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ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
Jakie warunki trzeba spełniać, aby cudzoziemca obowiązywały takie same 
zasady jak obywateli polskich (aby mieli możliwość zarejestrować działalność 
gospodarczą, tak jak obywatel Polski)? 
 
Cudzoziemiec: 

1) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 

2) jest obywatelem innego państwa i posiada m.in: 
• zezwolenie na pobyt stały; 
• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 
• zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie 

przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach dziennych; 
• status uchodźcy; 
• ochronę uzupełniającą; 
• zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany; 
• zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem 

polskim zamieszkałym na terytorium Polski; 
• zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze 

względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

• ochronę czasową w Polsce; 
• ważną Kartę Polaka; 

 
Co jeżeli nie spełniam wyżej wymienionych warunków? 
Aby prowadzić firmę w Polsce, możesz w Polsce prowadzić działalność tylko w formie spółek: 

• komandytowej; 
• komandytowo-akcyjnej; 
• z ograniczoną odpowiedzialnością; 
• akcyjnej; 

Możesz także przystępować do takich spółek, nabywać i obejmować udziały lub akcję. 
 

Jakie są najważniejsze rodzaje działalności gospodarczej w Polsce? 
1) Indywidualna działalność gospodarczą (w tym w ramach spółki cywilnej) 
2) Spółki handlowe 
• spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna) 
• spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). 



 

 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w październiku 2019 roku. Nie należy ich traktować jako porady prawnej. 

 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w październiku 2019 roku. Nie należy ich traktować jako porady prawnej. 

 
 
 
Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze  
i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie 
ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.
   

 
 
Czym charakteryzuje się działalność jednoosobowa (samozatrudnienie)? 

• jest najprostszą formą prowadzania działalności; 
• jest przeznaczona dla osób fizycznych; 
• rejestrowana w CEIDG (można ją zarejestrować online); 
• nie wymaga minimalnego kapitału; 
• księgowość zależy od formy opodatkowania  Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych może 

prowadzić uproszczoną księgowość (Książka przychodów i rozchodów), jeśli w minionym roku 
przychody nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro. Przy ryczałcie wymagana jest ewidencja 
ryczałtu. Przy karcie podatkowej nie ma obowiązku prowadzenia księgowości. 

• przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku 
prowadzenia działalności; 

• firma (nazwa) przedsiębiorcy podana w CEIDG musi zawierać co najmniej imię i nazwisko 
wnioskodawcy – np. Jan Kowalski. Możliwe jest dodanie do firmy innych elementów, np. 
określających profil działalności; 

• przedsiębiorca ma wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności; 
• przedsiębiorca jest podatnikiem PIT; 
• przedsiębiorca może być podatnikiem VAT; 

Gdzie rejestruje się działalność jednoosobową oraz spółki? 
1) Firmę jednoosobową rejestrujesz w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności 

Gospodarczej 
2) Spółkę cywilną należy zgłosić do Głównego Urzędu Statystycznego, uzyskasz numer REGON 

dla spółki cywilnej 
3) Pozostałe spółki rejestrujesz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Masz możliwość dokonać 

rejestracji spółki z o.o. oraz komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy on-line przez 
portal Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i drogą tradycyjną 

 
O czym należy pamiętać zakładając firmę jednoosobową lub spółkę? 
 
Pamiętaj! 
Rejestracja firmy jednoosobowej 
Jeśli rejestrujesz firmę jednoosobową on-line w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), i nie posiadasz w podpisie elektronicznym numeru NIP lub PESEL, powinieneś 
potwierdzić konto na stronie CEIDG w urzędzie miasta/gminy. Jeśli nie posiadasz numeru PESEL, 
okazujesz upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający 
Twoją tożsamość i obywatelstwo. 
Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym 
Uwaga! We wniosku o wpis do KRS lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji 
lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów  
zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy  
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jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W 
przypadku posiadania statusu cudzoziemca wnioskodawca we wniosku o wpis do KRS zamieszcza także 
oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w 
Polsce. 
 
Co powinienem wiedzieć, zanim zarejestruję firmę w urzędzie? 

1) Czy muszę rejestrować swoją firmę? 

Nie zawsze trzeba rejestrować działalność gospodarczą. Sprawdź, w jakich przypadkach powinieneś 
zakładać firmę. Jeśli wykonujesz drobną działalność, a twoje przychody nie przekroczą 50% płacy 
minimalnej, możesz prowadzić tzw. działalność nierejestrową i nie zgłaszać jej do urzędu. 

