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Fundusz Współpracy (www.cofund.org.pl) wspiera Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej w działaniach przygotowujàcych 
Polsk´ do sprawnego funkcjonowania w Unii Europejskiej. Jednym z wa˝nych działów Fundacji jest Biuro Programów 
Wiejskich, realizujàce programy i projekty wspierajàce polskà wieÊ, wÊród nich projekt Agrinpol (www.agrinpol.pl), 
promujàcy rozwój pozarolniczej działalnoÊci gospodarczej na wsi:

Agrinpol to internetowa baza przykładów pozarolniczej działalnoÊci gospodarczej na wsi:
– ponad 2.300 przykładów udanych przedsi´wzi´ç pozarolniczych na wsi
– 1.200 ilustrowanych zdj´ciami przykładów udanych przedsi´wzi´ç opisanych w ramach II edycji projektu (2004-2006) 
– bogate i ró˝norodne mo˝liwoÊci wyszukiwania
– dokładna mapa Polski umo˝liwiajàca szukanie ciekawych przykładów poprzez wskazanie konkretnego obszaru, obliczajàca 

odległoÊci mi´dzy punktami i oferujàca wiele innych u˝ytecznych funkcji
– mo˝liwoÊç otrzymania własnego adresu www opisanego przedsi´biorstwa (www.agrinpol.pl/firma)
– mo˝liwoÊç utworzenia przez przedsi´biorc´ własnej witryny, ze zdj´ciami i cenami poszczególnych produktów 

www.agrinpol.pl

Zapraszamy do korzystania z serwisu i umieszczania w nim informacji o swoich przedsi´biorstwach.    

Biuro Programów Wiejskich to równie˝:

• Inna działania Programu Agrolinia wspierajàce wiejskie społecznoÊci lokalne:
– wspieranie procesu tworzenia partnerstw lokalnych, które mogłyby w przyszłoÊci korzystaç ze Êrodków programów typu 

LEADER 
– działania szkoleniowe i informacyjne przygotowujàce społecznoÊci wiejskie do korzystania ze Êrodków pomocowych UE
– udzielanie kredytów dla rolników i przedsi´biorców wiejskich
– pomoc dla banków spółdzielczych

• Internetowy serwis informacyjny Agro-Info zawierajàcy:
– baz´ danych o działaniach przygotowujàcych wieÊ do funkcjonowania w warunkach integracji, w której znajdujà si´ opisy 

organizacji oraz poszczególnych rodzajów prowadzonej przez nie działalnoÊci,
– informacje na temat dost´pnej dla wsi pomocy finansowej, szkoleƒ, publikacji etc,
– opracowania eksperckie, dotyczàce zmian, jakie muszà pojawiç si´ w działalnoÊci polskich producentów rolnych, 

przetwórców  i handlowców po wstàpieniu Polski do UE,
– badania dotyczàce wiedzy mieszkaƒców wsi na temat integracji europejskiej.

www.agro-info.org.pl

Zapraszamy do korzystania oraz umieszczania w serwisie informacji o Paƒstwa organizacjach i przedsi´wzi´ciach. 

• Sieç oÊrodków informacji o UE dla mieszkaƒców wsi:
– 52 oÊrodki informacji otrzymujàce wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe
– informacje o funkcjonowaniu wsi w warunkach członkostwa Polski w UE
– informacje o niezb´dnych działaniach dostosowawczych w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spo˝ywczym
– informacje o mo˝liwoÊciach uzyskania wsparcia finansowego i doradczego, dost´pnych funduszach, dopłatach 
 bezpoÊrednich.

• Program Agro-Smak (www.agro-smak.pl):
Tworzenie podstaw systemu wsparcia dla lokalnych produktów ˝ywnoÊciowych. Projekt prowadzi działania informacyjne  
i szkoleniowe oraz promocj´ polskiego dziedzictwa kulinarnego.
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Od wydawcy
Przekszta∏cenia spo∏eczno-ekonomiczne na polskiej wsi wydajà si´ niezb´dnie i nieuniknione. Rolnicy na
ró˝ne sposoby namawiani sà do poszukiwania alternatywnych êróde∏ dochodu. Cz´sto jednak sprawa
zwiàzanych z tym formalnoprawnych obowiàzków pozostaje niejasna. Wszystkie wspomniane obowiàzki
sà z jednej strony nie doÊç oczywiste, a z drugiej mogà byç wr´cz niebezpieczne i naraziç rozpoczynajàce-
go dzia∏alnoÊç przedsi´biorc´ na koszty czy kary. W dodatku ró˝norodne obowiàzki zwiàzane z prowadze-
niem dzia∏alnoÊci sà cz´sto traktowane jako zupe∏nie niezale˝ne i tak te˝ powinny byç rozwa˝ane.

Pomi´dzy etapem bycia du˝ym przedsi´biorcà, (podlegajàcym wszystkim mo˝liwym obowiàzkom i ry-
gorom), a etapem bycia rolnikiem (nie podlegajàcym ˝adnym z takich rygorów, poza p∏aceniem podatku
gruntowego) – jest d∏uga i ˝mudna droga stopniowego wchodzenia w poszczególne obowiàzki. Osoba,
wchodzàca dopiero w dzia∏alnoÊç gospodarczà, ∏atwo mo˝e zostaç „zmylona” po udanym za∏atwieniu jed-
nej formalnoÊci i nabraç z∏udnego przekonania, ˝e spe∏ni∏a wszystkie. Chcàc pomóc uchroniç si´ przed te-
go typu niebezpieczeƒstwem, przedstawiamy przeglàd obowiàzków, które muszà lub mogà spaÊç na wiej-
skiego przedsi´biorc´ uruchamiajàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà.
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Wst´p
Efektywne funkcjonowanie polskiego rolnictwa, a patrzàc szerzej, obszarów wiejskich po akcesji Polski

do UE jest jednà z najwa˝niejszych i jednoczeÊnie najbardziej z∏o˝onych kwestii wymagajàcych rozwiàza-
nia. Oznacza bowiem koniecznoÊç podj´cia dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych w rolnictwie, które spowodujà
zmiany zarówno w sferze ekonomicznej, jak i spo∏ecznej, wp∏ywajàc bezpoÊrednio na ˝ycie mieszkaƒców
wsi. W tym kontekÊcie kluczowym zagadnieniem staje si´ z jednej strony gotowoÊç samych rolników i in-
nych mieszkaƒców wsi do inicjowania zmian, z drugiej zaÊ gotowoÊç przystosowania si´ do nowych, zmie-
niajàcych si´ warunków ich otoczenia.

Po wstàpieniu do UE pojawi∏y si´ w ramach ró˝nych programów wi´ksze mo˝liwoÊci dost´pu do Êrodków
finansowych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich. Wsparcie mogà uzyskaç m.in. w∏aÊnie projekty
s∏u˝àce podj´ciu przez rolników i domowników dodatkowej dzia∏alnoÊci, wykorzystujàce istniejàce zasoby go-
spodarstwa i regionu oraz uwzgl´dniajàce potrzeby rynku. Rolnicy na ró˝ne sposoby zach´cani sà do poszu-
kiwania alternatywnych êróde∏ dochodu. Cz´sto jednak zmieniajàce si´ przepisy i sprawy formalne zwiàzane
z uruchamianà dzia∏alnoÊcià sprawiajà wra˝enie bardzo zawi∏ych i skomplikowanych, zniech´cajà do dzia∏a-
nia. Sà to jednak problemy do pokonania i nie powinny stanowiç powa˝niejszej przeszkody dla osoby fak-
tycznie przekonanej o potrzebie uruchomienia w∏asnej dzia∏alnoÊci. Samo za∏atwienie spraw zwiàzanych
z uruchamianiem dzia∏alnoÊci nie mo˝e zra˝aç prawdziwego przedsi´biorcy, poniewa˝ w trakcie prowadze-
nia ka˝dej z dzia∏alnoÊci mogà pojawiç si´ powa˝niejsze problemy, którym trzeba b´dzie stawiç czo∏o.

Dlatego pragniemy Paƒstwu przedstawiç kwestie zwiàzane z za∏o˝eniem dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
krok po kroku pokazaç, jak zarejestrowaç dzia∏alnoÊç gospodarczà. Mamy nadziej´, i˝ poradnik, który od-
dajemy w Paƒstwa r´ce b´dzie drogowskazem, który skutecznie doprowadzi do celu – jakim jest w∏asny
biznes. Pozwoli ponadto uniknàç  niepotrzebnych niespodzianek i zaoszcz´dziç cenny czas.

Poradnik przedstawia poszczególne etapy rozpocz´cia prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej:

Co to jest dzia∏alnoÊç gospodarcza?

W polskim prawie zagwarantowana jest swoboda podejmowania dzia∏alnoÊci gospodarczej. Ograniczenie
swobody dzia∏alnoÊci gospodarczej jest dopuszczalne tylko na drodze ustawy i tylko ze wzgl´du na wa˝ny
interes publiczny.

Dzia∏alnoÊcià gospodarczà jest zarobkowa dzia∏alnoÊç wytwórcza, handlowa, budowlana, us∏ugowa oraz po-
szukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciàg∏y.

Innymi s∏owy prowadzona przez nas dzia∏alnoÊç nabiera cech dzia∏alnoÊci gospodarczej i podlega okre-
Êlonym przepisom, je˝eli zaczynamy czerpaç z niej dochody i prowadzimy jà w sposób zorganizowany.
Oznacza to, ˝e je˝eli np. sprzedaliÊmy znajomym lub turystom kilka sztuk produkowanych we w∏asnym za-
kresie przetworów, albo kilka razy naprawiliÊmy samochód, otrzymujàc za to wynagrodzenie, nie musimy
rejestrowaç firmy.

Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ sà pewne rodzaje dzia∏alnoÊci, których nie trzeba rejestrowaç. Do nich nale˝à:
1. Dzia∏alnoÊç wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych – uprawa zbó˝, uprawa ziemniaków i ro-

Êlin okopowych, uprawa roÊlin przemys∏owych (oleistych, w∏óknistych, buraków cukrowych, chmielu, ty-
toniu, roÊlin stosowanych przede wszystkim do wyrobu kosmetyków, preparatów farmaceutycznych,
Êrodków owadobójczych i grzybobójczych itp.) i roÊlin pastewnych;

2. Dzia∏alnoÊç wytwórcza w rolnictwie w zakresie chowu i hodowli zwierzàt – chów i hodowla byd∏a, owiec,
koni, os∏ów, Êwiƒ, drobiu oraz pozosta∏ych zwierzàt np.: królików, go∏´bi, strusi, zwierzàt domowych;
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3. Dzia∏alnoÊç wytwórcza w rolnictwie w zakresie ogrodnictwa – uprawa kwiatów i roÊlin ogrodniczych,
uprawy szkó∏karskie roÊlin sadowniczych i ozdobnych, produkcj´ nasion kwiatów, owoców i warzyw;

4. Dzia∏alnoÊç wytwórcza w rolnictwie w zakresie warzywnictwa –  uprawa warzyw kapustnych, stràczko-
wych, dyniowatych, korzeniowych, cebulowych, sa∏aty, pomidorów itp., roÊlin przyprawowych, kukurydzy
cukrowej, cykorii sa∏atkowej;

5. Dzia∏alnoÊç wytwórcza w rolnictwie w zakresie leÊnictwa – prowadzenie gospodarki leÊnej poprzez
utrzymanie i powi´kszanie zasobów i upraw leÊnych, pozyskiwanie drewna, ˝ywicy, karpiny, choinek, ko-
ry, igliwia oraz p∏odów runa leÊnego, urzàdzanie, zagospodarowanie i ochrona lasu, prowadzenie szkó-
∏ek leÊnych, dzia∏alnoÊç us∏ugowa zwiàzana z pozyskiwaniem drewna i hodowlà lasu;

6. Dzia∏alnoÊç wytwórcza w rolnictwie w zakresie rybactwa Êródlàdowego – po∏owy ryb i pozosta∏ych orga-
nizmów s∏odkowodnych w wodach Êródlàdowych oraz dzia∏alnoÊç us∏ugowa z tym zwiàzana;

7. Dzia∏alnoÊç polegajàca na wynajmowaniu przez rolników pokoi turystom – do pi´ciu pokoi, sprzeda˝y po-
si∏ków domowych i Êwiadczenia w gospodarstwach rolnych innych us∏ug zwiàzanych z pobytem turystów.
W pozosta∏ych przypadkach wymagana jest rejestracja dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Prawo regulujàce zak∏adanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej okreÊlajà odpowiednie przepisy

zawarte w ustawach. Wa˝niejsze z nich to:
ÿ Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz. 1807 z póêniej-

szymi zmianami)
ÿ Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z póê-

niejszymi zmianami).
ÿ Ustawa z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. Kodeks spó∏ek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 z póêniejszymi

zmianami).
ÿ Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemioÊle (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 112, pozycja 979).
ÿ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, pozycja 93 z póêniejszymi zmianami).
ÿ Ustawa z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. Prawo spó∏dzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z póêniejszymi

zmianami).
ÿ Ustawa z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach (Dz. U. Nr 88, poz. 983).

