalnych korzyści oraz ewentualnych zagrożeń i planowania związanych z nimi 

niezbędnych działań. Postrzeganie tej umiejętności wyłącznie w kategoriach cechy 

przyrodzonej jest jednak błędem, gdyż gros z tych umiejętności jest wynikiem wytężonej pracy 

szkoleniowo- cachingowej. Okazuje się więc, że w niektórych, znaczących przypadkach, pewne 

cechy związane z przedsiębiorczością można wzbudzać, rozwijać i pielęgnować.   

- Cechą przedsiębiorcy powinna być także umiejętność szerszego spojrzenia na 

rzeczywistość biznesową. Nie chodzi tutaj wyłącznie o spojrzenie na swoją organizację oraz o 

traktowanie jej jako złożonego, całościowo funkcjonującego mechanizmu. Nie mniej istotną 

kwestią jest postrzeganie tej organizacji w realnym otoczeniu biznesowym, z uwzględnieniem 

tzw. oddziaływaczy, a więc instytucji i osób mających realny wpływ na funkcjonowanie firmy. 

Umiejętność takiego spojrzenia na organizację daje przedsiębiorcy możliwość dokonywania w 

niej restrukturyzacji bez ryzyka związanego ze skupianiem się na optymalizacji w jednym tylko 

obszarze firmy z wyłączeniem oglądania się na jej funkcjonowanie jako całości.   

Zalety prowadzenia własnej firmy   

 pracujesz dla siebie – to, co stworzysz będzie dla Ciebie pracować   

 satysfakcja z realizowanych celów   

 poczucie niezależności i wolności – sam decydujesz o swoich działaniach  nie musisz 

prosić urlop, wcześniejsze wyjście z pracy itp.   

 wszystko zależy od Ciebie - jesteś sam sobie szefem   

 możesz realizować swoje plany i marzenia   

 niezależność i możliwość samorozwoju i samorealizacji   

 pracujesz, z kim chcesz – to Ty dobierasz współpracowników   

 pracujesz, kiedy chcesz – masz elastyczny i nielimitowany czas pracy  pracujesz gdzie 

chcesz - możesz pracować w domu, biurze itp.   

 zarobki zależne tylko od Ciebie - nie ma górnej granicy zarobków   

 koszty prowadzenia działalności zmniejszają Twój podatek dochodowy - wiele 

przedmiotów, sprzętów i usług możesz odliczyć od podatku   

 możesz przekształcić swoją pasję lub hobby w źródło zarobku   

 pewność zatrudnienia – dopóki będzie Ci się chciało prowadzić firmę, to nikt Cię z niej 

nie wyrzuci   

 twoje pochodzenie, wiek i płeć nie mają znaczenia   
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Wady prowadzenia własnej firmy   

 ryzyko niepowodzenia spoczywa wyłącznie na Tobie – ryzykujesz nie tylko majątkiem 

firmy, ale również osobistym   

 brak dolnej granicy zarobków – jeśli nie masz przychodów koszty stałe musisz pokrywać 

z innych źródeł   

 często nieregularne dochody   

 duża ilość formalności i biurokracji, która na Tobie spoczywa   

 samodzielnie opłacasz wysokie składki ZUS   

 praca ponadnormatywna – często po 12 i więcej godzin na dobę   

 poczucie osamotnienia w trudnych momentach   

 problemy z motywacją do pracy i dalszego wysiłku przy braku sukcesów   

 nieustanny brak poczucia bezpieczeństwa   

 stale musisz starać się utrzymać odpowiedni poziom sprzedaży usług lub produktów   

 odpowiadasz prawnie i finansowo za działania i zaniechania zarówno swoje jak i 

pracowników   

 częste zmiany przepisów prawnych i podatkowych utrudniające prowadzenie firmy i 

wymuszające ich stałe śledzenie   

 brak wielu przywilejów np. utrudnienia w braniu opieki nad dziećmi itp.   

 znacznie niższa emerytura w porównaniu z osobami zatrudnionymi na umowę o pracę 

(przy tej samej wysokości składki)   

 konieczność samodzielnego oszczędzania na emeryturę   

 nie masz płatnego urlopu jak w przypadku umowy o pracę   

Przedsiębiorca – definicje ustawowe   

 art. 43 Kodeks Cywilny    

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w 

np.   

33 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.   

 art. 479 Kodeks Postepowania Cywilnego    

Przedsiębiorcą jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą  prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu 

działalność  gospodarczą lub zawodową.   

 art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie dział. gosp.   
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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. 3 ustawy o cenach    

Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w 

rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, 

warzywnictwa, leśnictwa i  rybactwa śródlądowego.   

 

Rodzaje przedsiębiorstw i ich formy organizacyjno – prawne   
   

1. Przedsiębiorstwa państwowe – to jednostki, których jedynym posiadaczem jest Skarb 

Państwa. Podmiot ten może zostać poddany komercjalizacji i w jej wyniku przekształcić się w 

jednoosobową  spółkę  Skarbu  Państwa.  Obecnie  większość  jednostek  będących 

przedsiębiorstwami państwowymi utraciło ten status i w procesie prywatyzacji zostały one 

przekształcone w spółki.   

2. Przedsiębiorstwa spółdzielcze – czyli tzw. spółdzielnie to jednostki zrzeszające 

dowolną liczbę członków (osób fizycznych lub prawnych). Każdy z udziałowców musi 

zadeklarować chęć posiadania udziału oraz ewentualnie wnieść wkład własny na poczet 

spółdzielni.    

3. Przedsiębiorstwa indywidualne (jednoosobowe) – prowadzą swoją działalność z 

zachowaniem wytycznych ustawy o prawie do działalności gospodarczej prowadzonej przez 

jedną osobę, bez konieczności zatrudniania pracowników.    

Rodzaje spółek:    

 Spółka cywilna    

 Spółka jawna    

 Spółka partnerska    

 Spółka komandytowa    

 Spółka komandytowo -akcyjna    

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    

 Spółka akcyjna    
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Wybór formy opodatkowania   

Po podjęciu decyzji o wyborze formy organizacyjno-prawnej firmy, należy zastanowić się, który 

ze sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym będzie najkorzystniejszy dla wykonywanej 

działalności. Obecnie w Polsce funkcjonują dwa systemy opodatkowania dochodów – osoby 

prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne) objęte są podatkiem 

dochodowym od osób prawnych (CIT), natomiast osoby fizyczne – podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych (PIT).   

   

Nazwa firmy    

Każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej formy organizacyjno-prawnej, musi być 

prowadzona pod jakąś nazwą. Jest to niezbędny element, który identyfikuje firmę, jest jej 

znakiem rozpoznawczym, a także narzędziem marketingowym, dlatego warto poświęcić 

chwilę, by zastanowić się nad wyborem tej właściwej. Firmą, czyli nazwą jednoosobowej 

działalności gospodarczej, jest zawsze imię i nazwisko jej właściciela. Jednakże nie wyklucza 

się włączenia do niej dodatkowego określenia, wskazującego np. na przedmiot wykonywanej 

działalności, np. „Salon urody Maria Kowalska”. Zaleca się, aby nazwa nie była zbyt 

rozbudowana, bo to zdecydowanie nie ułatwia jej zapamiętanie. Nazwa firmy powinna 

zasadniczo odróżniać się od nazw innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym 

samym rynku po to, aby zapobiegać nieuczciwym praktykom korzystania z renomy innego 

przedsiębiorcy. Nie wybieraj więc nazwy podobnej do istniejących, szczególnie do nazw firm, 

które mają już wyrobioną markę na rynku. Nazwa nie może też wprowadzać swoim 

brzmieniem w błąd potencjalnych klientów czy kontrahentów, czyli zawierać nieprawdziwych 

informacji. Może to dotyczyć zakresu działalności, osoby będącej jej właścicielem (np. 

wykorzystanie w nazwie nazwiska bądź pseudonimu jakiejś znanej osoby), miejsca działalności 

oraz źródeł zaopatrzenia (np. „Buty włoskie” w przypadku sklepu sprzedającego obuwie 

sprowadzane z Chin). Dobrze dobrana nazwa jest atutem firmy i może być skutecznym 

narzędziem marketingowym. To ona kształtuje wyobrażenie o Twoim przedsiębiorstwie. 

Powinna być nośna, łatwa do zapamiętania, ale również wymówienia i zapisania, dzięki czemu 

zmniejsza się ryzyko nieprawidłowej identyfikacji firmy. Dobrze, jeśli będzie budzić pozytywne 

skojarzenia i będzie właściwa dla danej branży oraz w danym kręgu kulturowym. Wykluczone 

jest natomiast używanie wulgaryzmów czy słów mających negatywny wydźwięk. Dopuszczalna 

jest zmiana nazwy firmy w trakcie jej prowadzenia, ale wiąże się to z koniecznością zmiany 

danych we wszystkich urzędach, na pieczątkach, pismach firmowych itd., a przede wszystkim 

oznacza konieczność ponownej pracy nad rozpoznawalnością marki.    

