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PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej w Polsce reguluje Ustawa
z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. nr 173, poz. 1807 ),
która dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.
W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej rynek polski został otwarty dla przedsiębiorców
unijnych, którzy mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych
zasadach jak obywatele polscy. W odniesieniu do pozostałych cudzoziemców ustawa precyzuje
pewne ograniczenia, odwołuje się również do zasady wzajemności i umów międzynarodowych.
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ZASADY PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Art. 13 Ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza
podział cudzoziemców na:
• osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)
• obywateli innych państw niż wymienione powyżej, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie
się na terytorium RP, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w RP lub korzystają
z ochrony czasowej na jej terytorium
• osoby zagraniczne nie wymienione w ust. 1 i 2.
Osoby zagraniczne wymienione w ustępie 1 i 2 art. 13 ustawy mogą podejmować i wykonywać
działalność gospodarcza na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy,
pozostałe osoby ( art. 13 ust. 3 ) mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności
gospodarczej wyłącznie w formie: spółki komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną
odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania
bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
Decyzje w sprawie zezwoleń dla cudzoziemców wydaje wojewoda właściwy ze względu na
miejsce zamierzonego pobytu na terytorium RP.
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FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Polskie prawo przewiduje następujące formy prawne działalności gospodarczej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej,
spółka cywilna,
spółka jawna,
spółka partnerska,
spółka komandytowa,
spółka komandytowo-akcyjna,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka akcyjna,
spółka joint-venture.

PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ –
w skrócie
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1.

Zawarcie umowy spółki.

2.

Rejestracja działalności gospodarczej.

3.

Zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym.

4.

Pieczątka firmowa i rachunek bankowy.

5.

Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym.

6.

Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

7.

Uzyskanie koncesji.

8.

Uzyskanie zezwolenia.

PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ –
w szczegółach

Uzyskanie wpisu do:
1. rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
2. rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra
właściwego do spraw gospodarki
3. Ewidencji Działalności Gospodarczej
Rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podlegają:
• spółki prawa handlowego
• oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Spółki prawa handlowego powstają z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wniosek o wpis to specjalne formularze określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.
Do każdego zgłoszenia trzeba dołączyć:
• umowę albo statut spółki,
• uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu
wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółki lub prokurenta,
• dowód opłacenia wpisu w KRS,
• dowód opłaty za ogłoszenie o wpisie spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ –
w szczegółach

Oddział stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej
wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem
wykonywania działalności. Podstawową cechą oddziału jest brak odrębnej od przedsiębiorcy
zagranicznego osobowości prawnej, jakkolwiek nie oznacza to całkowitego braku autonomii
oddziału. Tworząc oddział przedsiębiorca zagraniczny może wykonywać działalność gospodarczą
wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego.
Przedsiębiorca zagraniczny ma obowiązek ustanowienia osoby, która będzie go reprezentować w
zakresie działalności wykonywanej w ramach oddziału. Osoba ta działa na podstawie
pełnomocnictwa cywilnego bądź na podstawie pełnomocnictwa handlowego – prokury.
Ustanowienie osoby reprezentującej w oddziale nie pozbawia przedsiębiorcy zagranicznego
wpływu na działalność wykonywaną przez oddział. Do likwidacji oddziału stosuje się przepisy
Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

8

PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ –
w szczegółach

Przedstawicielstwa
Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP. Zakres
działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie
reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo mogą utworzyć również
osoby zagraniczne powołane do promocji gospodarki kraju ich siedziby, z tym, że zakres działania
takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego
kraju.
Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców
zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
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PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ –
w szczegółach

Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlegają przedsiębiorcy będący osobami
fizycznymi.
Ewidencję prowadzi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy
(miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego
pobytu). W przypadku osoby zagranicznej, która chce w Polsce jedynie prowadzić działalność
gospodarczą, zachowując miejsce stałego pobytu w kraju macierzystym, właściwość miejscową
gminy dla celów ewidencyjnych określa się według głównego miejsca wykonywania tej
działalności na terytorium RP.
REGON
Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej kolejnym krokiem
przy zakładaniu działalności gospodarczej jest uzyskanie numeru krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej – REGON we właściwym urzędzie statystycznym.
Konto bankowe
Po otrzymaniu nr REGON trzeba koniecznie założyć w Polsce konto bankowe dla celów rozliczeń
firmowych.
NIP
Dla celów rozliczeń podatkowych każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna
10 posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej – NIP.

PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ –
w szczegółach

Formy opodatkowania:
•
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 18%,32% lub jednolita stawka 19%,
•
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 19%,
•
podatek od towarów i usług (VAT) – 22%, 7%, 3%,0%.
22% - dla większości towarów i usług,
7% (m.in.: surowce energetyczne i nośniki energii, materiały budowlane, towary związane
z ochroną zdrowia, wyroby sztuki ludowej, żywność, odzież, gazety),
3% (obejmuje nieprzetworzone produkty rolne),
0% (głównie eksport, obroty wewnątrzwspólnotowe artykułami, np.: drukarki, jednostki
centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
urządzenia komputerowe do pism Braille´a).
Zryczałtowane formy opodatkowania: ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa.
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Organem podatkowym w Polsce jest Naczelnik Urzędu Skarbowego.
Właściwość miejscowa organu podatkowego uzależniona jest od miejsca zamieszkania
lub siedziby podatnika.
Dla podatników nie mających miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce właściwym
organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego – Warszawa
Śródmieście.

PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ –
w szczegółach

Rejestracja w Zus
W ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia przedsiębiorca, będący płatnikiem składek, musi
dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie jest wolne od
opłat.
Przedsiębiorca musi złożyć dwa zgłoszenia:
•siebie jako płatnika składek za samego siebie
•siebie jako ubezpieczonego.
Zgłoszenia dokonuje się według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Wysokość i podstawa składek dla wszystkich ubezpieczonych:
 ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru
 ubezpieczenia rentowe -od 1.01.1999 r. do 30.06.2007 r.13,00% podstawy wymiaru-od 1.07.2007 r. do
31.12.2007 r.10,00% podstawy wymiaru-od 1 stycznia 2008 r. 6,00% podstawy wymiaru
 ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru
 ubezpieczenie wypadkowe: -od 1.01.1999 r. do 31.12.2002 r.1,62% podstawy wymiaru -od 1.01.2003 r. do
31.03.2006 r. od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru -od 1.04.2006 r. do 31.03.2007 r.od0,90% do 3,60%
podstawy wymiaru - od 1.04.2007 r. do 31.03.2009 r. od 0,67% do 3,60% podstawy wymiaru, od 01.04.2009
r. od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru.
 Składka na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe.
 Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 stycznia 2006 r. wynosi 0,10%
podstawy
wymiaru –płacona tylko od wynagrodzeń pracowników
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 Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9,00% podstawy wymiaru.

PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ –
w szczegółach

Państwowa Inspekcja Pracy
W ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca, który zatrudnia
pracowników powinien zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy o rozpoczęciu tej
działalności. W tym celu wypełnia kartę zgłoszeniową pracodawcy.
Sanepid
W terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności pracodawca powinien zawiadomić o tym na piśmie
właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
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PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ –
w szczegółach