Wybór formy dzia∏alnoÊci gospodarczej

Zanim zdecydujemy si´ na za∏o˝enie w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej, musimy tak˝e pomyÊleç o wybo-
rze formy prawnej. Zanim tego dokonamy, powinniÊmy odpowiedzieç sobie na kilka istotnych pytaƒ:
ÿ Jaki rodzaj dzia∏alnoÊci gospodarczej chcemy prowadziç?
ÿ Czy b´dziemy tà dzia∏alnoÊç prowadziç samodzielnie, czy wspólnie z innà osobà?
ÿ Która z form b´dzie najbardziej korzystna z uwagi na rozliczenia podatkowe?
ÿ Jak b´dziemy prowadziç system ewidencji ksi´gowej?
ÿ Jaka jest odpowiedzialnoÊç w∏aÊciciela/w∏aÊcicieli bàdê wspólników w zale˝noÊci od wybranej formy

dzia∏alnoÊci?
ÿ W jaki sposób (w przypadku wspólnego przedsi´wzi´cia) zostanà rozdzielone kompetencje/uprawnie-

nia, ryzyko i zyski?
Poniewa˝ decyzja jest bardzo wa˝na i trudna, radzimy dobrze si´ zastanowiç i przemyÊleç wszystkie za

i przeciw.
Najprostszà formà prowadzenia w∏asnej firmy jest dzia∏alnoÊç gospodarcza osoby fizycznej – nie trze-

ba wówczas tworzyç ˝adnej zorganizowanej struktury. Forma ta jest szczególnie praktyczna, gdy zamierza-
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my prowadziç dzia∏alnoÊç samodzielnie (choç niekoniecznie osobiÊcie, np. w us∏ugach, drobnej wytwórczoÊci
czy handlu). Dzia∏alnoÊç gospodarcza osoby fizycznej jest najprostszà formà organizacyjnà, w jakiej dzia-
∏alnoÊç takà mo˝na prowadziç. Procedura uruchomienia jednoosobowej firmy nie jest skomplikowana i nie
wymaga du˝ych nak∏adów finansowych. Polecamy tà form´ dla poczàtkujàcych przedsi´biorców.

Je˝eli jednak dzia∏alnoÊç ma obejmowaç szerszy zakres dzia∏aƒ, do których potrzebna b´dzie Êcis∏a
wspó∏praca z innymi osobami, trzeba by zastanowiç si´ nad wyborem zorganizowanej formy dzia∏alnoÊci.
W tym celu mo˝na utworzyç np. spó∏k´ posiadajàcà osobowoÊç prawnà, tj. spó∏k´ z ograniczonà odpowie-
dzialnoÊcià czy akcyjnà lub te˝ spó∏k´ pozbawionà osobowoÊci prawnej tj. spó∏k´ cywilnà, jawnà, koman-
dytowà, komandytowo-akcyjnà czy partnerskà. W takim wypadku trzeba b´dzie spisaç umow´ spó∏ki. Od-
radzamy zawieranie umowy spó∏ki cywilnej, poniewa˝ z poczàtkiem roku 2001 spó∏ka cywil-
na nie jest przedsi´biorcà w rozumieniu prawa. Owszem, jej wspólników (którzy muszà byç zareje-
strowani jako osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà) ∏àczy umowa, ale sama spó∏ka nie sta-
nowi firmy, nie mo˝e zaciàgaç zobowiàzaƒ, ani nie ma praw.

Koncesje, zezwolenia, licencje

W podejmowaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej zagwarantowana jest swoboda, jednak wyst´pujà pewne
ograniczenia wolnoÊci np. co do wyboru rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej poprzez obowiàzek uzyskania
koncesji, bàdê zezwolenia. Dlatego kiedy ju˝ okreÊliliÊmy, jaki rodzaj dzia∏alnoÊci chcemy prowadziç, mu-
simy sprawdziç czy na wykonywanie tego rodzaju dzia∏alnoÊci istnieje potrzeba posiadania koncesji lub
zezwolenia..

Uzyskanie zezwolenia bàdê koncesji w przypadku niektórych rodzajów dzia∏alnoÊci podyktowane jest
wzgl´dami bezpieczeƒstwa, ochrony interesów konsumentów i Paƒstwa. Rodzaje dzia∏alnoÊci gospodarczej
wymagajàce koncesji okreÊla ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U.
Nr 173, poz. 1807), która ka˝e uzyskiwaç koncesje dla: poszukiwania i sk∏adowania kopalin, dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z bronià i materia∏ami wybuchowymi, prowadzenia przewozów lotniczych, dzia∏alnoÊci radio-
wo-telewizyjnej, ale równie˝ takiej, podejmowanej przez Êrednich i ma∏ych  przedsi´biorców dzia∏alnoÊci
jak obrót paliwami i energià czy ochrona osób i mienia.

Koncesje sà udzielane na czas oznaczony, nie krótszy ni˝ 5 lat i nie d∏u˝szy ni˝ 50 lat. 
Wniosek o udzielenie koncesji zazwyczaj sk∏adany jest do ministra w∏aÊciwego dla danego rodzaju dzia-
∏alnoÊci, czyli np. w przypadku uruchamiania agencji ochrony do Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji.

Uzyskanie zezwolenia okreÊla ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz.U. Nr 173, poz. 1807), nak∏adajàc taki obowiàzek w przypadkach dzia∏alnoÊci zwiàzanej z:
• wyrobami spirytusowymi i tytoniowymi,
• obrotem i sprzeda˝à napojów alkoholowych, wyrobem i rozlewem wyrobów winiarskich,
• dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà,
• nasiennictwem,
• konfekcjonowaniem i obrotem Êrodkami ochrony roÊlin,
• hurtowym obrotem i wytwarzaniem farmaceutyków i materia∏ów medycznych, prowadzeniem ogólno-

dost´pnej apteki,
• zarzàdzaniem lotniskiem,
• wykorzystywaniem energii atomowej,
• wykonywaniem czynnoÊci agenta ubezpieczeniowego,
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• odpadami komunalnymi,
• obrotem zwierzynà ˝ywà i tuszami zwierzyny (nie dotyczy sprzeda˝y przez dzier˝awców i zarzàdców ob-

wodów ∏owieckich),
• sprzeda˝à us∏ug turystycznych obejmujàcych polowania w kraju dla cudzoziemców i polowania za granicà,
• utrzymywaniem chartów rasowych lub ich mieszaƒców,
• wykonywaniem krajowego zarobkowego przewozu osób,
• prowadzeniem magazynu lub sk∏adu celnego,
• organizacjà i sprzeda˝à imprez turystycznych,
• us∏ugami detektywistycznymi,
• produkcjà i dystrybucjà tablic rejestracyjnych,
• Êrodkami odurzajàcymi i substancjami psychotropowymi,
• uprawà maku i konopii w∏óknistych,
• dietetycznymi Êrodkami spo˝ywczymi i od˝ywkami,
• bezdomnymi zwierz´tami, 
• sieciami telefonicznymi, radiofonicznymi lub telewizyjnymi, u˝ywaniem urzàdzeƒ radiowych do nada-

wania i transmisji,
• dzia∏alnoÊcià gospodarczà na terenie specjalnych stref ekonomicznych,
• grami losowymi i zak∏adami wzajemnymi.

Wniosek o zezwolenie sk∏adamy do Starostwa Powiatowego. Przy sk∏adaniu wniosku nale˝y pami´taç,
˝e w niektórych przypadkach przedsi´biorca zobowiàzany jest zapewniç, aby okreÊlone prace by∏y wyko-
nywane przez osoby posiadajàce niezb´dne kwalifikacje. Wymóg ich posiadania wynika z szeregu szcze-
gó∏owych ustaw i dotyczy takich zawodów jak: agenci lub brokerzy ubezpieczeniowi, kierownicy aptek oraz
hurtowni farmaceutycznych, piel´gniarki, po∏o˝ne, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcowie prawni i apli-
kanci radcowscy, biegli sàdowi i t∏umacze przysi´gli, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci, doradcy podat-
kowi, maklerzy, aktuariusze, personel lotniczy, lekarze i lekarze stomatolodzy, lekarze weterynarii, na-
uczyciele, nauczyciele akademiccy, in˝ynierowie, in˝ynierowie budownictwa, notariusze.

Osoby decydujàce si´ na uruchomienie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z produkcjà, przetwórstwem i sprzeda˝à
˝ywnoÊci muszà si´ liczyç z koniecznoÊcià spe∏nienia szeregu wymogów, jakie wynikajà z okreÊlonych prze-
pisów prawa ˝ywnoÊciowego. Prawo to zapobiega nieuczciwym praktykom przy produkcji ˝ywnoÊci i jej fa∏-
szowaniu oraz wszelkim praktykom mogàcym wprowadziç konsumenta w b∏àd, ma ono zapewniç wysoki
poziom ochrony zdrowia i ˝ycia ludzi oraz ochron´ interesów konsumentów.

Unijnym aktem w zakresie prawa ˝ywnoÊciowego jest obowiàzujàce rozporzàdzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiajàce ogólne zasady i wymaga-
nia prawa ˝ywnoÊciowego, powo∏ujàce Europejski Urzàd ds. Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci. G∏ównymi aktami
prawa polskiego w tym zakresie sà: 
ÿ ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia z póên. zm. (jednoli-

ty tekst ustawy Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 265),
ÿ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwie-

rz´cego (Dz.U. z 2004 r., nr 33, poz. 288 z póên. zm.). 
W tekÊcie poradnika nie zamieszczamy szczegó∏owych informacji – ze wzgl´du na ich obszernoÊç i wie-

loÊç – wynikajàcych z tych przepisów, dlatego te˝ wszystkie osoby, zamierzajàce podejmowaç dzia∏alnoÊç,
powinny koniecznie zapoznaç si´ z przepisami odpowiedniej ustawy oraz wydanymi do niej rozporzàdze-
niami i zasi´gaç opinii odpowiednich s∏u˝b. Dotyczy to przede wszystkim takich typów dzia∏alnoÊci i zwià-
zanych z nimi przepisów jak:
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ÿ sprzeda˝ bezpoÊrednia,
ÿ produkty „tradycyjne”,
ÿ przetwórstwo spo˝ywcze.

Trzeba mieç na uwadze to, ˝e rozpocz´cie produkcji oraz sprzeda˝y ˝ywnoÊci wymaga zgody paƒstwo-
wych s∏u˝b odpowiedzialnych za nadzór i kontrole ˝ywnoÊci: Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspek-
cji Weterynaryjnej.

Przedsi´biorcy, decydujàcy si´ na prowadzenie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z bran˝à spo˝ywczà, muszà tak-
˝e liczyç si´ z koniecznoÊcià stosowania systemu HACCP. We wspomnianej ustawie o warunkach zdrowot-
nych ˝ywnoÊci i ˝ywienia przewidziano obowiàzek wdro˝enia systemu HACCP w zak∏adach prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie produkcji i obrotu ˝ywnoÊcià. W Êwietle tej ustawy (w wersji obowià-
zujàcej przed nowelizacjà, czyli do paêdziernika 2003 r.) obowiàzek wdro˝enia systemu HACCP cià˝y∏ na
wszystkich zak∏adach produkcji i obrotu ˝ywnoÊcià, z wy∏àczeniem ma∏ych przedsi´biorców (zatrudniajà-
cy do 50 pracowników – zgodnie z ich definicjà w ustawie Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej). Przepisy usta-
wy dotyczàce systemu HACCP mia∏y zaczàç obowiàzywaç od 1 stycznia 2004 r. (Art. 61), gdy˝ dotychczaso-
we by∏o zasadniczo niezgodne z prawem europejskim.

W dniu 30 paêdziernika 2003 r. Sejm ostatecznie uchwali∏ kolejnà nowelizacj´ ustawy z 11 maja 2001 r.
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia. Zmiany obj´∏y m.in.:
ß Zlikwidowanie zwolnienia ma∏ych firm ˝ywnoÊciowych (do 50 pracowników) z obowiàzku wprowadzania

systemu HACCP.
ß Przesuni´cie z 1 stycznia 2004 r. na dzieƒ uzyskania cz∏onkostwa w UE (czyli 1 maja 2004 r.) terminu, od

którego wszystkie firmy ˝ywnoÊciowe, bez wzgl´du na ich wielkoÊç i profil dzia∏alnoÊci, muszà wdro˝yç
i stosowaç zasady systemu HACCP.