Lokal – siedziba firmy    

Siedzibą firmy może być zarówno specjalnie na ten cel przeznaczone odrębne pomieszczenie, 

jak również wydzielona część mieszkania, zarówno twojego, jak i tego, które wynajmujesz bądź 

którego jesteś lokatorem.  
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Planując działalność gospodarczą, powinieneś rozważyć, czy będzie ci potrzebny oddzielny 

lokal na biuro. Musisz wziąć pod uwagę, jaki rodzaj działalności będziesz wykonywać i jak 

dużego w związku z tym potrzebujesz pomieszczenia. Zastanowić się też, czy w niedalekiej 

perspektywie będziesz chciał zatrudnić pracownika, dla którego konieczne będzie stworzenie 

stanowiska pracy? Czy będziesz przyjmować klientów w siedzibie firmy, czy może twoja 

działalność będzie polegała na pracy zdalnej bądź świadczonej w siedzibie/domu klienta? W  

wielu przypadkach dodatkowy reprezentacyjny lokal okazuje się zbędnym luksusem, bez 

którego firma może się obejść, a który tylko generuje zbędne koszty. Jeżeli działalność 

gospodarczą chcesz prowadzić w mieszkaniu, które nie jest twoją własnością, a jesteś jedynie 

jego najemcą, musisz uzyskać na to zgodę właściciela. Nawet jeżeli masz prywatne mieszkanie 

i w nim chcesz zorganizować biuro swojej firmy, to w niektórych przypadkach będziesz musiał 

uzyskać dodatkowe pozwolenia. Oczywiście zarejestrowanie firmy pod adresem zamieszkania 

nie jest tożsame z faktycznym prowadzeniem tam działalności. Wydzielając część mieszkania 

na cele działalności, wydatki związane z bieżącą eksploatacją możesz zaliczyć do kosztów 

uzyskania przychodu. Aby skorzystać z tej możliwości, musisz określić, jaka część mieszkania 

wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby prowadzenia firmy. Ustalasz procentowy udział 

powierzchni przeznaczonych na firmę w powierzchni całego mieszkania i taką część wydatków 

mieszkaniowych uwzględniasz w odliczeniach. Załóżmy, że na potrzeby działalności wydzieliłeś 

pokój o powierzchni 10 m2 , co stanowi 10% powierzchni twojego mieszkania. Tak więc możesz 

wliczyć w koszty uzyskania przychodu np.10% czynszu za mieszkanie (nie każdy urząd 

skarbowy kwalifikuje czynsz jako wydatek firmy, więc sprawdź, jak jest w twoim urzędzie), taki 

sam procent wydatków na energię, wodę, gaz, centralne ogrzewanie, wydatki poniesione na 

remont tego pomieszczenia.    

   

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej   

Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej powinna 

uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl Wypełniony wniosek CEIDG-1 składasz 

do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy/Dzielnicy (bez względu na Twoje miejsce zamieszkania) 

bądź elektronicznie, w sytuacji gdy posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny, bądź 

podpiszesz wniosek podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Rejestracja jest 

wolna od jakichkolwiek opłat. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu 

złożenia wniosku o wpis. Jednakże, przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG 

określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Wpis 

jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG 

poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej 

CEIDG.    

http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.ceidg.gov.pl/
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Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o  wpis do  krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON) Po przesłaniu odpowiednich danych przez CEIDG 

do właściwego urzędu statystycznego, twojej firmie zostanie nadany numer REGON. 

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON jest nadawany osobie fizycznej tylko raz. 

Oznacza to, że nawet gdy zlikwidujesz działalność gospodarczą, ale po jakimś czasie będziesz 

chciał ponownie zacząć działać jako jednoosobowy przedsiębiorca, będziesz to robił pod 

niezmienionym numerem. Jest także jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym lub 

aktualizacyjnym na potrzeby NIP. Numer NIP urząd skarbowy nada następnego dnia po 

otrzymaniu twojego zgłoszenia indentyfikacyjnego (poprzez formularz CEIDG-1). 

Potwierdzenie nadania numeru NIP zostanie do ciebie wysłane pocztą. Zgodnie z zapisami 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej numerem tym masz obowiązek posługiwać się 

w obrocie prawnym i gospodarczym oraz umieszczać go we wszystkich oświadczeniach 

pisemnych. Numer NIP służy również twojej identyfikacji jako przedsiębiorcy we wszystkich 

rejestrach urzędowych, w tym również w CEIDG. Wniosek CEIDG jest także oświadczeniem o 

wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeszcze przed 

formalną rejestracją firmy musisz zdecydować, w jakiej formie będziesz rozliczał się z urzędem 

skarbowym.    

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą będziesz mógł rozliczać się w jednej z 

czterech dostępnych form: • karta podatkowa, • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 

• podatek według stawki liniowej, • podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej. 

Przed podjęciem decyzji sprawdź przede wszystkim dostępność poszczególnych form 

opodatkowania dla planowanego biznesu, może się bowiem okazać, że działalność, którą 

zamierzasz wykonywać, wyklucza możliwość rozliczania się za pomocą prostszych form, czyli 

kartą lub ryczałtem. Decydując się na wybór opodatkowania na zasadach ogólnych, ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych lub podatku liniowego, zaznaczasz tylko odpowiednią 

rubrykę we wniosku CEDIG. Natomiast jeżeli zdecydujesz się na kartę podatkową, to 

rejestrując firmę powinieneś dołączyć do wniosku CEDIG zgłoszenie na formularzu PIT-16. 

Wyboru formy opodatkowania dokonujesz raz na cały rok kalendarzowy. Pamiętaj więc, aby 

była to decyzja przemyślana i poparta analizą finansową planowanego przedsięwzięcia, 

ponieważ zmiany na inną formę będziesz mógł dokonać dopiero po 1 stycznia następnego roku 

(będziesz miał na to czas do 20 stycznia). Nawet jeżeli okaże się, że wybrany sposób opłacania 

podatku jest dla ciebie niekorzystny, nie będziesz mógł się z niego wycofać przed 

zakończeniem roku. Domyślną formą opodatkowania są tzw. zasady ogólne, czyli opłacanie 

podatku według skali progresywnej ze stawkami 18 i 32%, co oznacza, że jeżeli osoba 

rozpoczynająca działalność gospodarczą nie zdecyduje się na inną formę opodatkowania, 

będzie się musiała rozliczać właśnie w ten sposób. Jest także zgłoszeniem płatnika składek albo 

jego zmiany dla potrzeb ubezpieczeń społecznych. CEIDG ma obowiązek przesłać odpowiednie 

dane do właściwej jednostki terenowej ZUS, która na podstawie danych zawartych w 
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formularzu rejestracyjnym sporządza pierwszorazowe dokumenty zgłoszenia płatnika składek 

ZUS ZFA oraz alternatywnie ZUS ZBA – informacja 4.    

Pozostałe formalności   

Zgłoszenie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest pierwszym i 

najważniejszym etapem rejestracji firmy. Pozostają jednak jeszcze inne formalności, których 

będziesz musiał dopełnić. Będzie to zgłoszenie siebie jako osoby ubezpieczonej do ZUS, 

ewentualna rejestracja jako płatnika podatku VAT w urzędzie skarbowym, wyrobienie 

pieczątki firmowej i założenie rachunku bankowego. Składając wniosek CEIDG-1, zgłosiłeś już 

swoją firmę jako płatnika składek, ale dodatkowo w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia 

działalności masz obowiązek zgłosić do ubezpieczeń siebie. Ubezpieczenie zdrowotne jest 

zawsze obowiązkowe. Nie ma konieczności osobistej wizyty w siedzibie ZUS, ponieważ 

formularze ubezpieczeniowe możesz przesłać w formie elektronicznej, jeżeli posiadasz podpis 

elektroniczny lub profil zaufany ePUAP, lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty. 

Oczywiście możesz je również złożyć bezpośrednio w jednostce terenowej ZUS. W sytuacji, gdy  

własna firma będzie twoim jedynym tytułem do ubezpieczeń, jako przedsiębiorca będziesz 

podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i 

zdrowotnemu, a dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. O ile do ubezpieczeń społecznych 

musisz się zgłosić w ciągu 7 dni, to do ubezpieczenia chorobowego, jako nieobowiązkowego, 

możesz przystąpić w dowolnym terminie. Opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe daje 

ci prawo do skorzystania ze świadczeń w przypadku choroby, macierzyństwa oraz choroby 

dziecka. Pamiętaj jednak, że dzień przystąpienia do tego ubezpieczenia nie oznacza, że 

automatycznie możesz z tytułu niezdolności do pracy pobierać zasiłek chorobowy z ZUS. Prawo 

takie przysługuje ci dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego i terminowego opłacania 

składek. Zapłacenie składki z opóźnieniem czy też w niepełnej wysokości skutkuje ustaniem 

ubezpieczenia, co oznacza, że 90-dniowy okres wyczekiwania jest liczony od początku. Zasiłek 

opiekuńczy, czyli świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, 

przysługuje bez okresu wyczekiwania.    

Jako przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą masz prawo do skorzystania ze 

zwolnienia z podatku VAT, do momentu przekroczenia w ciągu roku wartości sprzedaży w 

wysokości 150 tys. zł, bądź proporcjonalnie niższej, gdy działalność rozpoczniesz w trakcie 

roku. Pamiętaj jednak, że jeżeli nie będziesz „vatowcem”, czyli zarejestrowanym podatnikiem 

VAT, nie będziesz mógł wystawiać faktur VAT, jak również rozliczać podatku VAT. Jeżeli 

będziesz chciał zrezygnować z przysługującego ci zwolnienia, możesz tego dokonać zarówno 

przed rozpoczęciem działalności, jak i  w  trakcie jej prowadzenia (przed początkiem miesiąca, 

w którym zamierzasz zrezygnować ze zwolnienia). W tym celu musisz złożyć formularz 

rejestracyjny VAT-R. Rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna – nie ma 

obowiązku uzyskania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego. Jeżeli jednak będziesz chciał 

takie potwierdzenie otrzymać, będziesz musiał złożyć wniosek i wnieść opłatę skarbową.    
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W polskim systemie prawnym nie ma przepisu nakładającego bezwzględny obowiązek 

posiadania przez przedsiębiorcę rachunku bankowego. Posiadanie konta jest jednak 

wymagane do przeprowadzania określonych typów transakcji czy płatności. I tak rachunek 

bankowy musisz mieć koniecznie, gdy zawierasz transakcje z innym przedsiębiorcą, a 

jednorazowa wartość tej transakcji przekracza równowartość 15 000 euro. Rachunek jest 

również niezbędny małym, średnim i dużym przedsiębiorcom, prowadzącym księgi 

rachunkowe lub księgi przychodów i rozchodów, do dokonywania płatności podatków do US, 

a także składek do ZUS. Natomiast prowadząc działalność na niewielką skalę jako 

mikroprzedsiębiorca, należne podatki możesz opłacać w kasie urzędu lub przekazem 

pocztowym, natomiast składki na ZUS – w formie przekazu pocztowego. Nie ma też przeszkód, 

abyś na potrzeby prowadzonej firmy wykorzystywał swoje konto osobiste, chyba że 

wewnętrzny regulamin banku, w którym masz konto, wyraźnie tego zabrania. Warto jednak, 

choćby ze względów praktycznych (np. przelewy do US i ZUS, rozdzielenie wydatków 

firmowych od prywatnych), posiadać konto firmowe lub przynajmniej odrębny od używanego 

do celów prywatnych rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.    