2) Jaki rodzaj opodatkowania wybrać? 

Jako przedsiębiorca, będziesz miał do wyboru kilka form opodatkowania. Wybierz taką, która pozwoli 
ci płacić jak najniższe podatki. Pamiętaj, że nie będziesz mógł jej zmienić w dowolnym momencie. Przy 
rejestracji, oprócz wskazania formy opodatkowania, określisz również sposób płacenia zaliczek na 
podatek (miesięcznie albo kwartalnie). Od wyboru opodatkowania będzie również zależeć rodzaj 
księgowości twojej firmy. 

3) Zastanów się, kiedy twoja firma ma wystartować 

We wniosku o rejestrację firmy musisz wpisać konkretną datę rozpoczęcia działalności (może być ona 
późniejsza niż dzień, w którym składasz wniosek). Zarejestruj firmę wtedy, gdy będziesz miał 
odpowiednie środki na jej prowadzenie, wyposażone biuro i plan działalności twojej firmy. Pamiętaj, 
że wraz z rejestracją przejmujesz obowiązki przedsiębiorcy dotyczące m.in. opłacania składek ZUS. 
Dlaczego data rozpoczęcia jest taka ważna? Jeśli korzystasz z ulgi ZUS na start i np. założysz firmę na 
początku miesiąca, od tego momentu zacznie się liczyć okres 6 miesięcy bez składek ZUS na 
ubezpieczenia społeczne. Jeśli jednak zarejestrujesz działalność w połowie miesiąca, to termin 6 
miesięcznej ulgi zacznie płynąć dopiero od następnego, pełnego miesiąca. 

4) Wybierz dobrą nazwę dla firmy 

Każda działalność musi mieć swoją nazwę (firmę). Powinna być ona prosta i łatwa do zapamiętania. W 
przypadku najprostszych rodzajów działalności, nazwa musi zawierać twoje imię i nazwisko. Przed 
rejestracją możesz sprawdzić np. w internecie, czy ktoś już nie korzysta z wybranej przez ciebie nazwy. 

5) Ustal, czym będzie zajmować się twoja firma i wybierz kody PKD 

Przy rejestracji firmy musisz zgłosić, jakiego rodzaju działalność będziesz prowadził. We wniosku 
rejestracyjnym wpisujesz tzw. kod PKD, czyli rodzaj działalności. Od tego będzie zależeć m.in. sposób 
opodatkowania oraz inne obowiązki (np. posiadanie kasy fiskalnej). 

6) Zastanów się, gdzie chcesz prowadzić konto firmowe 

Jeszcze zanim zarejestrujesz firmę, możesz sprawdzić, który bank oferuje najlepsze warunki dla konta 
firmowego. Możesz używać prywatnego konta, ale oddzielne konto dla firmy jest znacznie 
wygodniejsze. Niektóre banki pozwalają zakładać konto firmowe przed rejestracją firmy. W innych  
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będziesz mógł to zrobić dopiero po rejestracji firmy. Po założeniu konta firmowego, będziesz musiał 
zgłosić jego numer do urzędu. 

7) Obawiasz się skomplikowanych procedur? Skorzystaj z telefonicznej pomocy albo 
załóż firmę przez swój bank 

Jeśli chcesz zarejestrować firmę, ale obawiasz się, czy będziesz w stanie prawidłowo wypełnić wniosek, 
skorzystaj z darmowej pomocy. Zadzwoń pod numer pod numer 801 055 088 lub 22 765 67 32. 
Zachęcamy również do skorzystania z Centrum Pomocy biznes.gov.pl. 
Firmę możesz również założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej (w PKO BP i mBanku). Przy 
rejestracji działalności uzyskasz w swoim banku niezbędną pomoc. 

8) Załóż Profil Zaufany albo podpis elektroniczny 

Zanim zarejestrujesz firmę, zachęcamy cię do założenia Profilu Zaufanego. To bezpłatne narzędzie, 
które służy do potwierdzenia twojej tożsamości (jest to rodzaj podpisu elektronicznego). Dzięki 
Profilowi będziesz mógł zarejestrować firmę przez internet oraz załatwiać drogą elektroniczną inne 
sprawy urzędowe. Taką samą funkcję spełnia podpis elektroniczny (jest płatny, w odróżnieniu do 
Profilu Zaufanego). 