ß Zniesienie obowiàzku posiadania dokumentacji systemu HACCP (co oznacza stosowanie jedynie 6 z 7 za-
sad HACCP). 
W efekcie tych zmian obowiàzek wdro˝enia i stosowania zasad systemu HACCP wszed∏ w ˝ycie 1 maja 2004 r.

i objà∏ wszystkie firmy ˝ywnoÊciowe, bez wzgl´du na ich wielkoÊç i profil dzia∏alnoÊci.

Co to jest system HACCP?
Skrót HACCP pochodzi od okreÊlenia w j´zyku angielskim (Hazard Analysis and Critical Control Points), któ-
re t∏umaczy si´ jako Analiza Zagro˝eƒ i Krytyczne Punkty Kontroli. Jest to system organizacji dzia∏ania w fir-
mach majàcych do czynienia z ˝ywnoÊcià, s∏u˝àcy zapewnieniu bezpieczeƒstwa zdrowotnego tej ˝ywnoÊci.

System HACCP tworzy si´ indywidualnie dla ka˝dego zak∏adu (linii produkcyjnej), uwzgl´dniajàc spe-
cyfik´ prowadzonej tam dzia∏alnoÊci. Za wprowadzenie i utrzymywanie dzia∏ania systemu odpowiedzialne
jest kierownictwo zak∏adu.

System ten:
• polega na identyfikacji wyst´pujàcych zagro˝eƒ ˝ywnoÊci (biologicznych, chemicznych, fizycznych) oraz

okreÊleniu metod ich unikni´cia,
• ma charakter prewencyjny, przenosi ci´˝ar kontroli z koƒcowego produktu na poszczególne fazy ca∏ego

procesu produkcji i dystrybucji,
• wymaga udzia∏u ca∏ego personelu zak∏adu,
• mo˝e byç stosowany na wszystkich etapach tzw. „∏aƒcucha ˝ywnoÊciowego” (od gospodarstwa rolnego

do sto∏u konsumenta): podczas produkcji, magazynowania, dystrybucji, dostarczania konsu-
mentowi w sklepach i restauracjach.
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Przed wprowadzeniem w zak∏adzie systemu HACCP nale˝y wdro˝yç zasady Dobrej Praktyki Produkcyj-
nej (GMP – Good Manufacturing Practice) oraz zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP – Good Hygie-
ne Practice), które majà na celu stworzenie warunków do wytworzenia ˝ywnoÊci bezpiecznej pod wzgl´-
dem higienicznym. Dotyczà one m.in. pomieszczeƒ, maszyn i urzàdzeƒ, usuwania odpadów, mycia, zaopa-
trzenia w wod´, pozyskiwania surowców, higieny osobistej i szkolenia personelu. 

Siedem zasad (etapów dzia∏ania) w ramach systemu HACCP
1. Przeprowadzenie analizy zagro˝eƒ

– identyfikacja mogàcych potencjalnie wystàpiç zagro˝eƒ biologicznych, chemicznych i fizycznych
– okreÊlenie prawdopodobieƒstwa ich wystàpienia
– okreÊlenie ich istotnoÊci dla bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci
– ustalenie Êrodków zapobiegawczych i kontrolnych

2. Ustalenie krytycznych punktów kontrolnych
– zidentyfikowanie wszystkich miejsc, etapów, procesów w których niezb´dne jest opanowanie wyst´pu-

jàcych zagro˝eƒ poprzez ich kontrol´
3. Ustalenie limitów krytycznych dla ka˝dego z punktów kontrolnych

– przypisanie ka˝demu z krytycznych punktów kontrolnych parametrów okreÊlonych przy pomocy spe-
cyficznych miar (np. temperatury, wilgotnoÊci, czasu) oraz oznaczenie granic ich tolerancji

4. Ustalenie procedur monitorowania krytycznych punktów kontrolnych
– monitorowanie krytycznych punktów kontrolnych w celu sprawdzania, czy nie sà przekraczane limity

krytyczne
– monitorowanie powinno byç prowadzone w sposób ciàg∏y (lub ewentualnie regularny)
– ka˝de sprawdzenie powinno byç zapisywane

5. Ustalenie dzia∏aƒ korygujàcych
– opracowanie dla ka˝dego krytycznego punktu kontrolnego w∏aÊciwych dzia∏aƒ korygujàcych, które

nale˝y podjàç gdy monitorowanie wyka˝e przekroczenie limitów krytycznych
– dzia∏ania korygujàce muszà dotyczyç zarówno przywrócenia w∏aÊciwego funkcjonowania procesu pro-

dukcyjnego, jak i sposobu post´powania z nieprawid∏owo wytworzonym produktem
– ka˝de podj´te dzia∏anie powinno byç zapisywane 

6. Ustalenie procedur weryfikacji systemu
– ustalenie, w jaki sposób b´dzie sprawdzane skuteczne funkcjonowanie ca∏ego systemu HACCP (np.

audyt, badania mikrobiologiczne produktów koƒcowych)
– procedury weryfikacji powinny byç uruchamiane w regularnych odst´pach czasu oraz przy ka˝dej

zmianie w procesie produkcyjnym
7. Ustalenie dokumentacji

– ustalenie sposobu sporzàdzania, przechowywania i nadzorowania wszystkich dokumentów zwiàza-
nych z systemem (szczególnie procedur i zapisów)

Start w przedsi´biorczoÊç

Je˝eli ju˝ wiemy, jakà chcemy prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà i w jakiej formie to rozpocznijmy reje-
stracj´ naszego przedsi´biorstwa. Aby sformalizowanie istnienia naszej firmy przebieg∏o szybko i spraw-
nie, zapoznajmy si´ ze schematem uruchamiania dzia∏alnoÊci gospodarczej.
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Krok pierwszy – z∏o˝enie wniosku o wpis do ewidencji
lub rejestru

Od dnia 2 lipca 2004 r. wesz∏y nowe przepisy regulujàce prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej i zasady
jej ewidencjonowania. Zgodnie z powy˝szymi przepisami, osoba fizyczna rozpoczynajàca dzia∏alnoÊç go-
spodarczà sk∏ada wniosek o wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej do w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania Urz´du Miasta lub Urz´du Gminy.

W wi´kszoÊci przypadków rozpoczynamy prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej jako osoba fizyczna.
Podj´cie dzia∏alnoÊci przez osob´ fizycznà (równie˝ dotyczy to wspólników spó∏ki cywilnej, gdy˝ to oni sà
przedsi´biorcami a nie spó∏ka) wymaga wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej. Ewidencj´ dzia∏alno-
Êci gospodarczej prowadzi gmina w∏aÊciwa dla miejsca zamieszkania przedsi´biorcy jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rzàdowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowoÊç, w której przebywa przedsi´bior-
ca z zamiarem sta∏ego pobytu. Organem ewidencyjnym jest: wójt, burmistrz, prezydent. Dlatego te˝, pierw-
szym krokiem poczàtkujàcego przedsi´biorcy b´dzie wizyta w urz´dzie gminy lub miasta. Trzeba mieç ze so-
bà dowód osobisty. Wpis do ewidencji jest dokonywany na wniosek przedsi´biorcy, który sk∏ada si´ na for-
mularzu (patrz Za∏àcznik 1). Wnioskodawca (przedsi´biorca) uiszcza równie˝ op∏at´ w wysokoÊci 100 z∏.
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji zawiera:
ÿ nazw´ firmy – najlepiej jest podaç nazw´ pe∏nà z wersjà skróconà, np. „Ex-Im” Przedsi´biorstwo Eks-

portowo-Importowe;
ÿ imi´ i nazwisko w∏aÊciciela oraz adres zamieszkania (zameldowania);
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ÿ imi´ i nazwisko pe∏nomocnika (opcjonalnie);
ÿ rodzaj dzia∏alnoÊci – najlepiej jest wpisaç wszystkie mo˝liwe rodzaje dzia∏alnoÊci, jakie zamierzamy

prowadziç w chwili obecnej i w przysz∏oÊci, poniewa˝ jeÊli b´dziemy chcieli póêniej poszerzyç dotychcza-
sowà dzia∏alnoÊç, b´dzie trzeba za ka˝dy dodatkowy wpis zap∏aciç 50 z∏. Przyk∏adowe rodzaje dzia∏al-
noÊci to: us∏ugi biurowe, t∏umaczenia, marketing, reklama, poÊrednictwo, us∏ugi informatyczne, do-
radztwo handlowe, import, eksport itp.;

ÿ miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci – z regu∏y chodzi tu o siedzib´ firmy, którà b´dzie trzeba odpowied-
nio oznakowaç na zewnàtrz (szyld z nazwà i adresem firmy). Jednak gdy prace b´dà wykonywane
u klienta, nale˝y zaznaczyç to obok siedziby firmy;

ÿ dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci – nale˝y wpisaç faktyczny moment rozpocz´cia. Nale˝y wziàç pod uwag´
czas oczekiwania na wpis do ewidencji. Ârednio wynosi on w du˝ych miastach 2-3 tygodnie i jeszcze ok.
3-4 tygodnie na za∏atwienie formalnoÊci w pozosta∏ych urz´dach. W mniejszych miastach jest on czasa-
mi krótszy;

ÿ numer zezwolenia, jeÊli nasza dzia∏alnoÊç wymaga wydania zezwolenia. 
Po ok. 2-3 tygodniach nale˝y zg∏osiç si´ po dokument wpisu naszej firmy do ewidencji dzia∏alnoÊci go-

spodarczej. Dokument ten oprócz nas otrzymujà tak˝e Urzàd Skarbowy, ZUS i Urzàd Statystyczny.

Uwaga: Wszystkie zmiany dotyczàce zmiany stanu faktycznego i prawnego (wszystkie dane, które zo-
sta∏y podane przy wpisie) nale˝y zg∏osiç w Urz´dzie Miasta lub Gminy w ciàgu 14 dni od ich zaistnienia.

Z chwilà wpisania do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej osoba fizyczna uzyskuje status przedsi´biorcy
ze wszystkimi tego konsekwencjami.

W przypadku firm ma∏˝eƒskich mo˝liwe jest za∏o˝enie i funkcjonowanie wy∏àcznie na podstawie jedne-
go, wspólnego wpisu obojga ma∏˝onków do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.

W przypadku za∏o˝enia spó∏ki (innej ni˝ cywilna) mamy obowiàzek uzyskaç wpis do rejestru przedsi´-
biorców w Krajowym Rejestrze Sàdowym (KRS).

Przedsi´biorcy oraz inne podmioty, które muszà uzyskaç wpis do KRS, aby podjàç dzia∏alnoÊç gospodar-
czà bàdê statutowà:
• spó∏ki jawne;
• spó∏ki partnerskie;
• spó∏ki komandytowe;
• spó∏ki komandytowo-akcyjne;
• spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià (z o.o.);
• spó∏ki akcyjne (S.A.);
• spó∏dzielnie;
• jednostki  badawczo-rozwojowe;
• towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych;
• oddzia∏y przedsi´biorców zagranicznych;
• g∏ówne oddzia∏y zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ.

Krajowy Rejestr Sàdowy prowadzà w systemie informatycznym sàdy rejonowe (sàdy gospodarcze), obej-
mujàce swojà w∏aÊciwoÊcià obszar województwa lub jego cz´Êci.

Wpis do KRS dokonywany jest na wniosek przedsi´biorcy na urz´dowym formularzu (Wzór wniosku za-
le˝y od rodzaju formy prawnej, formularz znajdziesz na stronie www.ms.gov.pl – przyk∏adowy wniosek
o rejestracj´ spó∏ki jawnej, partnerskiej lub kamandytowej: patrz Za∏àcznik 2). Sk∏adajàc wniosek wnio-
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skodawca bez wezwania uiszcza op∏at´ sàdowà w wysokoÊci 1.000 z∏ od wniosku o zarejestrowanie pod-
miotu w rejestrze przedsi´biorców, a jeÊli wpis podlega og∏oszeniu, to tak˝e op∏at´ za og∏oszenie w Moni-
torze Sàdowym i Gospodarczym wynoszàcà 500 z∏. Wymóg og∏oszenia dotyczy niektórych spó∏ek.

Nale˝y jeszcze zap∏aciç podatek od czynnoÊci cywilnoprawnych, zale˝ny od wielkoÊci kapita∏u, który
wraz ze wspólnikami wniesiony b´dzie do spó∏ki. A to oznacza, ˝e w terminie 14 dni od zawarcia umowy
spó∏ki, zobowiàzani jesteÊmy udaç si´ do urz´du skarbowego i zap∏aciç podatek w kasie lub na rachunek
urz´du skarbowego.

JeÊli umowa spó∏ki zawarta b´dzie w formie aktu notarialnego (taki wymóg jest przewidziany poza spó∏-
kà jawnà dla wszystkich spó∏ek handlowych, tj.: partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ogra-
niczonà odpowiedzialnoÊcià oraz akcyjnej), podatek pobierze sam notariusz. Podstaw´ opodatkowania przy
zawarciu umowy spó∏ki stanowi wartoÊç wk∏adów wniesionych do majàtku spó∏ki albo wartoÊç kapita∏u za-
k∏adowego (akcyjnego), od których naliczana jest op∏ata od czynnoÊci cywilnoprawnych w wysokoÊci 0,5 %.