   

Typy przedsiębiorców   
   

 innowacyjny „kierownik interesu”, dla którego najważniejsza jest realizacja i wdrażanie 

własnych pomysłów,   

 właściciel-przedsiębiorca, którego podstawowym celem jest rozwój firmy i kontrola 

nad nią,   

 właściciel-ekonomista, dla którego najważniejsza jest wysoka efektywność i 

rentowność kapitału,   

 przedsiębiorca-rzemieślnik, którego głównym dążeniem jest zapewnienie sobie 

niezależności finansowej i utrzymanie firmy.   

Inna godna odnotowania typologia przedsiębiorców działających w małych firmach wyróżnia 

typy: drwala, uwodziciela, gracza, hobbysty, neofity i misjonarza. Podział ten odnosi się 

głównie do wzorców zachowań i cech osobowościowych kierowników małych firm.   

„Drwal” jest kierownikiem bardzo wydajnym i ambitnym. Zakłada własną firmę, bo nie godzi 

się z myślą, że osoby mniej wydajne otrzymują takie samo lub wyższe od niego wynagrodzenie. 

Ciężko pracuje i wymaga ciężkiej pracy od swoich pracowników. Zorientowany jest na 

produkcję i jakość. Jego wysokie standardy doskonałości przysparzają mu coraz więcej 

klientów.   
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„Uwodziciel” często i z entuzjazmem angażuje się w nowe przedsięwzięcia. Nowości i zmiany 

najbardziej go fascynują. Zakłada firmę albo kupuje przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej 

sytuacji, aby wkrótce z zyskiem je sprzedać. Jest osobą towarzyską, co pomaga mu w 

zdobywaniu cennych informacji. Potrafi ocenić słabe i silne strony przedsięwzięcia. Wie, jak 

osiągnąć zyski przy niewielkim wysiłku.   

„Gracz” w przedsiębiorczości dostrzega źródło dochodów, które pozwolą mu na 

urzeczywistnienie swoich pragnień. Nie jest związany emocjonalnie ze swoją działalnością 

przedsiębiorcy, potrzebuje jednak środków finansowych na oddawanie się swoim pasjom. 

Szuka zajęć wysokodochodowych oraz możliwie mało czasochłonnych. Gracz często zajmuje 

się działalnością sezonową, w jego życiu bywają więc okresy ciężkiej pracy, po których 

następuje wypoczynek.   

„Hobbysta” swój czas wolny i energię poświęca działalności gospodarczej – to ona jest jego 

pasją. O wyborze rodzaju działalności nie decyduje więc kryterium dochodowości, ale 

wyłącznie zainteresowania i możliwości samorealizacji. Z tego powodu hobbysta nie zawsze 

ma finansowe możliwości, aby całkowicie poświęcić się swojej działalności i podejmuje się 

dodatkowej pracy. Przedsiębiorca taki przypomina więc drwala pod względem zaangażowania 

w pracę oraz gracza pod względem szukania czasu na oddanie się swojej pasji.   

„Neofita” to typ twórcy i wynalazcy, który po latach poszukiwań odkrywa coś, zaczyna nową 

karierę, której oddaje się z ogromnym zapałem i poświęceniem. Przedsiębiorstwo staje się dla 

niego świętością i filozofią życia, a otoczenie dzieli na tych, którzy tę działalność wspierają i 

popierają, oraz wszystkich innych. Siebie postrzega jako osobę powołaną do służenia 

społeczeństwu swoim talentem i jest przekonany, że wszystko co robi, czyni dla dobra 

ludzkości.   

„Misjonarz” ze względu na pasję i przeświadczenie o spełnianiu społecznej misji przypomina 

neofitę, na tym jednak podobieństwa się kończą. Przedsiębiorca taki panuje nad emocjami i 

szuka racjonalnych rozwiązań. W pracy jest profesjonalistą – tworzy solidne podstawy 

organizacyjne przedsiębiorstwa, dba o rozwój pracowników i przyjazną atmosferę pracy. 

Misjonarz przenosi swoje wartości na przedsiębiorstwo, poświęca czas na dyskusje i 

nauczenie, daje pozytywny przykład i zaraża entuzjazmem swoich pracowników.   
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Gdy chęci są, tylko brak pomysłu na biznes, czyli jak pobudzić swoją 

kreatywność?    
   

Wpadanie na niesamowite pomysły i znajdowanie rewolucyjnych rozwiązań to, wydawałoby 

się, umiejętności, z którymi trzeba się urodzić. To tylko częściowa prawda, bo kreatywność 

można sprytnie pobudzać i prowokować. Oto kilka sposobów na pobudzenie własnej 

kreatywności (źródło: www.crazynauka.pl).    

   

1) Ludzie pracują lepiej, kiedy robią coś, co ich interesuje   

To wydawałoby się oczywiste, ale większość (zwłaszcza dużych) firm nie przyjmuje tego do 

wiadomości. Szlaki przetarł Google, który pozwolił swoim inżynierom przeznaczać aż 20 proc. 

czasu pracy na rozwijanie ich własnych pomysłów związanych z ogólnym kierunkiem działań 

firmy, choć niebędących bezpośrednio ich codziennymi zadaniami. Efekt? W ten sposób 

wymyślono Gmaila, Google News czy autobusy wahadłowe wożące pracowników do głównej 

siedziby firmy w Mountain View.   

   

2) Pomysłów szukaj sam, ale rozwijaj je w grupie   

Brytyjski psycholog Adrian Furnham w swojej książce „The Brainstorming Myth” dowodzi, że 

najwięcej dobrych pomysłów rodzi się w głowach osób pracujących samodzielnie, które mogą 

popuścić wodze wyobraźni bez konieczności oglądania się na krytykę i skłonności dominacyjne 

innych ludzi. To jednak dotyczy wstępnego etapu formowania się idei, bo w kolejnej fazie 

rozwoju pomysłu warto poszukać kreatywnej grupy osób myślących podobnie jak my, którzy 

pomogą rozwinąć i dopracować ideę. Badania prowadzone przez prof. Bena Jonesa z Kellog 

School of Management pokazują, że współpraca jest istotną częścią procesu produkowania 

doskonałych pomysłów, pod warunkiem że wszyscy członkowie grupy czują, iż mają równy 

wkład w dyskusję. A więc, demokracja ponad wszystko!   

   

 3) Przyjazne biuro i zabałaganione biurko   

Nic tak skutecznie nie zabija dobrego samopoczucia pracowników niż nieludzko urządzony 

open space, gdzie nieustanne przebywanie w grupie uderza w głęboko zakorzenioną w 

ludziach terytorialność. Przeciwieństwem tego są nowocześnie urządzone przestrzenie, jak np. 

w siedzibie agencji TBWA w Los Angeles, gdzie, nie rzucając się sobie zanadto w oczy, pracuje 

około 1000 osób. Są tam dyskretnie ukryte kąciki relaksu wypełnione wygodnymi pufami czy 
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boisko do koszykówki, a pracownicy mogą wprowadzać do biura psy czy rowery. W ten sposób 

firma chce podtrzymać na najwyższym poziomie kreatywność ludzi, którzy przepracowują 

niekiedy i 100 godzin tygodniowo.   

Samo stanowisko pracy powinno być wizualnie odizolowane od otaczającego nas tłumu ludzi. 

Badania dowodzą, że kreatywności najbardziej sprzyjają ustawione na uboczu biurka, na 

których panuje… bałagan. Tak, właśnie nieporządek środowiska pracy ma prowadzić do 

bardziej twórczego myślenia, bo podświadomie zwraca uwagę na nowe rzeczy z pominięciem 

tych opatrzonych. Pokazały to eksperymenty prowadzone przez naukowców z University of 

Minnesota, którzy udowodnili przy okazji, że ludzie pracujący przy uporządkowanych biurkach 

chętniej jadają zdrowe przekąski i przekazują datki na cele charytatywne.   

   

 4) Ruch to paliwo dla mózgu   

Nie przypadkiem w siedzibie TBWA w Los Angeles znajduje się boisko do koszykówki. Badania 

pokazują bowiem, że “pot jest jak WD-40 dla umysłu: smaruje zardzewiałe zawiasy w mózgu i 

sprawia, że myślenie staje się bardziej płynne. Ćwiczenia pozwalają umysłowi uzyskać dostęp 

do nowych pomysłów, dotąd schowanych w podświadomości” – napisał na łamach pisma 

„Psychology Today” Christopher Bergland, światowej klasy triatlonista, trener i pisarz. Na 

dowód tego sportowiec przytacza m.in. przykład Alberta Einsteina, który swoją teorię 

względności obmyślał, jeżdżąc na rowerze.   

Potwierdzają to badania przeprowadzone w brytyjskim Middlesex University, w ramach 

których porównywano kreatywność osób zaraz po sesji ćwiczeń fizycznych z tą, którą 

wykazywali ludzie od dłuższego czasu znajdujący się w spoczynku. Ci pierwsi byli w stanie 

przedstawić dużo więcej rozwiązań zasygnalizowanego im problemu niż osoby z drugiej grupy. 