9) Pełnomocnik 

Firmę może zarejestrować również pełnomocnik 
 
Gdzie zarejestrować firmę i co zrobić po rejestracji? 

1) Przygotuj niezbędne dokumenty i zarejestruj firmę 

W przypadku działalności jednoosobowej do rejestracji wystarczy dowód tożsamości, a jeśli chcesz 
założyć firmę przez internet, dodatkowo powinieneś posiadać Profil Zaufany albo podpis elektroniczny. 
Jeśli rejestrujesz spółkę, przygotuj wszystkie wymagane do rejestracji dokumenty (umowy spółki, 
oświadczenia o wniesieniu wkładów itp.). 
Urząd, w którym złożysz wniosek, będzie się różnił w zależności od rodzaju twojej firmy. 
-Jednoosobową działalność rejestrujesz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(uzyskujesz wpis do ewidencji). Możesz to zrobić przez internet albo złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. 
-Spółkę cywilną musisz zarejestrować w Głównym Urzędzie Statystycznym (rejestr REGON). Wspólnicy 
(osoby fizyczne) powinni być zarejestrowani w CEIDG. 
-Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, 
spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę akcyjną rejestrujesz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Możesz to 
zrobić na papierowym formularzu albo przez internet. 
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2) Zgłoś się do ubezpieczeń w ZUS/KRUS 

Przy rejestracji firmy zostaniesz automatycznie zgłoszony do ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenia. 
Musisz jednak dodatkowo zgłosić się do ubezpieczeń. Jeśli po raz pierwszy zakładasz firmę, albo miałeś 
długą przerwę od zakończenia działalności, możesz skorzystać z ulgi na start (przez 6 miesięcy możesz 
opłacać tylko składkę zdrowotną) albo z obniżonych składek przez 24 miesiące. Jeśli zakładasz firmę 
jednoosobową, zgłoszenia do ZUS możesz dokonać w trakcie rejestracji firmy (online albo w urzędzie). 
Jeśli chcesz to zrobić po rejestracji, masz na to 7 dni od rozpoczęcia działalności. Do ZUS powinieneś 
zgłosić również swoich pracowników i osoby współpracujące. 

3) Zarejestruj się jako podatnik VAT 

Jeśli od początku działalności chcesz dobrowolnie być „vatowcem", albo zgodnie z przepisami masz 
obowiązek nim być, zarejestruj się w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT. Jeśli zamierzasz np. 
kupować usługi od innych firm w UE i rozliczać VAT z tych zakupów, zarejestruj się również jako 
podatnik VAT-UE. 

4) Uzyskaj zezwolenie na działalność 

Upewnij się, że do prowadzenia firmy nie potrzebujesz dodatkowych zezwoleń. Jeśli twoja działalność 
jest regulowana (wymaga wpisu do rejestru działalności regulnowanych), powinieneś zgłosić jej 
rozpoczęcie do odpowiedniej instytucji. 

5) Załóż i zgłoś konto firmowe 

Oddzielny rachunek bankowy do rozliczeń firmowych będzie dla ciebie wygodniejszy niż posługiwanie 
się kontem prywatnym (chociaż mikroprzedsiębiorcy nie mają obowiązku zakładania konta 
firmowego). Dowiedz się, jakie są zasady zakładania i korzystania z rachunku firmowego. Sprawdź 
również, który bank oferuje najlepsze warunki dla przedsiębiorców. 

6) Zrób spis z natury 

Jeśli zakładasz firmę i będziesz prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, to niezbędne 
jest sporządzenie i ujęcie w księdze spisu z natury na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
Dotyczy to również przedsiębiorców będących wspólnikami spółek. 

7) Inne obowiązki po rejestracji firmy - kasa fiskalna, rejestracja odbiornika RTV 

Oprócz obowiązków związanych z ZUS, rejestracją VAT, uzyskaniem zezwoleń, pamiętaj jeszcze o 
pozostałych sprawach. Przy niektórych rodzajach działalności (np. taksówka) konieczny będzie zakup i 
rejestracja kasy fiskalnej. Jeśli korzystasz z odbiornika TV w działalności (np. jest na wyposażeniu 
Twojego punktu usługowego), powinieneś zarejestrować go i płacić abonament. 
 
 
 
 
 
 
 