Do urz´du skarbowego nale˝y z∏o˝yç odpowiednià deklaracj´, której formularze sà dost´pne w urz´-
dach skarbowych oraz dowód wp∏aty podatku zawierajàcy: imi´ i nazwisko albo nazw´ lub firm´ podatni-
ka dokonujàcego zap∏aty, numer identyfikacji podatkowej, dat´ dokonania czynnoÊci cywilnoprawnej,
a tak˝e jej przedmiot.

To nie koniec wydatków, nale˝y jeszcze zap∏aciç taks´ notarialnà, która jest najbardziej kosztownà cz´-
Êcià rejestrowania spó∏ki prawa handlowego. WysokoÊç taksy notarialnej uzale˝niona jest od wysokoÊci ka-
pita∏u zak∏adowego bàdê od wartoÊci wnoszonych wk∏adów do spó∏ki i ich maksymalne stawki wynoszà:
• do 3 000 z∏ – 100 z∏,
• powy˝ej 3 000 z∏ do 10 000 z∏ – 100 z∏ + 3% od nadwy˝ki powy˝ej 3 000 z∏,
• powy˝ej 10 000 z∏ do 30 000 z∏ – 310 z∏ + 2% od nadwy˝ki powy˝ej 10 000 z∏,
• powy˝ej 30 000 z∏ do 60 000 z∏ – 710 z∏ + 1% od nadwy˝ki powy˝ej 30 000 z∏,
• przy kapitale powy˝ej 60 000 z∏ do 1 000 000 z∏ – 1 010 z∏ + 0,5% od nadwy˝ki powy˝ej 60 000 z∏,
• przy kapitale powy˝ej 1 000 000 z∏ – 5 710 z∏ + 0,25% od nadwy˝ki ponad 1 000 000 z∏, nie wi´cej

jednak ni˝ szeÊciokrotnoÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w po-
przednim roku, og∏aszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, stosowanego poczynajàc od drugiego
kwarta∏u ka˝dego roku przez okres jednego roku.
Rejestracja typowej umowy spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià o minimalnym kapitale zak∏ado-

wym (tj. 50 000 z∏) kosztowaç b´dzie u notariusza 910 z∏ + VAT. Dodatkowo nale˝y zap∏aciç jeszcze za
ka˝dà stron´ odpisu aktu notarialnego taks´ notarialnà w wysokoÊci 6 z∏ od strony + VAT.

Po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego spó∏ka b´dzie musia∏a postaraç si´ o odpis z re-
jestru przedsi´biorców KRS. Koszt wydania jednego odpisu to 30 z∏ (za skrócony odpis aktualny) oraz 
60 z∏ (za pe∏ny odpis). Odpis z rejestru b´dzie spó∏ce potrzebny, aby staraç si´ o nadanie numerów REGON,
NIP oraz do za∏o˝enia rachunku bankowego.

Krok drugi – urzàd statystyczny

W ciàgu 14 dni od dnia otrzymania wpisu firmy do ewidencji nale˝y udaç si´ do w∏aÊciwego ze wzgl´du na
siedzib´ wojewódzkiego oddzia∏u Urz´du Statystycznego. Na miejscu nale˝y wype∏niç wniosek RG-1
(patrz Za∏àcznik 3) o wydanie numeru REGON, w którym nale˝y wpisaç:
ÿ nazw´ firmy, 
ÿ dane teleadresowe (adres, telefon), 
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ÿ form´ prawno-organizacyjnà (np.: osoba fizyczna, sp. cywilna., sp. jawna, sp. komandytowa, sp. z o.o., SA), 
ÿ stan aktywnoÊci prawnej i ekonomicznej, 
ÿ rodzaj przewa˝ajàcej dzia∏alnoÊci wg PKD (Polska Klasyfikacja Dzia∏alnoÊci) – nale˝y podaç rodzaj

dzia∏alnoÊci, a urz´dnik wpisze odpowiedni kod. 
Wraz z wnioskiem RG nale˝y z∏o˝yç kopi´ wpisu do rejestru, zaÊwiadczenie o zaistnia∏ej zmianie lub li-

kwidacji dzia∏alnoÊci.

Uwaga: Nale˝y do Urz´du Statystycznego zg∏aszaç ka˝dà zmian´.

W wyniku wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaÊwiadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym
REGON i ma obowiàzek pos∏ugiwania si´ tym numerem. Wskazane jest, aby numer ten by∏ umieszczony
na pieczàtce firmowej, poniewa˝ niektóre instytucje wymagajà takiej informacji.

Okres oczekiwania od z∏o˝enia wniosku wynosi 2 tygodnie. Operacja ta jest bezp∏atna.
Potrzebne dokumenty:

ÿ dowód osobisty, 
ÿ ksero Wpisu do Ewidencji i orygina∏ do wglàdu.

Krok trzeci – pieczàtka

Wprawdzie obowiàzek posiadania pieczàtki nie wynika z ˝adnych przepisów prawa, jednak wykonanie jej
mo˝e okazaç si´ niezb´dne w trakcie za∏atwiania formalnoÊci zwiàzanych z za∏o˝eniem w∏asnej firmy, np.
za∏o˝enie konta w banku. Dlatego nale˝y wyrobiç sobie pieczàtk´, na której musi znaleêç si´ przynajmniej:
ÿ pe∏na nazwa firmy,
ÿ siedziba firmy,
ÿ numer telefonu,
ÿ numer REGON,
ÿ numer NIP.

Koszt jednej pieczàtki kszta∏tuje si´ w granicach 25 z∏ + VAT, a czekaç na nià mo˝na od dwóch go-
dzin do 2-3 dni.

Potrzebne dokumenty:
ÿ z regu∏y ˝adne dokumenty nie sà potrzebne, ale na wszelki wypadek mo˝na wziàç orygina∏ Wpisu do

Ewidencji i dowód osobisty.

Krok czwarty – konto w banku

Ustawa Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej z dn. z dnia 2 lipca 2004 (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) nak∏ada na
przedsi´biorców obowiàzek posiadania rachunku bankowego. O za∏o˝eniu konta nale˝y poinformowaç
Urzàd Skarbowy.

Na miejscu w banku sà wype∏niane nast´pujàce formularze: wniosek o za∏o˝enie konta, karty ze wzorem
podpisu, wniosek o wyrobienie karty lub/i czeków. Z regu∏y za∏o˝enie konta nie trwa d∏u˝ej ni˝ kilka dni.

Potrzebne dokumenty:
ÿ dowód osobisty,
ÿ ksero Wpisu do Ewidencji i orygina∏ do wglàdu,
ÿ ksero dokumentu nadania numeru REGON i orygina∏ do wglàdu,
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ÿ ksero dokumentu nadania numeru NIP i orygina∏ do wglàdu,
ÿ pieczàtka.

Przy wyborze banku, który b´dzie obs∏ugiwa∏ nasze konto musimy wziàç pod uwag´ koszt obs∏ugi ra-
chunku, który waha si´ od 35 z∏ kwartalnie do 100 z∏ miesi´cznie.

Czasami przy zawieraniu umowy z bankiem zdarza si´ (w przypadku spó∏ek), i˝ jeszcze nie posiadamy
NIP-u wydanego przez Urzàd Skarbowy. W takich przypadkach jej zawarcie staje si´ problematyczne. Ban-
ki jednak idà na ust´pstwo wobec przedsi´biorcy i w takich sytuacjach zak∏adajà rachunek bankowy,
a przedsi´biorca zobowiàzuje si´ dostarczyç NIP póêniej.

Krok piàty – urzàd skarbowy

Zg∏oszenie w Urz´dzie Skarbowym powinno byç dokonane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania za-
Êwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej. W tym celu osoby fizyczne muszà z∏o˝yç we
w∏aÊciwym dla siedziby firmy urz´dzie wype∏niony formularz NIP-1 (patrz Za∏àcznik 4). Reszta dokumen-
tów sama dotrze do tego urz´du, tj.:
ÿ zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej wys∏ane przez Urzàd Gminy, 
ÿ numer REGON wys∏any przez Urzàd Statystyczny. 

Uwaga: Prywatny numer NIP osoby fizycznej staje si´ w momencie prowadzenia dzia∏alnoÊci numerem
NIP firmy. Je˝eli do tej pory nie mieliÊmy nadanego przez urzàd skarbowy Numeru Identyfikacji Podatko-
wej (NIP), do sk∏adanej dokumentacji powinniÊmy do∏àczyç wype∏niony druk NIP-4.

Czasami urz´dy skarbowe ˝àdajà umowy o prowadzenie rachunku bankowego. Poza wymienionymi do-
kumentami podczas wizyty w Urz´dzie Skarbowym potrzebny b´dzie:
ÿ dowód osobisty, 
ÿ dokument/y potwierdzajàce uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomoÊci, w którym znajdu-

je si´ siedziba firmy oraz prowadzona dzia∏alnoÊç gospodarcza.
Gdy zak∏adasz spó∏k´ cywilnà, prosisz o formularz NIP-2 i dodatkowo musisz okazaç umow´ spó∏ki.
Przed wizytà w Urz´dzie Skarbowym musisz zdecydowaç, w jakiej formie chcesz p∏aciç podatek dochodowy:

• w formie karty podatkowej, 
• rycza∏tu ewidencjonowanego, 
• na zasadach ogólnych, wype∏niajàc ksi´g´ przychodów i rozchodów.

Podatek na zasadach ogólnych ma prawo p∏aciç ka˝dy, podatek w formie karty podatkowej i rycza∏tu
mogà uiszczaç osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w okreÊlonych bran˝ach i rodzajach (np. han-
del obwoêny, wynajem pokoi, us∏ugi krawieckie).

W Urz´dzie Skarbowym musisz tak˝e zadeklarowaç, czy b´dziesz p∏atnikiem podatku VAT. Dokonanie
zg∏oszenia identyfikacyjnego dla celów VAT jest konieczne przed wykonaniem pierwszej czynnoÊci podlega-
jàcej opodatkowaniu tym podatkiem. Zg∏oszenie to jest obowiàzkowe zarówno dla podatników VAT (zg∏o-
szenie rejestracyjne VAT-R – patrz Za∏àcznik 7, a potwierdzenie tego zg∏oszenia przez organ podatkowy na
formularzu VAT-5). Formularz ten powinien byç z∏o˝ony w Urz´dzie Skarbowym w∏aÊciwym ze wzgl´du na
miejsce wykonywania czynnoÊci, a w sytuacji gdy sà one wykonywane na terenie ró˝nych urz´dów – w Urz´-
dzie Skarbowym odpowiednim z uwagi na siedzib´ podatnika, wreszcie, gdy nie ma on siedziby – w urz´-
dzie skarbowym w∏aÊciwym co do miejsca zamieszkania przedsi´biorcy. Koszt rejestracji wynosi 152 z∏.

Równie˝ przed wizytà w urz´dzie skarbowym musisz podjàç decyzj´, czy prowadzisz ksi´gowoÊç sam,
czy zlecisz to jakiejÊ firmie. Prowadzenie ksi´gowoÊci samemu nie jest a˝ tak trudne, ale wymaga pewnej
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wiedzy na ten temat. NieznajomoÊç przepisów nie zwalnia nas od odpowiedzialnoÊci, nawet je˝eli zawini
biuro rachunkowe, poniewa˝ dokumenty zatwierdzamy w∏asnym podpisem.

Krok szósty – g∏oszenie do ZUS lub pozostanie w KRUS

Rolnicy podejmujàcy dodatkowà dzia∏alnoÊç gospodarczà, którzy nie spe∏nià kryteriów pozwalajàcych na
pozostanie w KRUS (chodzi przede wszystkim o wysokoÊç nale˝nego podatku – podatek dochodowy za
2004 rok nie powinien przekraczaç kwoty 2528 z∏), podlegajà ubezpieczeniu spo∏ecznemu w ZUS.

Uwaga: Ze wzgl´du na du˝à wag´ zagadnieƒ dotyczàcych ubezpieczenia rolników podejmujàcych do-
datkowà dzia∏alnoÊç gospodarczà szerzej i szczegó∏owiej na ten temat piszemy w rozdziale poÊwi´conym
ubezpieczeniom spo∏ecznym rolników prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà.

W ciàgu 7 dni od daty rozpocz´cia dzia∏alnoÊci wskazanej na druku NIP-1 zobowiàzani jesteÊmy doko-
naç zg∏oszenia danych za∏o˝yciela firmy do inspektoratu ZUS.