Dlatego warto czasem przerwać pracę i pójść pobiegać, pospacerować czy pochodzić po 

schodach. Wystarczy 10 minut aktywności, by mózg zaczął działać sprawniej.   

   

5) Utnij sobie głębszą drzemkę   

Badania dowodzą, że najlepszym sposobem na kreatywne pomysły jest przespanie się z nimi. 

Naukowcy od dawna wiedzą, że sen konsoliduje ostatnie wspomnienia, poprawiając pamięć.   

Badania przeprowadzone w 2009 roku w Kalifornii pokazują, że faza REM (Rapid Eye 

Movement), podczas której pojawiają się marzenia senne, zwiększa zdolność rozwiązywania 

problemów. Studenci, którzy myśląc nad zadaniem, zdrzemnęli się przez ponad godzinę i 

weszli w tym czasie w fazę REM, byli o 40 proc. bardziej skuteczni w wymyśleniu rozwiązania 

niż osoby, które nie spały lub nie doświadczyły fazy REM.   
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To doświadczenie bezpośrednio łączy się z innym ciekawym sposobem na pobudzenie 

kreatywnego myślenia: wstaniem z łóżka o świcie i rzuceniem się w wir pracy jeszcze w 

piżamie. Z obmyślania swoich idei o wczesnym poranku znany był Benjamin Franklin, a 

Salvador Dali „w oparach snu” namalował wiele swoich surrealistycznych obrazów. 

Wykorzystywali oni związany z wybudzaniem się ze snu stan hipnopompiczny, który następuje 

po wyjściu z naznaczonej sugestywnymi obrazami fazy REM. A więc, pobudka przed świtem i 

do roboty!   

   

6) Światło i dźwięk   

Kreatywnemu myśleniu może sprzyjać słuchanie niezbyt głośnej, nieangażującej muzyki w 

stylu ambient. Naukowcy udowodnili, że taki „twórczy szum” w tle działa lepiej na naszą 

pomysłowość niż całkowita cisza czy głośna muzyka.   

Badania pokazują również, że pobudzaniu twórczego myślenia sprzyja przyciemnione światło, 

a także obecność koloru zielonego i niebieskiego w otoczeniu. To ostatnie nie oznacza, że 

powinniśmy wymalować sobie ściany na zielono-niebiesko. Pamiętajmy tylko, że w chwili 

twórczej aktywności możemy od czasu do czasu nacieszyć oczy obrazami trawiastych pastwisk 

pod błękitnym niebem. To na pewno nie zaszkodzi.   

   

 7) Odstaw komputer i pisz odręcznie   

Era komputerów i smartfonów zabija potrzebę ręcznego pisania, jednak to własnoręczne 

zapiski robione ołówkiem czy długopisem pomagają trenować umysł. Stawianie znaków na 

papierze – dowodzą naukowcy – to czynność aktywująca znacznie więcej obszarów mózgu niż 

stukanie w klawisze komputera. Biorą w niej udział obszary związane m.in. z myśleniem 

analitycznym, mową i pamięcią, a to pobudzenie mózgu sprawia, że osoby piszące ręcznie 

wpadają na więcej pomysłów niż te, które używają do tego celu klawiatury. Zresztą, 

odstawienie komputera i skupienie się na innej czynności to przerwanie rutyny, które może 

pomóc przełamać impas braku dobrych pomysłów.   

   

8) Wykorzystaj zmęczenie   

Wydawałoby się, że wymyślanie świeżych idei wymaga jasnego, wypoczętego umysłu. Nic 

bardziej mylnego. W przeciwieństwie do myślenia analitycznego kreatywność bierze się z 

błądzenia naszych skojarzeń po pozornie niezwiązanych ze sobą zagadnieniach, łączenia 

dziedzin pozornie sobie odległych. Dlatego dobrze jest poszukiwać nowych rozwiązań, kiedy 

jesteśmy zmęczeni – sfatygowany mózg nie jest w stanie odstawić na bok spraw pobocznych, 

które go rozpraszają, a myślenie kreatywne może bardzo skorzystać na tych „rozproszeniach”, 
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dygresjach i przypadkowych obrazach. W ten sposób rodzi się nieszablonowe myślenie, 

pozwalające wyjść poza codzienne schematy.   

   

Wyprzedzić pecha, czyli jak się ubezpieczyć    
   

W polskim systemie prawnym ubezpieczenia możemy podzielić na ubezpieczenia społeczne 

obowiązkowe regulowane przez państwo oraz na ubezpieczenia prywatne nieobowiązkowe 

oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe.    

Jeśli prowadzisz firmę i jest to twój jedyny tytuł do ubezpieczeń (czyli np. nie pracujesz 

dodatkowo na etacie), obowiązkowo opłacasz składki na następujące ubezpieczenia 

społeczne: emerytalne rentowe wypadkowe   

Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dla ciebie dobrowolnie.   

Obowiązkowe jest również ubezpieczenie zdrowotne.   

   

Jeśli prowadzisz działalność na emeryturze albo prowadzisz działalność i pracujesz na cały etat 

(albo przy innych zbiegach tytułów do ubezpieczeń), ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

działalności nie będą dla ciebie obowiązkowe. Możesz wtedy przystąpić do nich dobrowolnie. 

W takiej sytuacji nie będziesz mógł jednak przystąpić do ubezpieczenia chorobowego (jest to 

możliwe tylko gdy jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi).   

   

Jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i wypadkowym od 

dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania (oprócz 

okresu, na który zawiesisz działalność), a ubezpieczeniem zdrowotnym także w ciągu 30 dni 

od momentu ustania obowiązku do ubezpieczeń.   

   

Do ubezpieczenia chorobowego możesz przystąpić w każdym momencie prowadzenia 

działalności (jest dobrowolne). Jesteś objęty tym ubezpieczeniem od dnia, który wskażesz we 

wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia, w którym go złożysz. Jeśli jednak wniosek o objęcie 

ubezpieczeniem złożysz w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązkowych ubezpieczeń (np. 

rozpoczęcia działalności gospodarczej), to objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem 

chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku (czyli od dnia rozpoczęcia 

działalności). W przypadku ubezpieczenia chorobowego, prawo do zasiłku chorobowego 

uzyskasz dopiero po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni nieprzerwanego 
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ubezpieczenia chorobowego (okres wyczekiwania nie obowiązuje w przypadku zasiłku 

macierzyńskiego).   

Ubezpieczenie emerytalne daje ci prawo do pobierania emerytury po osiągnieciu wieku 

emerytalnego.   

Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów z 

powodu niezdolności do pracy lub śmierci (dla członków rodziny).   

W odróżnieniu od składek odprowadzanych np. za pracowników, wysokość składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedsiębiorcy nie zależy od przychodu. Ty sam (przy 

uwzględnieniu minimalnych i maksymalnych progów) decydujesz, od jakiej podstawy płacisz 

składki. Od wysokości składek zależy wysokość twoich świadczeń.   

Ubezpieczenie wypadkowe zapewnia ochronę w razie niezdolności do pracy z powodu 

wypadku w pracy lub choroby zawodowej. W razie wypadku przy pracy masz prawo m.in. do 

zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, odszkodowania, renty z tytułu 

niezdolności do pracy.   

Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu masz prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Co 

ważne, jeśli uzyskujesz przychody z więcej niż jednego tytułu, gdzie ubezpieczenie zdrowotne 

jest wymagane, to wówczas składka zdrowotna musi być odprowadzana z każdego z tych 

tytułów odrębnie. Jeżeli równocześnie pracujesz na podstawie umowy o pracę i prowadzisz 

działalność gospodarczą, składka jest pobierana z obu tytułów – zostanie zapłacona 

podwójnie. Jeżeli prowadzisz indywidualną działalność, jesteś dodatkowo wspólnikiem w 

dwóch spółkach cywilnych i pracujesz na etacie – zapłacisz składkę czterokrotnie (w 

uproszczeniu). Składka zdrowotna jest niepodzielna i odprowadzana zawsze w pełnej 

wysokości (czyli nawet za niepełny miesiąc).   

Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenie chorobowe masz prawo, tak jak pracownicy na etacie, 

do korzystania  z zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS. Za okres choroby nie musisz 

płacić składek. Ubezpieczenie to daje ci również prawo do zasiłku macierzyńskiego.    

Ulgi ubezpieczeniowe:    

Ulga na start – osoba, która podejmuje działalność gospodarczą nie podlega obowiązkowym 

ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności 

gospodarczej.   

Preferencyjne składki ZUS (tzw. mały ZUS) - przez pierwsze 24 miesiące, liczone od dnia 

rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zaprzestania korzystania z tzw. ulgi na start, płaci się 

zmniejszone składki ZUS (tzw. mały ZUS).    
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Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia 

szkody osobie trzeciej. Jednakże przedsiębiorca może zabezpieczyć się w tym zakresie 

wykupując polisę   ubezpieczeniową.   Warto zaznaczyć,   iż dla niektórych profesji  

wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe.   

Prowadząc działalność gospodarczą w następstwie czynu niedozwolonego możemy wyrządzić 

komuś szkodę. Z mocy prawa (kodeksy cywilnego) jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody 

osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia.   

W praktyce zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorcy jest indywidualnie konstruowany, w 

zależności od rodzaju prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Zakresem ubezpieczenia 

objęte mogą zostać:   

• budynki, budowle, lokale i nakłady inwestycyjne,   

• maszyny, urządzenia, wyposażenie,   

• wartości pieniężne,   

• środki obrotowe,   

• mienie przyjęte do sprzedaży komisowej oraz/lub w celu wykonania usługi,   

• mienie pracownicze,   

• odpowiedzialność cywilna za szkody:   

• w nieruchomościach,   

• w ruchomościach,   

• będące następstwem wypadków przy pracy,   

• powstałe w następstwie awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub 

centralnego ogrzewania,   

• związane z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego,   

• wyrządzone przez produkt,   

• wyrządzone przez podwykonawców,   

• wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych,  w mieniu 

przyjętym w celu wykonania usługi.   

