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Prowadzenie własnej firmy kojarzy się przede wszystkim z niezależnością zawodową i finansową. Jest
szansą na przejście od dobrego pomysłu do przynoszącego zyski przedsięwzięcia. To również
odpowiedzialność za swoje zobowiązania, za ewentualnych pracowników, wyzwanie pod względem
logistycznym, organizacyjnym i formalnym. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej od dnia 30.04.2018r. reguluje Konstytucja biznesu – pakiet pięciu ustaw, które zniosły
obowiązującą dotychczas Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. W skład
pakietu „Konstytucji Biznesu” wchodzi:
➢ Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców,
➢ Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
➢ Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i
Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
➢ Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych
osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
➢ Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz
inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
Art.3 ustawy Prawo przedsiębiorców definiuje działalnością gospodarczą jako „zorganizowaną
działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły”. Nie stanowi działalności
gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności
nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2019r.) – w 2019 jest to 1125 zł, i która w okresie ostatnich 60
miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej (art. 5. 1. ustawy). Jeżeli przychód należny
z działalności przekroczył w danym miesiącu określoną wysokość 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia,
w którym nastąpiło przekroczenie wysokości.
Zgodnie z art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie
wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
oraz Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to dwa oddzielne rejestry podmiotów gospodarczych. Rejestracji
CEIDG podlegają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zaś w KRS spółki
prawa handlowego. Osoby fizyczne, które zamierzają założyć działalność gospodarczą, albo osoby
fizyczne, które chcą prowadzić działalność jako wspólnicy spółki cywilnej, podlegają wpisowi do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG prowadzonej w formie
elektronicznej przez Ministra Gospodarki. Od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki. CEIDG jest
elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy działają w Polsce.
Portal CEIDG skierowany jest do:
- przedsiębiorców,
- osób, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą,
- osób, które szukają informacji na temat firm i przedsiębiorców.

System CEIDG umożliwia złożenie on-line wniosku o:
- wpis do ewidencji
- zmianę wpisu (np. miejsce/rodzaj działalności)
- zawieszenie działalności
- wznowienie działalności
- wykreślenie z ewidencji.
Informacje dotyczące tego co powinieneś wiedzieć zanim zarejestrujesz firmę oraz jak założyć firmę,
w tym: formy opodatkowania, rodzaj działalności, nazwa firmy, kod PKD oraz inne informacje
przydatne przy rejestracji działalności można znaleźć na serwisie informacyjno – usługowym dla
przedsiębiorcy na stronie internetowej – www.biznes.gov.pl.

INNE PRZYDATNE LINKI:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl
http://www.zakladaniefirmy.net.pl
http://www.pfron.org.pl
http://www.klasyfikacje.gofin.pl
http://www.mg.gov.pl
https://ems.ms.gov.pl
http://www.stat.gov.pl/gus
http://www.kip.gov.pl
http://www.uokik.gov.pl
http://www.pip.gov.pl
http://www.gis.gov.pl
https://www.biznes.gov.pl
http://www.stat.gov.pl/regon
http://bazagus.pl
http://www.malopolska.uw.gov.pl
http://www.parp.gov.pl
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-konstytucja-dla-przedsiebiorcow
Opracował:
doradca zawodowy – Katarzyna Igielska