Aby zg∏osiç firm´, musimy wype∏niç formularz ZFA (patrz Za∏àcznik 5) (zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek -
osoby fizycznej). W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest naszym jedynym zaj´ciem i jedynym miejscem
zatrudnienia dla naszych pracowników, wówczas dla ka˝dego z osobna wype∏niamy formularz ZUA (patrz
Za∏àcznik 6) (zg∏oszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). JeÊli my albo pracownicy mamy pe∏no-
etatowà prac´ p∏atnà powy˝ej minimalnej pensji krajowej, wówczas te osoby nale˝y zg∏osiç tylko do ubez-
pieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA.

W przypadku ZUS-u musimy co miesiàc op∏acaç sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, choro-
bowe (opcjonalnie), wypadkowe oraz zdrowotne.

Potrzebne dokumenty (sà to przede wszystkim numery i pe∏ne dane firmy, w∏aÊciciela, osób wspó∏pra-
cujàcych, pracowników):
ÿ REGON firmy, 
ÿ numer wpisu do ewidencji i nazw´ organu prowadzàcego rejestr, 
ÿ numer rachunku bankowego firmy, 
ÿ dane personalne, 
ÿ numery NIP (wszystkich osób), 
ÿ rodzaj dokumentów to˝samoÊci z numerem i serià.

UWAGA!
Od roku 2004 w urz´dzie gminy lub miasta wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej mo˝emy jednoczeÊnie z∏o˝yç dokumenty wymagane przez urz´dy, statystyczny o nadanie REGON-
u (druk RG-1) i skarbowy (NIP-1). Urzàd Gminy przeka˝e je do tych instytucji w ciàgu trzech dni. Jednak
z praktyki wiemy, ˝e niewielu potencjalnych przedsi´biorców korzysta z takiej formy, wybierajà cz´Êciej
„tradycyjnà” Êcie˝k´, która wbrew pozorom cz´sto okazuje si´ krótszà.

Krok siódmy – przepisy sanitarne, przeciwpo˝arowe
i kodeksu pracy

Przedsi´biorca ma obowiàzek powiadomienia, w ciàgu 30 dni od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci, w∏aÊciwe-
go Paƒstwowego Inspektoratu Sanitarnego o miejscu, zakresie i rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz
o przewidywanej liczbie pracowników, a tak˝e z∏o˝enia pisemnej informacji o Êrodkach i procedurach przy-
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j´tych dla spe∏nienia wymagaƒ wynikajàcych z przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy, dotyczàcych da-
nej dziedziny dzia∏alnoÊci.

Paƒstwowy Inspektorat Sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodnoÊci budowanych obiektów z wyma-
ganiami higienicznymi i zdrowotnymi, okreÊlonymi w obowiàzujàcych przepisach. JednoczeÊnie mo˝e
sprzeciwiç si´ uruchomienia w danym obiekcie dzia∏alnoÊci, wprowadzenia nowych technologii, dopuszcza-
nia do obrotu materia∏ów mogàcych mieç wp∏yw na zdrowie ludzi, je˝eli stwierdzi, ˝e mog∏oby nastàpiç
zagro˝enie dla zdrowia lub ˝ycia ludzi.

Zgodnie z ustawà o ochronie przeciwpo˝arowej przedsi´biorca zobowiàzany jest:
– przestrzegaç przeciwpo˝arowych wymagaƒ budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
– wyposa˝yç budynek, obiekt lub teren w sprz´t po˝arniczy i ratowniczy oraz Êrodki gaÊnicze zgodnie z za-

sadami okreÊlonymi w przepisach,
– zapewniç osobom przebywajàcym w obiekcie bezpieczeƒstwo i mo˝liwoÊci ewakuacji,
– przygotowaç obiekt lub budynek do prowadzenia akcji ratowniczej,
– ustaliç sposoby post´powania na wypadek powstania po˝aru, kl´ski ˝ywio∏owej lub innego miejscowe-

go zagro˝enia.
Zagadnienia zwiàzane z zatrudnieniem pracowników uregulowane sà w przepisach kodeksu pracy.

Przedsi´biorca mo˝e zatrudniaç pracowników w nieograniczonej liczbie i bez poÊrednictwa organów za-
trudnienia. Z przepisów prawa pracy wynika jednak szereg obowiàzków przedsi´biorcy (zwanego dalej
pracodawcà) w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Kwestie podatku dochodowego z tytu∏u prowadzonej 
dzia∏alnoÊci gospodarczej

Prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà mogà dokonaç wyboru formy opodatkowania. Z fiskusem mo˝emy
rozliczaç si´ na zasadach ogólnych (podstawowa forma opodatkowania) lub zdecydowaç si´ na kart´
podatkowà bàdê rycza∏t od przychodów ewidencjonowanych. Ka˝da z tych form ma oczywiÊcie swo-
je wady i zalety. Pami´tajmy równie˝, ˝e nie wszyscy przedsi´biorcy majà mo˝liwoÊç wyboru formy opo-
datkowania – wià˝e si´ to z rodzajem i formà dzia∏alnoÊci.

1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest podstawowà formà opodatkowania. Jest ona korzystna, gdy po-
nosimy wysokie koszty dzia∏alnoÊci gospodarczej. Katalog odliczeƒ jest d∏ugi i warto zajrzeç do ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych lub zapytaç fachowca. Decydujàc si´ na zasady ogólne, mamy
do dyspozycji tzw. kwot´ wolnà od podatku. W roku 2005 mogliÊmy zarobiç do 2 790 z∏ bez koniecznoÊci
sk∏adania deklaracji.

Taka forma rozliczeƒ konieczna jest, gdy podatnik nie ma prawa do opodatkowania w formie karty po-
datkowej bàdê rycza∏tu ewidencjonowanego.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegajà wszelkiego rodzaju dochody, z wyjàtkiem docho-
dów wymienionych w art. 21, 52 i 52a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w katalogu
zwolnieƒ przedmiotowych.

Dochodem z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej jest nadwy˝ka sumy przychodów nad kosztami ich
uzyskania osiàgni´ta w roku podatkowym.
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Je˝eli koszty uzyskania przekroczà sum´ przychodów, ró˝nica jest stratà ze êród∏a przychodów. Wyso-
koÊç straty ze êród∏a przychodów, poniesionej w roku podatkowym, mo˝na obni˝yç dochód uzyskany z te-
go êród∏a w najbli˝szych kolejno po sobie nast´pujàcych pi´ciu latach podatkowych, z tym ˝e wysokoÊç ob-
ni˝enia w którymkolwiek z tych lat nie mo˝e przekroczyç 50% kwoty tej straty.

Za przychód z dzia∏alnoÊci gospodarczej uwa˝a si´ kwoty nale˝ne, choçby nie zosta∏y faktycznie otrzy-
mane, po wy∏àczeniu wartoÊci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przedsi´biorcy dzia∏ajà-
cy jako osoby fizyczne opodatkowane na zasadach ogólnych muszà ustalaç miesi´czne zaliczki na podatek
i sk∏adaç deklaracj´:
• PIT-5 – gdy op∏acajà podatek wg skali podatkowej,
• PIT-5L – gdy op∏acajà 19 % podatek liniowy.

Na opisywanych zasadach nie mogà rozliczaç si´ firmy, które zobligowane sà do prowadzenia pe∏nej ksi´-
gowoÊci, tj.: spó∏ki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, spó∏ki cywilne osób fizycznych, spó∏ki jawne osób
fizycznych oraz spó∏ki partnerskie, je˝eli ich przychody netto ze sprzeda˝y towarów, produktów i operacji fi-
nansowych za poprzedni rok obrotowy wynios∏y co najmniej równowartoÊç w walucie polskiej 800 000 euro.
W 2005 roku podatek nale˝y p∏aciç:

I.  Wed∏ug skali podatkowej (stawki 19, 30, 40%)
Wybierajàc t´ form´, od przychodów mo˝emy odliczyç koszty uzyskania przychodów - w wysokoÊci fak-
tycznie poniesionej. Poza tym do Urz´du Skarbowego odprowadzimy zaliczki miesi´czne – w wyso-
koÊci ustalonej wed∏ug skali podatkowej zawsze z uwzgl´dnieniem faktycznie zap∏aconej sk∏adki na
ubezpieczenie spo∏eczne i zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru).
Prowadzimy dokumentacj´ podatkowà – ksi´g´ przychodów i rozchodów albo ksi´gi podatkowe, ewi-
dencj´ Êrodków trwa∏ych, wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz ewidencj´ wyposa˝enia. Rozlicze-
nie roczne sk∏adamy do 30 kwietnia roku nast´pnego.
Mamy mo˝liwoÊç korzystania z ulg w pe∏nym zakresie.

Poni˝sza tabela przedstawia skal´ podatkowà w 2005 r.

Podstawa opodatkowania Podatek wynosi  

Ponad do    

37.024 19% minus kwota 530,08 z∏  

37.024 74.048 6.504,48 z∏ + 30% nadwy˝ki ponad 37.024 z∏  

74.048  17.611,68 z∏ + 40% nadwy˝ki ponad 74.048 z∏  

II. Wed∏ug skali liniowej 19%
Przy tej formie opodatkowania odliczamy koszty uzyskania przychodów w wysokoÊci faktycznie ponie-
sionej, jednak˝e odprowadzamy miesi´cznie zaliczki w wysokoÊci 19%,  zawsze z uwzgl´dnieniem
faktycznie zap∏aconych sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne i sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne.
Prowadzimy dokumentacje podatkowà – ksi´ga przychodów i rozchodów albo ksi´gi podatkowe, ewi-
dencj´ Êrodków trwa∏ych, wartoÊci niematerialnych i prawnych i ewidencj´ wyposa˝enia. Z Urz´dem
Skarbowym musimy rozliczyç si´ do 30 kwietnia roku nast´pnego. Wybierajàc podatek liniowy,
nie mamy mo˝liwoÊci korzystania z ulg.
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Przepisy
• Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz.176 z 2000 r.)
• Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych  (Dz.U. Nr 54, poz. 654 z 2000 r.)
• Ordynacja podatkowa z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z póêƒ. zm.)
• Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksi´-

gi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z póên. zm.).

2. Rycza∏t od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowaniu rycza∏tem od przychodów ewidencjonowanych mogà podlegaç przychody osób fizycznych
z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym równie˝, gdy dzia∏alnoÊç ta jest prowadzona w formie
spó∏ki cywilnej osób fizycznych lub spó∏ki jawnej osób fizycznych.

Tej formie opodatkowania mogà podlegaç równie˝ otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatni-
ka w roku kalendarzowym pieniàdze i wartoÊci pieni´˝ne oraz wartoÊci otrzymanych Êwiadczeƒ w naturze
i innych nieodp∏atnych Êwiadczeƒ z tytu∏u najmu, podnajmu, dzier˝awy, poddzier˝awy lub innych umów
o podobnym charakterze.

W przypadku rycza∏tu od przychodów ewidencjonowanych, p∏acimy podatek dochodowy od uzyskanych
przychodów, nie mo˝emy odpisaç kosztów dzia∏alnoÊci, ani skorzystaç z ulg. Zobowiàzani jesteÊmy do pro-
wadzenia ewidencji przychodów poprzez rejestracj´ dokumentów sprzeda˝y, aby okreÊliç wysokoÊç przy-
chodu do opodatkowania. Przy rycza∏cie od przychodów ewidencjonowanych obowiàzujà nast´pujàce staw-
ki opodatkowania:
• 3% stawkà jest obj´ta dzia∏alnoÊç handlowa, dzia∏alnoÊç gastronomiczna z wy∏àczeniem napojów alko-

holowych o zawartoÊci alkoholu pow. 1,5% itd.
• 5,5% stawkà jest obj´ta dzia∏alnoÊç wytwórcza, dzia∏alnoÊç us∏ug budowlanych i transportu samocho-

dowego powy˝ej 2 ton,
• 8,5% stawkà jest obj´ta dzia∏alnoÊç us∏ugowa z wy∏àczeniem us∏ug, o których mowa powy˝ej, ze sprze-

da˝y w gastronomii napojów alkoholowych o zawartoÊci alkoholu pow. 1,5%, w komisie i kolporta˝u
prasy od prowizji, z wytwarzania wyrobów z materia∏ów zleceniodawcy, przychodów z tytu∏u umowy naj-
mu, podnajmu, dzier˝awy, poddzier˝awy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty stanowià-
cej równowartoÊç 4 000 euro, (17 514,80 z∏ w 2005 r.), przychodów zwiàzanych ze zwalczaniem po˝a-
rów i zapobieganiem po˝arom, us∏ug zwiàzanych z prowadzeniem przedszkoli oraz oddzia∏ów przed-
szkolnych w szko∏ach podstawowych, przychodów ze Êwiadczenia us∏ug zwiàzanych z ogrodami botanicz-
nymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody,

• 17% stawkà sà obj´te przychody ze Êwiadczenia niektórych us∏ug niematerialnych m.in. wynajmu sa-
mochodów osobowych, hoteli, poÊrednictwa w handlu hurtowym, us∏ug reprodukcji komputerowych no-
Êników informacji,

• 20 % stawkà sà obj´te przychody osiàgane w zakresie wolnych zawodów, a tak˝e przychodów z tytu∏u
umowy najmu, podnajmu, dzier˝awy, poddzier˝awy lub innych umów o podobnym charakterze od nad-
wy˝ki ponad kwot´ stanowiàcà równowartoÊç 4 000 euro (17 514,80 z∏ w 2005 r.).
Rycza∏t jest korzystnà formà opodatkowania wtedy, gdy w cenie wyrobu lub us∏ugi du˝y udzia∏ stanowi ro-

bocizna w∏asna. Je˝eli ju˝ zdecydujemy si´ na rycza∏t to musimy o tym powiadomiç Urzàd Skarbowy najpóê-
niej na dzieƒ przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci o wyborze tej formy opodatkowania sk∏adajàc oÊwiadczenie.