   

Ubezpieczenie OC   

Prowadzenie działalności gospodarczej pociąga za sobą również konieczność brania na siebie 

odpowiedzialności za jej wykonywanie. Są bowiem takie przypadki i zjawiska, których 

nieplanowane wystąpienie może spowodować konieczność poniesienia odpowiedzialności za 

ich zaistnienie. Wśród ubezpieczeń dla przedsiębiorców jest wiele ofert. Można tu wskazać 

m.in. ubezpieczenia:   
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o z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia, o członków 

zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych,   

o zawodowe, czyli obowiązkowe ubezpieczenie dla określonych profesji.   

   

Przedsiębiorcy, w odniesieniu do których brak jest konieczności wykupienia obowiązkowej 

polisy OC, powinni zastanowić się nad taką ewentualnością. Polisa taka okazuje się bowiem 

niezmiernie przydatna w sytuacji, gdy poszkodowany klient występuje z roszczeniem. Obecnie 

sądy orzekają poszkodowanym coraz większe kwoty odszkodowań, co w skrajnych 

przypadkach może prowadzić do upadku firmy. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od 

zakresu, jaki obejmuje polisa. Ten z kolei zazwyczaj uzależniony jest od wielkości i przedmiotu 

działalności.   

Zakres odpowiedzialności poszczególnych towarzystw ubezpieczeń jest zróżnicowany i zależy 

od zapisów umowy ubezpieczeniowej. Zwyczajowo przedmiotem polisy jest odpowiedzialność 

cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej. Za szkody rzeczowe uważa 

się szkody wyrządzone na mieniu, polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu rzeczy. 

Natomiast szkody na osobie dotyczą uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz spowodowania 

śmierci.   

Polisy ubezpieczeniowe obejmują zazwyczaj sytuacje, gdy pracownicy firmy wykonując 

czynności związane z pracą, wyrządzili szkodę osobie trzeciej. Towarzystwa ubezpieczeń 

oferują także możliwość objęcia polisą odpowiedzialności cywilnej za podwykonawców (m.in. 

firmy czy osoby działające na podstawie umowy o dzieło, zlecenia) w zakresie prac 

wykonywanych w imieniu lub na rzecz ubezpieczonego.   

Natomiast polisy ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w szczególności:   

• będących następstwem umyślnego działania lub zaniechania, a jeśli ubezpieczyciel 

wprowadził stosowny zapis, to także w przypadku rażącego niedbalstwa 

ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność,   

• których skutki wynikają z naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia 

w związku z jego normalnym użytkowaniem lub eksploatacją,   

• których skutkiem jest obowiązek zapłaty kar sądowych lub administracyjnych oraz kar 

umownych,   

• powodujących szkodę, której rozmiar nie przekracza określonego w umowie progu 

odpowiedzialności ubezpieczyciela,   

• będących następstwem działań wojennych, aktów terroru, sabotażu, zamieszek 

społecznych czy strajków,   
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• związanych z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych,   

• związanych z działaniem środków wybuchowych, z emisją lub wyciekiem substancji 

niebezpiecznych.   

   

   

Obowiązkowa polisa   

W przypadku niektórych kategorii działalności gospodarczej wykupienie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla ich wykonywania. Taka polisa obejmuje 

odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania 

ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z prowadzoną 

działalnością.    

   

Standardowo ubezpieczenie przedsiębiorcy nie obejmuje szkód powstałych w:   

- uprawach roślinnych, drzew, krzewów, zwierząt,   

- przedmiotach zabytkowych, dziełach sztuki, kolekcjach,   

- papierach wartościowych, kartach płatniczych, kredytowych, debetowych,   

- aktach, dokumentach, rękopisach, danych zawartych na nośnikach informacji,   

- programach komputerowych, chyba że stanowią one środki obrotowe,   

- mieniu nieokreślonym we wniosku ubezpieczeniowym albo nieprzypisanym do  

siedziby - lokalizacji przedsiębiorstwa jako miejsce ubezpieczenia,   

- mieniu pracowniczym,   

- budynkach lub budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz wzniesionych bez 

wymaganego prawem zezwolenia.   
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Zawieszenie działalności gospodarczej   
   

Jeśli masz przejściowe problemy z opłacaniem składek ZUS, zaliczek na podatek albo np. z 

przyczyn osobistych nie możesz poświęcić się sprawom firmy, możesz zawiesić działalność.   

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność zarejestrowaną w CEIDG (albo jesteś 

zarejestrowanym w CEIDG wspólnikiem spółki cywilnej), możesz zawiesić działalność 

bezterminowo (ale na co najmniej 30 dni). Taką możliwość wprowadziły nowe, obowiązujące 

od 30 kwietnia 2018 roku przepisy. Ważne! Jeśli nie zgłosisz wznowienia, zawieszenie będzie 

trwać – nie zostaniesz wykreślony z rejestru przedsiębiorców. Jeśli zawiesiłeś firmę przez 30 

kwietnia 2018 roku, Twoja firma będzie automatycznie zawieszona bezterminowo.   

Spółkę zarejestrowaną w KRS możesz zawiesić maksymalnie na 24 miesiące.   

Jeśli wychowujesz dziecko i zawiesisz firmę, możesz skorzystać z możliwości finansowania 

przez budżet twoich składek na ubezpieczenia w ZUS. Z tej ulgi możesz korzystać przez 3 lata 

(możesz podzielić ten okres).   

Korzyści z zawieszenia firmy   

 nie musisz płacić składek na ZUS i składać deklaracji ZUS (możesz zgłosić się do 

ubezpieczeń dobrowolnie)   

 nie musisz płacić zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT (jeśli nie 

dokonujesz w tym czasie transakcji opodatkowanych VAT)   

 nie możesz co prawda wykonywać działalności gospodarczej, ale masz prawo 

wykonywać czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł 

przychodu. Możesz np. przyjmować należności z umów zawartych przed 

zawieszeniem, czy sprzedawać wcześniej zamówione towary.   

Minusy zawieszenia firmy   

 w trakcie zawieszenia nie możesz wykonywać działalności gospodarczej i osiągać 

bieżących przychodów   

 stracisz prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i wypadkowego   

 zawieszenie jest wliczane do okresu małego ZUS-u chociaż nie będziesz z niego 

korzystał   

 okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do 

otrzymania emerytury   

 wyrejestrowani z ubezpieczeń zostaną również członkowie twojej rodziny i osoby 

współpracujące   
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 jeśli nie chcesz utracić świadczeń, możesz zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń 

emerytalnych i rentowych oraz zdrowotnego - ale wtedy będziesz musiał opłacać 

składki ZUS. Dobrowolne zgłoszenie jest możliwe tylko wtedy, gdy nie masz innego 

tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń (np. z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w 

czasie zawieszenia działalności). Nie możesz jednak opłacać (nawet dobrowolnie) 

składki chorobowej i wypadkowej.   

Warunkiem niezbędnym do zawieszenia jest niezatrudnianie pracowników (dotyczy to 

pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub 

spółdzielczą umowę o pracę). Zanim zgłosisz do urzędu zawieszenie firmy, musisz rozwiązać 

wszystkie umowy o pracę. Nie musisz tego robić, jeśli pracownicy są zatrudnieni na zlecenie 

albo umowę o dzieło. Od 30 kwietnia 2018 roku możesz również zawiesić działalność nawet 

wtedy, gdy twoi pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą 

korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego 

urlopu. Wcześniej uprawnieni do zawieszenia działalności byli tylko przedsiębiorcy 

niezatrudniający pracowników (nawet jeśli przebywali na urlopie macierzyńskim).   

Zanim złożysz wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, zastanów się, z jakim dniem 

chcesz zawiesić działalność. Możesz to zrobić w dowolnym dniu, pamiętaj jednak, że jeśli 

zawiesisz działalność w trakcie miesiąca (np. pod koniec), będziesz musiał opłacić pełną 

składkę zdrowotną za cały miesiąc i złożyć dwie deklaracje ZUS (za niepełny i za kolejny, pełny 

miesiąc).  Składki na ubezpieczenia społeczne zapłacisz proporcjonalnie do ilości dni, w których 

w danym miesiącu twoja działalność była aktywna.   

W trakcie zawieszenia nie płacisz składek a więc nie podlegasz ubezpieczeniom w ZUS. Jeśli 

chcesz opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz mieć prawo do świadczeń 

zdrowotnych, możesz zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń (jeśli nie jesteś ubezpieczony z 

innego tytułu np. umowy o pracę albo zlecenia). Prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa 

bowiem po 30 dniach od dnia ustania okresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. W 

trakcie zawieszenia nie możesz dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego i 

wypadkowego. Prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa bowiem po 30 dniach od dnia 

ustania okresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.   

Przed zawieszeniem odpowiednio wcześniej załatw sprawy firmowe: rozwiąż umowy na 

usługi, z których nie będziesz korzystał w trakcie zawieszenia, poinformuj swoich partnerów 

handlowych o zawieszeniu działalności.   

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność, zgłoś zawieszenie do CEIDG. Jeśli spółkę cywilną, 

oprócz zgłoszenia zawieszenia do CEIDG, powinieneś poinformować GUS (zgłoszenie zmian do 

REGON).    
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Zawieszenie firmy nie oznacza, że twoja działalność całkowicie zamiera. Nie możesz jej 

prowadzić, ale masz prawo np. przyjmować płatności z umów zawartych przed zawieszeniem. 

Kiedy mogę/muszę odwiesić działalność?   