Koncesje
Koncesja stanowi akt administracyjny, mocą którego państwo upoważnia określony podmiot do prowadzenia
działalności gospodarczej objętej wyłącznością lub własnością państwa, przy czym wydanie koncesji odbywa
się mocą decyzji administracyjnej.
Co do zasady udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy
do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.
Dziedziny działalności gospodarczej podlegające koncesjonowaniu:
•poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie
substancji oraz składowanie odpadów w górotworze;
•wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
•wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;
ochrona osób i mienia;
•rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;
•przewozy lotnicze.
Minimalny okres na jaki udzielana jest koncesja wynosi 5 lat. Maksymalny okres wynosi 50 lat.
Jeżeli liczba przedsiębiorców spełniających warunki do udzielenia koncesji i dających rękojmię prawidłowego
wykonywania działalności objętej koncesją jest większa od liczby koncesji przewidzianych do udzielenia,
organ koncesyjny zarządza przetarg, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji.
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PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ –
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Rejestr działalności regulowanej
Rejestr działalności regulowanej to nowy wprowadzony ustawą sposób reglamentacji działalności. Przepisy
szczególne znajdują się w 19 różnych ustawach. W ustawach szczególnych określono jakie dokładnie warunki
musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Ponadto przepisy te
wskazują organ prowadzący rejestr dla danego typu działalności oraz jaka powinna być treść oświadczenia i
sposób prowadzenia rejestru. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu wydaje się z urzędu.
Rejestr działalności regulowanej jest jawny. W terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku organ prowadzący
rejestr obowiązany jest dokonać wpisu przedsiębiorcy.
Jeśli pomimo wpłynięcia wniosku urząd prowadzący rejestr nie dokonał wpisu, po upływie 14 dni
przedsiębiorca może rozpocząć działalność bez wpisu, musi jedynie poinformować właściwy organ
rejestrowy.
Wpis do rejestru może być wykreślony tylko w przypadkach określonych przez ustawę np. gdy przedsiębiorca
złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań do prowadzenia działalności regulowanej niezgodnie ze stanem
faktycznym . Po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru może on ubiegać się o wpis ponowny dopiero po
upływie trzech lat od daty wykreślenia. Odmowa wpisu nastąpi w stosunku do przedsiębiorcy , przeciwko
któremu wydano prawomocne orzeczenie o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, bądź został
wykreślony z rejestru z powodu złożenia nieprawdziwego oświadczenia o spełnieniu wymagań do
wykonywania działalności gospodarczej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.
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PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALANOŚCI GOSPODARCZEJ –
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Rejestr działalności regulowanej
Przepisy regulujące szczegółowe zasady wykonywania działalności regulowanej zawarte są w ustawach:
•o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
•o ochronie roślin,
•o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach stałych,
•o nasiennictwie,
•prawo pocztowe,
•prawo o ruchu drogowym,
•o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
•o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
•o napojach spirytusowych,
•prawo dewizowe,
•prawo łowieckie,
•o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
•o usługach detektywistycznych,
•o kulturze fizycznej,
•o zawodzie pielęgniarki i położnej,
•o usługach turystycznych,
•o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych,
•o wyścigach konnych,
•o domach składowych oraz zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw.
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Zezwolenia, licencje
Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności w 26 różnych sektorach biznesu m.in.
telekomunikacji, ubezpieczeniach, gospodarce odpadami itp.
Zezwolenia wymaga także sprzedaż alkoholu, prowadzenie gier i zakładów wzajemnych, produkcja
tablic rejestracyjnych, prowadzenie banku i biura maklerskiego itd.
Zasady udzielania zezwoleń i warunki jakie trzeba spełnić określają poszczególne ustawy. Natomiast
uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej jedynie w zakresie określonym w
przepisach o transporcie drogowym oraz transporcie kolejowym.
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Lokal użytkowy
Podstawowym trybem przekazywania lokali użytkowych w najem podmiotom gospodarczym jest
przetarg. Informacje o przetargach podawane są w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń urzędu
gminy oraz na stronie internetowej. Ogłoszenie o przetargu zawiera m.in. listę dokumentów
wymaganych do złożenia oferty.
Nieruchomość
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych odbywa się w trybie
przetargowym zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub
własność Gminy (Dz. U. Nr 9 poz. 30 ze zm.)
Procedura zbycia wszczynana jest z urzędu lub na wniosek zainteresowanego. Po przygotowaniu
nieruchomości do zbycia wywieszany jest wykaz na okres trzech tygodni, po którym ogłaszany jest
przetarg.
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NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Może on udzielić takiego zezwolenia, jeśli nie występuje prawdopodobieństwo zagrożenia
obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także gdy wykaże on, że
zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczpospolitą Polską.
Od dnia 1 maja 2004 roku zasada ta nie ma zastosowania do obywateli oraz przedsiębiorców
posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
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