Z rycza∏tu od przychodów ewidencjonowanych mo˝emy korzystaç, jeÊli w roku poprzednim uzyskaliÊmy
przychody w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ 250.000 euro. Po przekroczeniu tej kwoty musimy wprowadziç
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ksià˝k´ przychodów i rozchodów i tym samym nasza dzia∏alnoÊç zostanie opodatkowana na zasadach
ogólnych.

Opodatkowaniu rycza∏tem od przychodów ewidencjonowanych podlegajà przychody osób fizycznych
z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym
równie˝, gdy dzia∏alnoÊç ta jest prowadzona w formie spó∏ki cywilnej osób fizycznych lub spó∏ki jawnej
osób fizycznych.

W 2005 r. rycza∏t mogli op∏acaç podatnicy, którzy w 2004 r. uzyskali przychody z dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w wysokoÊci nie przekraczajàcej 250 000 euro (1 142 125 z∏) lub uzyskali przychody wy∏àcznie z dzia-
∏alnoÊci prowadzonej w formie spó∏ki, a suma przychodów wspólników spó∏ki z tej dzia∏alnoÊci nie prze-
kroczy∏a kwoty 250 000 euro (1 142 125 z∏).

Rycza∏t op∏acaç mogà równie˝ podatnicy, którzy rozpocznà wykonywanie dzia∏alnoÊci w roku podat-
kowym i nie korzystajà z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez wzgl´du na wysokoÊç przy-
chodów.

W formie rycza∏tu nie mogà byç opodatkowane przychody osób:
1. Op∏acajàcych podatek w formie karty podatkowej, 
2. Korzystajàcych, na podstawie odr´bnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
3. Osiàgajàcych w ca∏oÊci lub w cz´Êci przychody z tytu∏u: 

• prowadzenia aptek,
• dzia∏alnoÊci w zakresie udzielania po˝yczek pod zastaw (prowadzenia lombardów),
• dzia∏alnoÊci w zakresie kupna i sprzeda˝y wartoÊci dewizowych,
• prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie wolnych zawodów innych ni˝: lekarzy, lekarzy stomatologów, le-

karzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, po∏o˝ne, piel´gniarki, t∏umaczy oraz nauczy-
cieli w zakresie Êwiadczenia us∏ug edukacyjnych polegajàcych na udzielaniu lekcji na godziny,

• wykonywania us∏ug pozosta∏ych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKWiU 93.05), z wyjàtkiem
opieki doraênej i robienia zakupów,

• Êwiadczenia us∏ug wymienionych w za∏àczniku nr 2 do ustawy,
4. Wytwarzajàcych wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odr´bnych przepisów,

z wyjàtkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych êróde∏ energii, 
5. Podejmujàcych wykonywanie dzia∏alnoÊci w roku podatkowym po zmianie dzia∏alnoÊci wykonywanej: 

• samodzielnie na dzia∏alnoÊç prowadzonà w formie spó∏ki z ma∏˝onkiem, 
• w formie spó∏ki z ma∏˝onkiem na dzia∏alnoÊç prowadzonà samodzielnie przez jednego lub ka˝dego

z ma∏˝onków, 
• samodzielnie przez ma∏˝onka na dzia∏alnoÊç prowadzonà samodzielnie przez drugiego ma∏˝onka,
je˝eli ma∏˝onek lub ma∏˝onkowie przed zmianà op∏acali z tytu∏u prowadzenia tej dzia∏alnoÊci podatek
dochodowy na ogólnych zasadach,

6. Rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç samodzielnie lub w formie spó∏ki, je˝eli podatnik lub co najmniej jeden
ze wspólników, przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci w roku podatkowym lub w roku poprzedzajàcym rok
podatkowy, wykonywa∏ w ramach stosunku pracy lub spó∏dzielczego stosunku pracy czynnoÊci wchodzà-
ce w zakres dzia∏alnoÊci podatnika lub spó∏ki.
Je˝eli podatnicy wymienieni w pkt. 6 nie zamierzajà wykonywaç dzia∏alnoÊci na rzecz by∏ych lub obec-

nych pracodawców, mogà do dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci zawiadomiç urzàd skarbowy w∏aÊciwy wed∏ug
miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie rycza∏tu od przychodów ewiden-
cjonowanych. W przypadku, gdy podatnik lub spó∏ka dokona sprzeda˝y towarów handlowych lub wyrobów
lub uzyska przychody ze Êwiadczenia us∏ug na rzecz by∏ego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ry-
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cza∏tu od przychodów ewidencjonowanych i poczynajàc od dnia uzyskania tego przychodu do koƒca roku
podatkowego op∏aca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

By rozliczaç si´ w formie rycza∏tu ewidencjonowanego, nale˝y z∏o˝yç w urz´dzie skarbowym pisemne
oÊwiadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie.

OÊwiadczenie za dany rok podatkowy podatnik sk∏ada do urz´du skarbowego w∏aÊciwego wed∏ug miejsca
zamieszkania podatnika nie póêniej ni˝ do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Podatnik, który rozpoczyna
dzia∏alnoÊç gospodarczà w trakcie roku podatkowego – o wyborze tej formy zawiadamia urzàd skarbowy
w terminie do dnia poprzedzajàcego dzieƒ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci nie póêniej jednak ni˝ w dniu uzyskania
pierwszego przychodu. Je˝eli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zg∏osi∏ likwidacji dzia∏alno-
Êci gospodarczej lub nie dokona∏ wyboru innej formy opodatkowania, uwa˝a si´, ˝e nadal prowadzi dzia∏al-
noÊç opodatkowanà w formie rycza∏tu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku prowadzenia dzia∏al-
noÊci w formie spó∏ki oÊwiadczenie sk∏adajà wszyscy wspólnicy do urz´dów skarbowych w∏aÊciwych wed∏ug
miejsca zamieszkania ka˝dego ze wspólników. W przypadku rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej w trakcie
roku podatkowego i nie z∏o˝enia w okreÊlonym terminie ww. oÊwiadczenia – podatnik jest obowiàzany do za-
∏o˝enia w∏aÊciwych ksiàg i op∏acania podatku na zasadach okreÊlonych w ustawie o podatku dochodowym.

Rycza∏t od przychodów ewidencjonowanych jest bardzo dobrym rozwiàzaniem dla rozpo-
czynajàcych dzia∏alnoÊç. Sà oni w stanie dok∏adnie okreÊliç wielkoÊç p∏aconego podatku w poszczegól-
nych miesiàcach, wiedzàc, na jakie przychody mogà liczyç.

Przepisy
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiàganych przez osoby fizyczne. (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z poên. zm.).

3. Zrycza∏towany podatek dochodowy w formie karty podatkowej

Jest to najprostsza forma opodatkowania i mogà o nià wystàpiç podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç:
• us∏ugowà lub wytwórczo-us∏ugowà,
• us∏ugowà w zakresie handlu detalicznego ˝ywnoÊcià, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami,

z wyjàtkiem napojów o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 1,5%,
• us∏ugowà w zakresie handlu detalicznego artyku∏ami nie ˝ywnoÊciowymi – z wyjàtkiem handlu paliwa-

mi silnikowymi, Êrodkami transportu samochodowego, cz´Êciami i akcesoriami do pojazdów mechanicz-
nych, ciàgnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjàtkiem handlu artyku∏ami nie ˝ywnoÊciowymi ob-
j´tego koncesjonowaniem,

• gastronomicznà – je˝eli nie jest prowadzona sprzeda˝ napojów o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 1,5%,
• w zakresie us∏ug transportowych wykonywanych przy u˝yciu jednego pojazdu,
• w zakresie us∏ug rozrywkowych,
• w zakresie sprzeda˝y posi∏ków domowych w mieszkaniach, je˝eli nie jest prowadzona sprzeda˝ napo-

jów o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 1,5%,
• w wolnych zawodach, polegajàcà na Êwiadczeniu us∏ug w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
• w wolnych zawodach, polegajàcà na Êwiadczeniu przez lekarzy weterynarii us∏ug weterynaryjnych,

w tym równie˝ sprzeda˝ preparatów weterynaryjnych w zwiàzku ze Êwiadczonymi us∏ugami,
• w zakresie opieki domowej nad dzieçmi i osobami chorymi,
• w zakresie us∏ug edukacyjnych, polegajàcà na udzielaniu lekcji na godziny.

Zrycza∏towany podatek w formie karty podatkowej mogà op∏acaç tak˝e – na zasadach i w warunkach
okreÊlonych w ustawie – osoby fizyczne, w tym rolnicy.
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Podatnicy, prowadzàcy pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz op∏acajàcy podatek w formie karty
podatkowej, sà zwolnieni od obowiàzku prowadzenia ksiàg, sk∏adania zeznaƒ podatkowych, deklaracji
o wysokoÊci uzyskanego dochodu oraz wp∏acania zaliczek na podatek dochodowy.

Podatnicy, którzy prowadzà ww. pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà, mogà podlegaç opodatkowaniu w for-
mie karty podatkowej, je˝eli z∏o˝à wniosek do urz´du skarbowego przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci i otrzymajà
pozytywnà decyzj´. Do momentu otrzymania decyzji rozliczajà si´ na zasadach ogólnych. Podatek wed∏ug karty
podatkowej zale˝y od rodzaju dzia∏alnoÊci, wielkoÊci zatrudnienia, wieku podatnika oraz wielkoÊci miejscowoÊci.

Przepisy
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiàganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z poên. zm.). Podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç,
o której mowa poni˝ej, podlegajà opodatkowaniu w formie karty podatkowej, je˝eli:
1. Z∏o˝à wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Wniosek o zastosowanie opodatkowania

w formie karty podatkowej, wed∏ug ustalonego wzoru, za dany rok podatkowy, sk∏ada si´ w∏aÊciwemu
naczelnikowi urz´du skarbowego nie póêniej ni˝ do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a je˝eli
podatnik rozpoczyna dzia∏alnoÊç w trakcie roku podatkowego – przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci. Je˝eli
do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zg∏osi∏ likwidacji dzia∏alnoÊci gospodarczej lub nie
dokona∏ wyboru innej formy opodatkowania, uwa˝a si´, ˝e prowadzi nadal dzia∏alnoÊç opodatkowanà
w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej w formie spó∏ki cywilnej
wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej sk∏ada jeden ze wspólników.

2. We wniosku, zg∏oszà prowadzenie dzia∏alnoÊci wymienionej w jednej z 12 cz´Êci tabeli (za∏àcznik nr 3
do ustawy),

3. Przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci nie korzystajà z us∏ug osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie
umowy o prac´ oraz z us∏ug innych przedsi´biorstw i zak∏adów, chyba ˝e chodzi o us∏ugi specjalistyczne,

4. Nie prowadzà, innej pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej, 
5. Ma∏˝onek podatnika nie prowadzi dzia∏alnoÊci w tym samym zakresie,
6. Nie wytwarzajà wyrobów opodatkowanych, na podstawie odr´bnych przepisów, podatkiem akcyzo-

wym.

Podatek VAT

Zgodnie z nowà ustawà podatnikiem VAT sà osoby prawne, jednostki organizacyjne nie majàce osobowo-
Êci prawnej (np. spó∏ki cywilne, jawne) oraz osoby fizyczne wykonujàce samodzielnie dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, bez wzgl´du na cel lub rezultat takiej dzia∏alnoÊci, oraz dokonujàce wewnàtrzwspólnotowej
dostawy nowych Êrodków transportu.