Działalność możesz wznowić w każdym momencie, nie wcześniej jednak niż 30 dni po 

zawieszeniu.   

Jeśli prowadzisz firmę jednoosobową zarejestrowaną w CEIDG, datę wznowienia możesz 

podać od razu przy składaniu wniosku o zawieszenie (możesz ją zmienić w trakcie zawieszenia). 

Po tym terminie (czyli wskazanej przez ciebie dacie wznowienia), automatycznie dopisana 

zostanie się do twojego wpisu informacja o wznowieniu działalności (automatyczne 

wznowienie). Nie musisz więc składać odrębnego wniosku o wznowienie do CEIDG.   

Jeśli jednak przy zawieszeniu nie podałeś daty wznowienia, powinieneś zgłosić wznowienie 

działalności.   

Pamiętaj, że w przypadku firm jednoosobowych zarejestrowanych w CEIDG, zawieszenie jest 

bezterminowe. Oznacza to, że jeśli nie podałeś daty wznowienia przy zawieszaniu działalności, 

albo nie poinformujesz o wznowieniu, Twoja działalność pozostanie zawieszona – zawieszenie 

w CEIDG nie ma limitu czasowego (wcześniej obowiązywał maksymalny okres 24 miesięcy).   

Pamiętaj jednaj, że informacja o wznowieniu trafia z CEIDG do innych urzędów (ZUS, urząd 

skarbowy) i od tej daty jesteś dla tych urzędów przedsiębiorcą, który wznowił działalność (i 

masz z tego tytułu określone prawa i obowiązki). Jeśli zrezygnujesz ze wznowienia, być może 

będziesz musiał dodatkowo rozliczyć się z ZUS albo urzędem skarbowym z tytułu zgłoszonego 

wcześniej wznowienia działalności.   

Jeśli chcesz wznowić spółkę w KRS, powinieneś to zrobić najpóźniej 24 miesiące od 

zawieszenia. Zanim złożysz wniosek, musi zostać podjęta odpowiednia uchwała o podjęciu 

zawieszonej działalności. W ciągu 7 dni musisz złożyć wniosek o podjęciu zawieszonej 

działalności gospodarczej do KRS. Jeśli nie złożysz wniosku w terminie, sąd rejestrowy 

wszczyna postępowanie i może nałożyć grzywnę.    

Wznowienie powinieneś oczywiście zgłosić do właściwego rejestru. Działalność jednoosobową 

do CEIDG, spółkę cywilną do GUS, pozostałe spółki do KRS.   

Pamiętaj m.in. o tym, że zawieszenie wlicza się do okresu, w którym możesz korzystać z ulgi 

ZUS na start i obniżonego ZUS (czyli odpowiednio 6 i 24 miesięcy). Jeśli okres minął, musisz 

zarejestrować się do ubezpieczeń w ZUS z nowymi kodami ubezpieczenia.   
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Zamknięcie działalności gospodarczej   
   

Przemyśl termin likwidacji firmy, pamiętaj, że w trakcie funkcjonowania firmy zawierasz wiele, 

czasem długoterminowych umów np. z kontrahentami czy pracownikami. Dodatkowo mogą 

cię wiązać porozumienia dotyczące dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz  firmy. 

Umowy z kontrahentami zazwyczaj zawierają odpowiednie regulacje dotyczące okresu ich 

wypowiedzenia. Z kolei okres wypowiedzenia umowy pracownikowi jest uzależniony od stażu 

jego pracy u danego pracodawcy. Przedsiębiorca powinien na tyle wcześnie złożyć 

odpowiednie wypowiedzenia, aby w dniu likwidacji działalności umowy już nie obowiązywały.   

Likwidacja działalności oznacza, że ty, osoby współpracujące oraz pracownicy tracą tytuł do 

ubezpieczenia w ZUS. Powinieneś wyrejestrować siebie i pracowników z ubezpieczeń w ZUS.   

Zakończenie działalności powinieneś zgłosić do odpowiedniego urzędu/rejestru 

(wyrejestrować firmę). Jednoosobową działalność w CEIDG, spółkę cywilną w GUS, pozostałe 

spółki w KRS. Pamiętaj, że niektóre formalności (np. wyrejestrowanie z ZUS) musisz wykonać 

przez złożeniem wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Wniosek o wykreślenie z 

CEIDG możesz złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną – w takim przypadku 

właściwą instytucją jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Możesz go także złożyć 

za pośrednictwem dowolnego urzędu miasta lub gminy, który wprowadzi go w twoim imieniu 

do systemu CEIDG.    

Jeśli zamykasz firmę, będziesz miał kilka obowiązków dotyczących rozliczenia podatków i 

zamknięcia księgowości m.in. sporządzenie spisu z natury, wyrejestrowanie z VAT, rozliczenie 

podatków.   

Zakończenie firmy oznacza także obowiązek wyrejestrowania kasy fiskalnej, zgłoszenia (w 

niektórych przypadkach) do urzędów, które wydały ci np. zezwolenie, wyrejestrowania 

odbiorników RTV, likwidacja konta firmowego.   

Informacje udostępniane są także odpowiednim organom koncesyjnym, organom 

prowadzącym rejestry działalności regulowanej oraz organom właściwym do spraw zezwoleń 

i licencji (te, które udzieliły ci uprawnień i umieściły informacje w tym zakresie w twoim wpisie 

w CEIDG). W niektórych przypadkach, będziesz musiał samodzielnie się wyrejestrować. 

Najlepszym sposobem będzie skontaktowanie się z organem koncesyjnym i dopełnienie 

wszystkich formalności związanych z zakończeniem działalności.   
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Sprzedaż lub darowizna jednoosobowej działalności gospodarczej    
   

Twoja działalność gospodarcza (wpis do CEIDG) jest ściśle powiązana z tobą (czyli właścicielem 

firmy). Dajesz jej m.in. swoje nazwisko, oraz ponosisz odpowiedzialność za wszelkie 

zobowiązania. To dlatego polskie prawo nie dopuszcza możliwości sprzedaży jednoosobowej 

działalności gospodarczej.   

Jeżeli chcesz zakończyć działalność, a równocześnie przekazać ją innej osobie musisz dokonać 

sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czyli wszystkich składników, które 

umożliwiają Ci prowadzenie działalności. Składniki będą miały postać materialną (np. 

samochód, meble w biurze, komputer, linia produkcyjna) albo niematerialną (np. licencja, 

patent, prawa autorskie).   

Jeżeli zawrzesz taką umowę, musisz pamiętać, że:   

 nie możesz przekazać na nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa długów   

 nabywca poprzez zawartą umowę sprzedaży automatycznie nie staje się stroną 

zawartych przez ciebie umów handlowych – niezbędne jest dokonanie cesji   

 nabywca rejestruje nową działalność w CEIDG, pod swoim imieniem i nazwiskiem (jest 

to problematyczne w przypadku, jeżeli Twoja działalność nie ma elementu 

fantazyjnego nazwy, a jej renoma opiera się wyłącznie na twoim nazwisku.   

Cesja umów   

Przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa musisz pamiętać o dokonaniu cesji. W 

uproszczeniu jest to przeniesienie praw i obowiązków wynikających z danej umowy ze zbywcy 

(Ciebie) na nabywcę, wszelkich umów związanych z prowadzoną działalnością (np. umów 

ubezpieczenia, usług telekomunikacyjnych, domen internetowych, leasingu). Umowa cesji 

określa dane obu stron wraz z danymi dostawcy usługi. Musisz jednak pamiętać, że dostawca 

usługi musi wyrazić zgodę na dokonanie cesji (tzn. wszystkie strony postanawiają wspólnie 

przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na inną osobę – nabywcę).   

Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinna zawierać szereg 

informacji (jakie składniki materialne i niematerialne są zbywane). To ty decydujesz, co będzie 

przedmiotem takie umowy. Pewne składniki, które były wykorzystywane do prowadzenia 

działalności mogą pozostać twoje (np. samochód, komputer).   

Kodeks cywilny wymaga do takiej sprzedaży umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie 

poświadczonymi. Jeżeli do zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, 

konieczna jest umowa zawarta w formie aktu notarialnego. Warto zasięgnąć porady prawnika 

oraz doradcy podatkowego przed zawarciem umowy sprzedaży.   
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Darowizna   

Przez darowiznę możliwe jest przekazanie składników majątku firmy innej osobie, która 

dokonuje pod własnym imieniem i nazwiskiem wpisu w CEIDG (bądź posiada już aktualny 

wpis).   

Twoja działalność zostanie zamknięta, a obdarowany rozpoczyna swoją działalność na 

podstawie nowego (albo już posiadanego) wpisu w rejestrze.   

W przypadku darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonujesz takich samych 

czynności jak przy przekazaniu w formie umowy sprzedaży.   

Niezależnie od sposobu zbycia majątku, kończąc działalność musisz pamiętać o ciążących na 

tobie obowiązkach wynikających z zamknięcia firmy.    

   

Jeśli Twoja firma przez dłuższy czas nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, 

być może rozwiązaniem będzie restrukturyzacja, a w ostateczności upadłość. Obecnie 

funkcjonujące przepisy, kładą nacisk na to, aby firmom, które borykają się z problemami dać 

"drugą szansę".   

   

Upadłość   
Kto może ogłosić upadłość:   

 osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (wpis do CEIDG)   

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna nieprowadząca działalności 

gospodarczej   

 osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą/zawodową   

 spółki osobowe: partnerskie, komandytowe, jawne, komandytowo-akcyjne   

 wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (w przypadku spółek: 

komandytowej i komandytowo-akcyjnej – komplementariusz – osoba mająca 

obowiązek prowadzić sprawy spółki)   

 wspólnicy spółki partnerskiej   

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą dłużnikiem – masz obowiązek najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od 

dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie stosowny 

wniosek.   
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Wniosek o upadłość może złożyć sam dłużnik (czyli Ty, jako przedsiębiorca) oraz każdy 

wierzyciel. Mogą go złożyć również m.in.:   

   

w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki 

komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za 

zobowiązania spółki   

w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto na podstawie 

ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego 

reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami   

w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i 

komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów   

w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – kurator 

ustanowiony na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym   

w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości  

przekraczającej 100 000 euro – organ udzielający pomocy   

Oddłużenie przedsiębiorcy   

Podstawową zasadą postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorców jest umożliwienie 

uczciwemu dłużnikowi oddłużenia się (poza obowiązkiem oddania długów i próbą zachowania 

firmy). Sąd upadłościowy może orzec o umorzeniu w części lub całkowicie jego zobowiązań. 

Niewypłacalność musi jednak wynikać z okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy oraz 

okoliczności wyjątkowych (np. zmiana prawa, pożar, klęska żywiołowa). Ponadto 

przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, musi rzetelnie wykonywać nałożone na niego w czasie 

trwania postępowania upadłościowego obowiązki.   

   

Przesłanki upadłości   

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Niewypłacalność 

dłużnika występuje, kiedy nie reguluje on wymagalnych zobowiązań pieniężnych (opóźnienie 

w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące).   

   

Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, 
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gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się 

przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.   

Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Do rozpoznania sprawy o 

ogłoszenie upadłości właściwy jest sąd upadłościowy dla głównego zakładu dłużnika.   

   

Restrukturyzacja   

Jeżeli wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zostanie złożony razem z 

wnioskiem o ogłoszeniu upadłości, wniosek o restrukturyzację będzie rozpatrywany jako 

pierwszy.   

Prawo restrukturyzacyjne daje możliwość uratowania firmy i niedopuszczenie do jej upadłości. 

Daje również dłużnikowi prawo porozumienia się z wierzycielami z niewielkim udziałem sądu. 

Wprowadza cztery, zupełnie nowe instytucje restrukturyzacji. Przedsiębiorca ma możliwość 

wyboru najlepszej dla siebie procedury, zarówno pod kątem czasu trwania, jak i też pod kątem 

ochrony przed przymusową egzekucją wierzycieli.   

   

Postępowanie o zatwierdzenia układu   

Postępowanie to jest uproszczone. Przewiduje samodzielne zbieranie przez dłużnika głosów 

wierzycieli w sprawie zawarcia układu. Najkorzystniejsze jest dla przedsiębiorców, którzy są 

wypłacalni, ale spodziewają się problemów finansowych w przyszłości. Wniosek o 

zatwierdzenie układu jest składany do sądu dopiero wówczas, gdy dłużnik uzyska większość 

głosów wymaganą do przyjęcia układu. Rozwiązanie takie umożliwia dłużnikowi aktywne i 

elastyczne podjęcie indywidualnych rozmów z wierzycielami i przedstawienie wyników tych 

rozmów sądowi. Dłużnik musi wybrać doradcę restrukturyzacyjnego, który jako profesjonalista 

ma zweryfikować propozycje układowe tak pod względem zgodności z prawem, jak i zgodności 

propozycji układowych z ustaleniami z wierzycielami. Na koniec składany jest wniosek do sądu 

o zatwierdzenie układu.   

   

Przyspieszone postępowanie układowe   

Podstawowa różnica pomiędzy tym postępowaniem, a postępowaniem o zatwierdzenie 

układu polega na tym, że do zawarcia układu dochodzi nie w trybie samodzielnego zbierania 

głosów przez dłużnika, ale na zwoływanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli wraz z 

możliwością zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez zawieszenie egzekucji wierzytelności 

objętej układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić zawarcie układu.   
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Postępowanie układowe   

   

Postępowanie jest prowadzone na takich samych zasadach jak dawne postępowanie 

upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy 

są na skraju wypłacalności lub są już niewypłacalni. Co do zasady, zarząd nadal znajduje się w 

ręku przedsiębiorcy,  jest pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik może uzyskać ochronę 

przed poszczególnymi, pojedynczymi egzekucjami. Musi również przedstawić propozycje 

układowe we wniosku do sądu.   

   

Postępowanie sanacyjne   

   

Postępowanie sanacyjne umożliwia zaawansowaną restrukturyzację zobowiązań, majątku i 

zatrudnienia wprowadzając korzystne dla dłużnika rozwiązania prawne. Dłużnik jest znacznie 

ograniczony w możliwości zarządzania swoim majątkiem i poddany restrykcyjnemu nadzorowi 

ze strony sędziego komisarza i wierzycieli. Postępowanie to przeznaczone jest dla 

przedsiębiorstw niewypłacalnych, które jednak opłaca się ratować.   

   

Prawo restrukturyzacyjne zakłada odstąpienie od zbędnej procedury gromadzenia odpisów 

papierowych faktur w aktach sprawy, jeżeli wierzytelności są niesporne i znajdują się w 

księgach rachunkowych dłużnika. W razie wierzytelności spornych, kiedy istnieją wątpliwości 

co do ich prawdziwości odpisy dokumentów muszą być składane w oryginałach lub muszą być 

poświadczane.     

   

Zmiana danych firmy, zmiana adresu, zmiana PKD, zmiana konta 

firmowego, zmiana nazwiska   
Prowadzisz firmę? Pamiętaj, że jeśli zmienisz np. nazwę, adres, numer konta, formę 

opodatkowania twoim obowiązkiem będzie poinformowanie urzędów.   

Pamiętaj! W większości przypadków, wystarczy, że zmiany zgłosisz do rejestru, w którym 

wpisana jest Twoja firma (CEIDG, KRS). Dodatkowo, w przypadku spółek, zmiany będzie 

zgłaszał do urzędu skarbowego (w zależności od spółki będą to formularze NIP-2, NIP-8). Dane 

z tych rejestrów trafiają do innych urzędów związanych z działalnością (np. ZUS).   
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Najważniejsze dane firmy wymagające aktualizacji w CEIDG w przypadku zmiany to m.in.:   

 siedziba firmy i adres wykonywania działalności, adres do doręczeń   

 nazwa firmy (nazwisko)   

 przedmiot działalności (kody PKD)   

 okresy rozliczeniowe podatku (miesięczne, kwartalne)   

 forma opodatkowania   

 miejsce przechowywania dokumentów księgowych   

 zmiana formy prowadzenia dokumentacji (np. przejście na księgi rachunkowe)  

rachunek bankowy.   

Zmiany w CEIDG są widoczne od razu po podpisaniu wniosku o zmianę danych.    

Informacje o zmianach, które zgłosiłeś w CEIDG automatycznie trafią do ZUS i urzędu 

skarbowego. Nie musisz dodatkowo zgłaszać zmian do tych urzędów. Wyjątkiem jest sytuacja, 

gdy np. zmiana adresu powoduje zmianę właściwości urzędu skarbowego.   

   

Zmiana formy działalności, przekształcenie jednoosobowej firmy w spółkę z o.o., spółki 

cywilnej w spółkę z o.o., spółki jawnej w spółkę z o.o.   

   

Twoja firma rozwija się i zastanawiasz się, jak zdobyć dodatkowe środki finansowe, jak 

zabezpieczyć się przed ryzykiem biznesowym i jak stać się bardziej wiarygodnym partnerem 

dla większych kontrahentów? Jednym ze sposobów, jest zmiana formy prawnej.   

   

Można to zrobić na kilka sposobów m.in.:   

 poprzez przekształcenie (zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych).   

Przekształceniu mogą ulegać wszystkie spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, spółki 

partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółka cywilna. Firmy jednoosobowe można 

przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

lub spółkę akcyjną.     

 poprzez założenie spółki i przeniesienie do niej majątku  poprzez zamknięcie 

działalności i założenie spółki.   

Jakie są korzyści ze zmiany formy prawnej?   
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 zmiana zasad odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą   

 stworzenie możliwości pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój działalności w 

drodze przyjęcia nowych wspólników i podwyższenia kapitału spółki   

 lepsze postrzeganie spółki kapitałowej niż działalności prowadzonej np. w formie 

działalności jednoosobowej przez rynek i instytucje finansowe (m.in. z uwagi na to, że 

informacje i dokumenty spółki w postaci np. sprawozdań finansowych są jawnie 

dostępne w rejestrze oraz aktach rejestrowych spółki)   

 możliwość kolejnego przekształcenia spółki kapitałowej, np. w spółkę komandytową w 

celu optymalizacji podatkowej przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności 

majątkowej wspólnika, gdy komplementariuszem będzie spółka z o.o.   

 brak obowiązku opłacania składek do ZUS, np. w przypadku zmiany na spółkę z o.o 

(wieloosobową) gdyż wspólnicy z tytułu uczestnictwa w spółce z o.o. nie podlegają 

ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.   

Zmiana formy prawnej przebiega w kilku etapach. Będą się one różnić w zależności od 

sposobu, w jaki zmienisz formę prawną. Jeśli zdecydujesz się na przekształcenie – to 

poszczególne kroki opisane są szczegółowo w Kodeksie spółek handlowych.    

Reklama produktów i firmy   
Nawet najlepszy produkt potrzebuje odpowiedniej reklamy. Bez niej może nie osiągnąć 

oczekiwanego poziomu sprzedaży.   

Możliwości reklamowania i promocji produktu, usługi czy firmy jest wiele. Niezależnie od tego, 

jakim budżetem na marketing dysponujesz, możesz zastosować wiele narzędzi pozwalających 

na osiągnięcie konkretnych celów, takich jak np. zwiększenie sprzedaży, wzrost 

rozpoznawalności firmy czy przyrost potencjalnych kontrahentów.   

Prawne ograniczenia w reklamie   

Niezależnie od tego, jakie formy reklamy i promocji wybierzesz, musisz pamiętać, że prawo 

wprowadza wiele ograniczeń nie tylko w kwestii tego, co można reklamować, ale również jak.    