Podatnikami VAT nie sà osoby uzyskujàce przychody:
• z umowy o prac´;
• z umowy zlecenia, agencyjnej, o dzie∏o, zawartej z w∏asnym pracodawcà;
• wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy pdof, tj.: przychody z tytu∏u osobistego wykonywania us∏ug na pod-

stawie umowy zlecenia lub umowy o dzie∏o na rzecz podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
lub w∏aÊciciela nieruchomoÊci, przychody z dzia∏alnoÊci artystycznej, literackiej, publicystycznej, duchow-
nych, arbitrów, cz∏onków zarzàdów i rad nadzorczych, z kontraktu mened˝erskiego – pod pewnymi wa-
runkami (umowa zawiera warunki wykonania umowy, okreÊla wynagrodzenie oraz odpowiedzialnoÊç
zatrudniajàcego wobec osób trzecich za wykonanie umowy przez zatrudnionego);

19

Po
da

te
k 

VA
T

13.



• z tytu∏u Êwiadczenia us∏ug w charakterze twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub
udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym
równie˝ wynagradzanych za poÊrednictwem organizacji zbiorowego zarzàdzania prawami autorskimi
lub prawami pokrewnymi, niezale˝nie od tego, czy b´dzie to umowa o dzie∏o, czy te˝ umowa zbycia
praw autorskich (umowa powinna zawieraç warunki wykonania umowy, okreÊla wynagrodzenie oraz
odpowiedzialnoÊç zatrudniajàcego wobec osób trzecich za wykonanie umowy przez zatrudnionego).
Przed wykonaniem pierwszej czynnoÊci sprzeda˝y, podatnik winien z∏o˝yç w urz´dzie skarbowym zg∏o-

szenie rejestracyjne VAT-R (patrz Za∏àcznik 7). Podatnik, który jest zwolniony z VAT podmiotowo (z uwa-
gi na niskà wartoÊç sprzeda˝y) lub wykonuje czynnoÊci wy∏àcznie zwolnione, mo˝e (ale nie musi) zareje-
strowaç si´ jako p∏atnik VAT.

Od dnia z∏o˝enia deklaracji VAT-R podatnik ma prawo odliczaç VAT naliczony z otrzymywanych przez
niego faktur zakupu.

Podatnik mo˝e byç zwolniony z VAT, jeÊli jego przewidywany obrót roczny nie przekroczy 10 000 euro
(stawka ta dotyczy 2005 roku). Konsekwencjà wyboru zwolnienia z podatku VAT jest brak mo˝liwoÊci uzy-
skania faktury VAT i odliczenia podatku zap∏aconego w cenie us∏ug i towarów kupowanych. Zale˝nie od
rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci mo˝e to byç korzystne lub nie. Poni˝ej przedstawiamy argumenty prze-
mawiajàce za wyborem lub nie zwolnienia z VAT-u.

Za wyborem zwolnienia przemawia sytuacja, gdy:
ÿ odbiorcami twoich us∏ug sà osoby i firmy nie b´dàce p∏atnikami VAT;
ÿ cena us∏ugi zawiera w sobie ma∏o kosztów;
ÿ dostawcami pó∏produktów i us∏ug pomocniczych nie sà p∏atnicy VAT.

Przeciwko wyborowi zwolnienia przemawia sytuacja, gdy:
ÿ Êwiadczymy us∏ugi b´dàce przedmiotem ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych;
ÿ cena us∏ugi zawiera w sobie du˝o kosztów;
ÿ dostawcami pó∏wyrobów i us∏ug pomocniczych sà p∏atnicy VAT;

Wszyscy, którzy wybierajà VAT majà obowiàzek od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej sk∏adaç
co miesiàc deklaracj´ VAT-7 w terminie do 25 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, którego dotyczy
deklaracja. W tym samym terminie podatnik zobowiàzany jest zap∏aciç podatek VAT w wysokoÊci wynika-
jàcej z deklaracji.

Ubezpieczenie rolników prowadzàcych pozarolniczà 
dzia∏alnoÊç gospodarczà

Od 2 maja 2004 r. wesz∏y w ˝ycie nowe przepisy, które wykluczy∏y z KRUS rolników prowadzàcych do-
datkowo dzia∏alnoÊç gospodarczà opodatkowanà na zasadach ogólnych oraz osoby, których podatek za
rok poprzedni przekroczy∏ kwot´ 2528 z∏. Z danych Ministerstwa Polityki Spo∏ecznej wynika, ˝e czerwcu
2004 r. ponad 125 tys. rolników prowadzi∏o dzia∏alnoÊç poza rolnictwem. Po wprowadzeniu tych zmian,
niekorzystnych dla przedsi´biorczoÊci wiejskiej, z tej grupy wy∏àczono ponad 60 tys. rolników, w tym po-
nad 27 tys. z powodu np. opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Niemal 30 tys.
rolników zdecydowa∏o si´ zlikwidowaç pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà, aby nie przechodziç
z KRUS do ZUS. Wprowadzone przepisy wywo∏a∏y oburzenie na wsi. W wyniku nacisków rolniczego lob-
by, rzàd przygotowa∏ projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników, która na poczàt-

20

Dz
ia

∏a
ln

oÊ
ç g

os
po

da
rc

za
 n

a 
ws

i 14.



ku lipca zosta∏a przyj´ta przez Sejm, a 30 lipca 2005 r Prezydent RP jà podpisa∏. Jest to ustawa zmie-
niajàca ustaw´ o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana 9 sierp-
nia 2005 r. w Dzienniku Ustaw nr 150, poz. 1248. Ustawa ta nowelizuje art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz.U. z 1998 roku Nr 7 poz. 25 z póêƒ. zm.) oraz wpro-
wadza art. 5a do ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rol-
ników oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 91 poz.873). Przepisy obu artyku∏ów dotyczà za-
sad podlegania ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników przez osoby prowadzàce jednoczeÊnie pozarolniczà
dzia∏alnoÊç gospodarczà. W szczególnoÊci z postanowieƒ ustawy wynika, i˝ dla mo˝liwoÊci podlegania
ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników nie ma znaczenia forma opodatkowania dzia∏alnoÊci go-
spodarczej prowadzonej równoczeÊnie z dzia∏alnoÊcià rolniczà. Jedynie sk∏adka za rolnika
lub domownika, który podlega ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników prowadzàc dzia∏alnoÊç
rolniczà i równolegle pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà, jest nale˝na w podwójnej wy-
sokoÊci w stosunku do sk∏adki nale˝nej za osob´ nie prowadzàcà takiej dzia∏alnoÊci.

Nowe uregulowania dajà równie˝ mo˝liwoÊç przywrócenia do ubezpieczenia spo∏ecznego:
ÿ rolników, jak i domowników, którzy zostali wy∏àczeni z tego ubezpieczenia z dniem 1 paêdziernika 2004 r.,

z uwagi na form´ opodatkowania dzia∏alnoÊci gospodarczej,
ÿ rolników, jak i domowników, którzy po dniu 1 maja 2004 r. podj´li prowadzenie pozarolniczej dzia∏al-

noÊci gospodarczej lub wspó∏prac´ przy prowadzeniu takiej dzia∏alnoÊci, spe∏niajàc warunek 3-letniego
podlegania ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników, a zostali wy∏àczeni z ubezpieczenia, gdy˝ podj´ta
dzia∏alnoÊç by∏a opodatkowana „na zasadach ogólnych”.
Warunkiem przywrócenia ubezpieczenia spo∏ecznego rolników jest jednak, aby nale˝ny podatek docho-

dowy za 2004 r. od pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej nie przekracza∏ kwoty 2.528 z∏. Przywrócenie
ubezpieczenia nast´puje na wniosek osoby zainteresowanej.  Od 24 sierpnia 2005 r. rolnicy prowadzàcy
dodatkowà dzia∏alnoÊç gospodarczà mogli sk∏adaç wnioski o przywrócenie do ubezpieczenia w KRUS. Po-
wrót do tego systemu ubezpieczenia jest uzale˝niony od terminu z∏o˝enia wniosku, mianowicie:
ÿ je˝eli z∏o˝enie wniosku o przywrócenie ubezpieczenia nastàpi∏o do koƒca wrzeÊnia 2005 r. osoba zain-

teresowana zosta∏a obj´ta ubezpieczeniem od 1 paêdziernika 2005 r.
ÿ wniosek z∏o˝ony do koƒca grudnia 2005 r. spowodowa∏ obj´cie zainteresowanej osoby tym ubezpiecze-

niem od 1 stycznia 2006 r.
Wnioski o przywrócenie do ubezpieczenia mo˝na by∏o sk∏adaç najpóêniej do 31 grudnia 2005 r. Ustawa nie

przewiduje mo˝liwoÊci przekroczenia tego terminu. Wskazane by∏o, aby wraz z wnioskiem o przywrócenie
ubezpieczenia spo∏ecznego rolników ww. osoby przedk∏ada∏y w KRUS zaÊwiadczenia z urz´dów skarbowych
o kwocie nale˝nego za 2004r. podatku dochodowego z prowadzonej pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Na skutek zmiany ustawowej definicji pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej, prawa do podlegania
ubezpieczeniu rolniczemu nie majà:
ÿ osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie wolnego zawodu, np. lekarze, piel´gniarki, t∏umacze, leka-

rze weterynarii, wykonujàcy swojà dzia∏alnoÊç osobiÊcie, wy∏àcznie na rzecz osób fizycznych nie zatrud-
niajàce innych osób do czynnoÊci zwiàzanych z wykonywaniem swego zawodu,

ÿ wspólnicy spó∏ek prawa handlowego, np. wspólnicy spó∏ki cywilnej przekszta∏conej w spó∏k´ jawnà.
Dlatego te˝ osoby prowadzàce obecnie takà dzia∏alnoÊç zostanà z ubezpieczenia spo∏ecznego rolników

wy∏àczone z KRUS.
Ponadto osoby podlegajàce ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników, które:

ÿ wznowià prowadzenie pozarolniczej dzia∏alnoÊci po jej zawieszeniu ,
ÿ zmieniajà rodzaj lub przedmiot prowadzonej pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej, 
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powinny poinformowaç o tym fakcie w∏aÊciwà jednostk´ KRUS w terminie 14 dni. Nie poinformowa-
nie o powy˝szym we wskazanym terminie pociàga za sobà wy∏àczenie z ubezpieczenia spo∏ecznego
rolników.

Ubezpieczenie w KRUS mogà oczywiÊcie równie˝ wybraç rolnicy, którzy rozpocznà prowadzenie poza-
rolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej, bez wzgl´du na form´ jej opodatkowania, a którzy prowadzàc dzia-
∏alnoÊç rolniczà w gospodarstwie o powierzchni ponad 1 ha przeliczeniowy lub dzia∏ specjalny produkcji
rolnej podlegajà z tego tytu∏u ustawowo ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników przez co najmniej 3 lata,
pod warunkiem dostarczenia do KRUS – w terminie 14 dni od rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej –
oÊwiadczenia o ch´ci kontynuowaniu tego ubezpieczenia spo∏ecznego rolników. Ka˝dy ubezpieczony
w KRUS, prowadzàcy pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà, zobowiàzany jest w terminie do 31 maja ka˝-
dego roku, z∏o˝yç w KRUS zaÊwiadczenie urz´du skarbowego o kwocie nale˝nego za poprzedni rok po-
datkowy podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Aby pozostaç
w ubezpieczeniu rolniczym w roku 2006 nale˝ny podatek za 2005 rok nie móg∏ przekroczyç
kwoty 2.604 z∏.

Zasady podlegania ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników przez osoby wspó∏pracujàce przy prowadze-
niu pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej sà takie same jak w przypadku osób prowadzàcych tà dzia-
∏alnoÊç.

Ksi´gowoÊç

Planujàc rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, mamy do wyboru kilka form opodatkowania determinu-
jàcych rodzaj prowadzonej ewidencji ksi´gowej. Warto pami´taç, ˝e niektóre z form prowadzenia dzia∏al-
noÊci sà bardziej kosztowne w jej trakcie, choç mogà si´ wydawaç atrakcyjne podatkowo. Wybór niesie ze
sobà szereg konsekwencji, z których zdajemy sobie spraw´ cz´sto po czasie. Mamy nadziej´, ˝e zamiesz-
czone poni˝ej charakterystyki b´dà pomocne w podj´ciu ostatecznej decyzji o formie opodatkowania de-
terminujàcej z kolei rodzaj prowadzonej ewidencji ksi´gowej.

1. Ksi´gi rachunkowe

Najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji ksi´gowej. Je˝eli prowadzàc dzia∏alnoÊç
osiàgniemy w roku podatkowym przychód z dzia∏alnoÊci 800.000 euro, to od nast´pnego roku b´dziemy
musieli prowadziç ksi´gi handlowe, zgodnie z ustawà o rachunkowoÊci.