Ograniczenia w reklamie usług związane są również z zawodami np. prawniczymi i lekarskimi   

Nieuczciwa konkurencja   

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, 

jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.   
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Czynami nieuczciwej konkurencji są m.in.: wprowadzające w błąd oznaczenia towarów lub 

usług, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie oraz nieuczciwa 

reklama.   

Nieuczciwą reklamą jest w szczególności:   

 reklama sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka 

(np. reklama pokazująca sceny związane ze sferą seksualną bez związku z 

reklamowanym produktem czy reklama promująca niewolnictwo),   

 reklama wprowadzająca w błąd (np. obietnica konkretnych korzyści z zakupu produktu, 

których w rzeczywistości on nie daje),   

 reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie 

przesądów lub łatwowierności dzieci (np. straszenie klientów wizją chorób),   

 reklama ukryta, czyli kryptoreklama (np. opisywanie jakiegoś produktu w artykule, 

który sprawia wrażenie materiału redakcyjnego, a w rzeczywistości jest reklamą 

wykupioną przez producenta lub dystrybutora),   

 reklama ingerująca w sferę prywatności, uciążliwa (np. nagabywanie klienta w 

miejscach publicznych, przesyłanie na jego koszt niezamówionych towarów lub  

nadużywanie środków przekazu informacji – Internetu itp.),   

 reklama porównawcza (np. reklama marki jednego producenta ośmieszająca inną 

markę lub wpływająca na poziom zaufania wobec niej).   

Reklama porównawcza   

Nie możesz stosować również reklamy porównawczej sprzecznej z dobrymi obyczajami.   

Reklama porównawcza to reklama, która umożliwia bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie 

konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta. Taką reklamę można 

uznać za czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.   

Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia 

następujące warunki:   

 nie wprowadza w błąd,   

 w sposób rzetelny i dający się zweryfikować porównuje towary lub usługi zaspokajające 

te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu,   

 obiektywnie porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych 

i typowych cech tych towarów lub usług (należy do nich także cena),   

 nie powoduje pomyłek w rozróżnieniu ciebie od twojego konkurenta, waszych 

towarów albo usług, znaków towarowych czy odróżniających oznaczeń,   
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 nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń 

przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających dotyczących twojego 

konkurenta,   

 w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną 

nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem,   

 nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia 

przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego twojego konkurenta ani też 

chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia 

produktów konkurencyjnych,   

 nie przedstawia produktu lub usługi jako imitacji czy naśladownictw towaru z 

chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym, 

chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym.   

   

W zakresie reklamy i promocji nie możesz:   

 stosować reklamy przynęty, czyli reklamy polegającej na propozycji kupna produktu po 

określonej cenie, bez dodania, że możesz nie dostarczyć produktów w takiej cenie, 

przez taki okres i w takich ilościach, jakie mogą być potrzebne (biorąc pod uwagę np. 

niską cenę i wysokie zainteresowanie konsumentów);   

 stosować reklamy przynęty i zamiany, która polega na propozycji kupienia produktu po 

określonej cenie, a następnie odmowie pokazania reklamowanego produktu lub 

odmowie przyjęcia zamówień na produkt;   

 stosować kryptoreklamy, która polega na wykorzystywaniu treści publicystycznych w 

środkach masowego przekazu w celu promocji produktu w sytuacji, gdy zapłacisz za tę 

promocję, a nie wynika to wyraźnie z treści lub z obrazów albo dźwięków łatwo 

rozpoznawalnych przez konsumenta (czyli np. na reklamie prasowej nie ma 

oznaczenia: „reklama sponsorowana” a w reklamie radiowej to zdanie nie jest 

wypowiedziane);   

 reklamować produktu podobnego do produktu innej firmy w sposób celowo 

sugerujący konsumentowi, że produkt ten wykonała ta sama firma, jeżeli jest to 

niezgodne z prawdą;   

 zakładać, prowadzić lub propagować systemów promocyjnych typu piramida, w 

ramach których konsument wykonuje świadczenie w zamian za możliwość otrzymania 

korzyści materialnych uzależnionych przede wszystkim od wprowadzenia innych 

konsumentów do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów;   

 ogłaszać, że organizujesz konkurs lub promocję z nagrodami, a następnie nie przyznać 

opisanych nagród lub ich odpowiedniego ekwiwalentu;   
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 prezentować produktu jako "gratis", "darmowy", "bezpłatny", jeżeli klient musi 

zapłacić za niego jakąkolwiek kwotę, chyba że są to koszty związane z odbiorem lub 

dostarczeniem produktu;   

 umieszczać w materiałach marketingowych faktury lub podobnego dokumentu, 

sugerującego obowiązek zapłaty, który wywołuje u konsumenta wrażenie, że już 

zamówił reklamowany produkt, mimo że tego nie zrobił.   

Nie możesz prowadzić także agresywnych praktyk rynkowych. Są to takie praktyki, które przez 

nadmierne nakłanianie w znaczny sposób ograniczają lub mogą ograniczyć swobodę wyboru 

przeciętnego konsumenta albo jego zachowanie względem produktu. Praktyki te powodują 

lub mogą powodować, że klient podejmie decyzję, której w innym przypadku by nie podjął (np. 

zakup produktu).   

Agresywną praktyką rynkową jest np.: bezpośrednie nakłanianie dzieci poprzez 

reklamę do kupienia produktu albo   

namawianie do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych, by kupiły im reklamowany  

produkt.   

   

Emerytura – system emerytalny w Polsce   
   

Emerytura jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zabezpieczenie bytu na starość dla tych 

osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej i nie dysponują innymi 

źródłami dochodu, które by mogły pozwolić im na utrzymanie się.   

Emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny; dla kobiet jest to 60 lat, a dla 

mężczyzn - 65.   

   

Podział na 3 filary   

• I filar (obowiązkowy) – ZUS   

• II filar (obowiązkowy) – OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny)   

• III filar (opcja dodatkowa) – np. IKE (Indywidualne Konta Emerytalne)   

I filar – ZUS   

I filar emerytury to emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To tam trafia większa część 

składki, która jest potrącana z comiesięcznej pensji. Wszyscy ubezpieczeni mają indywidualne konta 

w ZUS, na których jest rejestrowana wartość odkładanych pieniędzy. Część emerytury pochodzącej 

z ZUS jest zależna od sumy zwaloryzowanych składek, a także od wieku przejścia na emeryturę.   

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101679-starosc
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101679-starosc
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101679-starosc
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101679-starosc
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II filar – OFE   

II filar emerytury stanowią Otwarte Fundusze Emerytalne. Wszyscy, którzy podejmują pierwszą 

pracę, a są urodzeni po 1 stycznia 1969 r., mają miesiąc na zawarcie umowy z jednym z funduszy 

emerytalnych. Jeśli natomiast taka decyzja nie zostanie przez nich podjęta, ZUS wzywa do zawarcia 

umowy, a później przydziela do losowo wybranego funduszu.   

Pieniądze są co miesiąc przekazywane do OFE przez ZUS z wpłacanych tam składek emerytalnych. 

Wysokość takiej składki wynosi 7,3% wynagrodzenia (brutto). Pieniądze gromadzone są na 

indywidualnym koncie w OFE. Część składki jest inwestowana w różne np. akcje czy obligacje, co 

pozwala na pomnażanie gromadzonego kapitału. Podlega on również dziedziczeniu – po śmierci 

członka fundusze zebrane na koncie w OFE będą wypłacone jego najbliższej rodzinie.   

   

III filar   

Jest trzecią, tym razem już nieobowiązkową i dobrowolną możliwością oszczędzania na emeryturę. 

Składają się na niego Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia 

Emerytalnego (IKZE), a także Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).   

Ubezpieczony ma prawo do oszczędzania na nich dowolnej kwoty, zważając na to, że nie może ona 

przekroczyć rocznie ustawowych limitów (przykładowo, na IKE można oszczędzać maksymalnie 

trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego w gospodarce na dany rok).   

   

Swoją przyszłą emeryturę możesz skalkulować na tych stronach:   

http://emerytura.gov.pl/oblicz-swoja-emeryture.php   

https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kalkulatory-emerytalne/emerytura-na- 
nowychzasadach/kalkulator-emerytalny-prognozowana-emerytura   

   

   

Przejście na emeryturę to prawo, a nie obowiązek. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego 

od decyzji każdej osoby zależy, czy z tego prawa zechce skorzystać od razu czy później ze względu na 

chęć kontynuowania aktywności zawodowej. Co ważne – im później przejdziesz na emeryturę, tym jej 

wysokość będzie większa. Wysokość emerytury zależy bowiem od sumy opłaconych i zwaloryzowanych 

składek na ubezpieczenie emerytalne, kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego i kwoty 

środków zgromadzonych na subkoncie oraz średniego dalszego trwania życia.   
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Czym są okresy składkowe i nieskładkowe?   

Okresy składkowe to takie, które są związane z aktywnością zawodową. Chodzi tu o okresy 

zatrudnienia, samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe (na przykład z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) oraz inne okresy 

uwzględniane jako okresy składkowe.   

Okresami nieskładkowymi są natomiast okresy braku aktywności zawodowej, które są uwzględniane 

przy ustalaniu emerytury i renty. Przykład? Okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod 

warunkiem ukończenia tej nauki, czy okresy pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia 

rehabilitacyjnego.   

   

   

Jak ubiegać się o emeryturę?   

Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego należy złożyć wniosek o emeryturę. Formularz 

takiego wniosku można znaleźć na stronie www.zus.pl w zakładce „Wzory formularzy” oraz w każdej 

placówce ZUS.   

   

Ubieganie się o emeryturę wymaga rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.  

Otrzymane od niego świadectwo pracy należy złożyć wraz z wnioskiem o emeryturę.   