Zalety Wady

Zapisy na kontach ksi´gowych sà dobrym êród∏em Sformalizowana forma prowadzenia ksi´gowoÊci 
informacji dla zarzàdu – przydatne do prowadzenia wià˝e si´ z ponoszeniem doÊç wysokich kosztów
analizy finansowej i podejmowania decyzji obs∏ugi ksi´gowej  

Zasady prowadzenia pe∏nej ksi´gowoÊci (ksiàg handlowych) regulujà przepisy ustawy o rachunkowo-
Êci z 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z póêƒ. zm.).
Przepisy ustawy o rachunkowoÊci stosuje si´ m.in. do majàcych siedzib´ lub miejsce sprawowania zarzàdu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
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1. Spó∏ek handlowych (osobowych i kapita∏owych, w tym równie˝ w organizacji) oraz spó∏ek cywilnych,
z zastrze˝eniem pkt 2, a tak˝e innych osób prawnych, z wyjàtkiem Skarbu Paƒstwa i Narodowego Ban-
ku Polskiego, 

2. Osób fizycznych, spó∏ek cywilnych osób fizycznych, spó∏ek jawnych osób fizycznych oraz spó∏ek partner-
skich, je˝eli ich przychody netto ze sprzeda˝y towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni
rok obrotowy wynios∏y co najmniej równowartoÊç w walucie polskiej 800 000 euro. 
Osoby fizyczne, spó∏ki cywilne osób fizycznych, spó∏ki jawne osób fizycznych oraz spó∏ki partnerskie mo-

gà stosowaç zasady rachunkowoÊci okreÊlone ustawà równie˝ od poczàtku nast´pnego roku obrotowego,
je˝eli ich przychody netto ze sprzeda˝y towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obro-
towy sà ni˝sze ni˝ równowartoÊç w walucie polskiej 800 000 euro.

W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpocz´ciem roku obrotowego sà obowiàzani do zawia-
domienia o tym urz´du skarbowego, w∏aÊciwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przedsi´biorcy obj´ci obowiàzkiem prowadzenia pe∏nej ksi´gowoÊci oraz firmy, które dobrowolnie wy-
bra∏y takà form´ obowiàzani sà stosowaç okreÊlone ustawà zasady rachunkowoÊci, rzetelnie i jasno
przedstawiajàc sytuacj´ majàtkowà i finansowà oraz wynik finansowy.

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje si´ w ksi´gach rachunkowych i wykazuje w spra-
wozdaniu finansowym zgodnie z ich treÊcià ekonomicznà.

RachunkowoÊç firmy obejmuje:
1. Przyj´te zasady (polityk´) rachunkowoÊci.
2. Prowadzenie, na podstawie dowodów ksi´gowych, ksiàg rachunkowych, ujmujàcych zapisy zdarzeƒ

w porzàdku chronologicznym i systematycznym.
3. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogà inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
4. Wycen´ aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.
5. Sporzàdzanie sprawozdaƒ finansowych.
6. Gromadzenie i przechowywanie dowodów ksi´gowych oraz pozosta∏ej dokumentacji przewidzianej

ustawà.
7. Poddanie badaniu i og∏oszenie sprawozdaƒ finansowych w przypadkach przewidzianych ustawà.

2. Uproszczone formy ksi´gowoÊci

Ewidencja przychodów dla potrzeb karty podatkowej

Obiegowa opinia o tym, ˝e jeÊli jesteÊmy na karcie podatkowej, to mamy zupe∏nà wolnoÊç od prowadze-
nia dokumentacji ksi´gowej w zasadzie si´ potwierdza, ale jak to zwykle bywa sà wyjàtki.
1. Po pierwsze – w przypadku kiedy klient za˝àda od nas rachunku bàdê faktury, naszym ustawowym obo-

wiàzkiem jest ich wypisanie i wydanie. Ponadto musimy kopie rachunków i faktur przechowywaç przez
pe∏ne pi´ç lat kalendarzowych po dacie wystawienia tych dokumentów.

2. Po drugie – w sytuacji kiedy jesteÊmy p∏atnikiem podatku VAT musimy prowadziç rejestry sprzeda˝y
i zakupu VAT i jesteÊmy zobowiàzani do przechowywania tych dokumentów przez pe∏ne pi´ç lat kalen-
darzowych.

3. Po trzecie – kiedy nasza firma zaczyna si´ rozwijaç, a jednym z widocznych tego przejawów sà zatrudnie-
ni pracownicy, musimy prowadziç ewidencj´ zatrudnienia. Ewidencja zatrudnienia wià˝e si´ z prowadze-
niem akt osobowych pracowników oraz indywidualnych kart przychodów pracowników, w których wykaza-
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ne sà przychody, koszty uzyskania przychodu, potràcone przez p∏atnika sk∏adki na ubezpieczenie spo∏ecz-
ne, dochód, sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy.
Obowiàzek ewidencji zatrudnienia nie dotyczy podatników prowadzàcych parkingi.

Zalety WadyZalety Wady 

Zwolnienie z obowiàzku prowadzenia ksiàg, Nie mo˝na korzystaç z us∏ug osób nie zatrudnionych
sk∏adania zeznaƒ podatkowych, deklaracji o wysokoÊci przez siebie na podstawie umowy o prac´ oraz
uzyskanego dochodu oraz wp∏acania zaliczek na z us∏ug innych przedsi´biorstw i zak∏adów, chyba ˝e
podatek dochodowy chodzi o us∏ugi specjalistyczne  

Op∏acanie niezmiennej, okreÊlonej w zrycza∏towanej Aby rozliczaç si´ w formie karty podatkowej nale˝y
wysokoÊci kwoty podatku spe∏niç szereg warunków dotyczàcych zarówno formy

prowadzenia dzia∏alnoÊci jak i liczby zatrudnianych 
przy dzia∏alnoÊci osób  

Ewidencja przychodów dla potrzeb rycza∏tu od przychodów ewidencjonowanych

Dla wielu osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà jest to bardzo po˝àdana forma prowadzenia ksi´-
gowoÊci. Jej atrakcyjnoÊç polega g∏ównie na niewielkich obowiàzkach ksi´gowych. Nie ma tu przede
wszystkim ksi´gowania kosztów, gdy˝ podstaw´ opodatkowania stanowi przychód. Ustawowymi obowiàz-
kami ksi´gowymi przy zastosowaniu rycza∏tu od przychodów ewidencjonowanych sà:
1. Prowadzenie ewidencji przychodów odr´bnie za ka˝dy rok podatkowy.
2. Prowadzenie wykazu Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych.
3. Prowadzenie ewidencji wyposa˝enia.
4. Prowadzenie ewidencji zatrudnienia.
5. Prowadzenie karty przychodów zatrudnionych pracowników.
6. W przypadku, gdy jesteÊmy p∏atnikiem podatku VAT musimy prowadziç tak˝e ewidencj´ sprzeda˝y i za-

kupu VAT.
Ewidencj´ przychodu oraz dowody, na podstawie których sà dokonywane wpisy do ewidencji, nale˝y prze-

chowywaç w miejscu wykonywania dzia∏alnoÊci lub w biurze rachunkowym, któremu zosta∏o powierzone
prowadzenie ewidencji (w przypadku biura rachunkowego musimy w ciàgu 7 dni od zawarcia umowy z biu-
rem zawiadomiç o tym w∏aÊciwy urzàd skarbowy). Zapisy ewidencji dokonywane sà na podstawie wystawio-
nych faktur, rachunków, faktur korygujàcych i not korygujàcych, dokumentów celnych. Wszystkie te doku-
menty zwiàzane z ewidencjà jesteÊmy zobowiàzani przechowywaç przez pe∏ne pi´ç lat kalendarzowych.

Zalety WadyZalety Wady 

Prosta ksi´gowoÊç Brak mo˝liwoÊci zrzeczenia si´ rycza∏tu w trakcie 
roku podatkowego  

Brak koniecznoÊci comiesi´cznego sk∏adania Nie odlicza si´ kosztów uzyskania przychodu
deklaracji 

Przy niskich kosztach – mo˝liwoÊç uzyskania korzyÊci Bywa nieop∏acalne, gdy zysk jest bardzo ma∏y
fiskalnych w porównaniu z zasadami ogólnymi (wysokie koszty), podatek p∏aci si´ bowiem 

od przychodu bez pomniejszania o koszty 
jego uzyskania 
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Je˝eli b´dziemy prowadziç dzia∏alnoÊç opodatkowanà ró˝nymi stawkami, musimy pami´taç, aby w ewi-
dencji przychodów wyszczególniç je w odr´bnych kolumnach. W przeciwnym razie zap∏acimy od wszystkich
dzia∏alnoÊci najwy˝szà stawk´.

Poza prowadzeniem ewidencji cià˝à na rycza∏towcu inne obowiàzki:
1. Prowadzenie wykazu Êrodków trwa∏ych i wartoÊci niematerialnych i prawnych,
2. Sporzàdzanie remanentu (inwentaryzacji) na koniec roku podatkowego a tak˝e na dzieƒ rozpocz´cia

prowadzenia ewidencji przychodów. Sporzàdzanie remanentu jest obowiàzkiem w razie zmiany wspól-
nika lub likwidacji dzia∏alnoÊci,

3. Za∏o˝enie i prowadzenie kart przychodów pracowników,
4. Sk∏adanie w terminie do 31 stycznia deklaracji rocznej PIT-28.

Podatkowa ksi´ga przychodów i rozchodów

Podatkowa ksi´ga przychodów i rozchodów jest doÊç skomplikowanà formà rozliczeƒ, wymagajàcà orien-
tacji w przepisach (zw∏aszcza je˝eli chodzi o kwestie kosztów). Uk∏ad kolumnowo wierszowy ksi´gi pozwa-
la na dokonywanie zapisów operacji gospodarczych wed∏ug rodzaju, tzn. przychód lub koszt. Przychody sà
wpisywane, jako przychody ze sprzeda˝y wyrobów i us∏ug i jako pozosta∏e przychody. W cz´Êci przeznaczo-
nej na koszty jest, a˝ pi´ç kolumn rodzajowych. Wymaga to rozwa˝nego sortowania dokumentów ksi´go-
wych, tak aby uj´te by∏y wydatki zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.

Ponadto oprócz prowadzenia ksiàzki przychodów i rozchodów zobowiàzani jesteÊmy do:
1. Prowadzenia wykazu Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych,
2. Prowadzenia ewidencji wyposa˝enia,
3. Prowadzenia ewidencji zatrudnienia,
4. Prowadzenia karty przychodów zatrudnionych pracowników,
5. W przypadku, gdy jesteÊmy p∏atnikiem podatku VAT musimy prowadziç tak˝e ewidencj´ sprzeda˝y i zakupu VAT.

Zalety WadyZalety Wady 

Mo˝liwoÊç odliczania faktycznie poniesionych kosztów Prowadzenie ksi´gowoÊci wymaga orientacji 
w przepisach  

Przy wysokich kosztach – mo˝liwoÊç uzyskania KoniecznoÊç comiesi´cznego sk∏adania deklaracji  
korzyÊci fiskalnych w porównaniu z formami 
rycza∏towymi 

Zatrudnienie osób – obowiàzki z tym zwiàzane 
– formalne i finansowe

Zatrudnianie personelu rodzi po stronie pracodawcy wiele obowiàzków. Na stra˝y interesów pracownika
stoi wiele przepisów prawa, du˝o wi´cej ni˝ na stra˝y przedsi´biorcy. Jest to skutkiem ukszta∏towanej przez
lata doktryny mówiàcej, ˝e pracodawca ma nad pracownikiem przewag´ – odpowiednie uregulowania
prawne majà t´ przewag´ niwelowaç.

Zasadniczym aktem prawnym regulujàcym sprawy zatrudnienia jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-
deks Pracy. Zawarte w nim regulacje sà nadrz´dne w stosunku do postanowieƒ umownych.
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Zawieranie umów o prac´ pomi´dzy przedsi´biorcami prowadzàcymi pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospo-
darczà, a ich pracownikami odbywa si´ na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Wszelkie dzia∏ania podej-
mowane przez pracodawców wobec ich pracowników powinny byç ukierunkowane na zawarcie umowy
o prac´, ubezpieczenie pracownika, zg∏oszenie faktu zatrudnienia osoby bezrobotnej do powiatowego
urz´du pracy itp. dzia∏aƒ.

JeÊli Wasza umowa z pracownikiem naruszy postanowienia Kodeksu Pracy – w tych cz´Êciach b´dzie
niewa˝na. W Kodeksie omówione sà wszystkie podstawowe stosunki pracy, sposoby ich nawiàzania i roz-
wiàzywania.

Znalaz∏y w nim swoje miejsce kwestie zwiàzane z czasem pracy, wynagrodzeniem za prac´ w godzinach
normatywnych i nadliczbowych, urlopami p∏atnymi i bezp∏atnymi. W osobnym rozdziale Kodeks zajmuje
si´ zagadnieniami ochrony zdrowia oraz bezpieczeƒstwa i higieny pracy (bhp). Zanim zatrudnisz pracow-
nika, powinieneÊ koniecznie przeczytaç t´ ustaw´.

Oprócz obowiàzków wynikajàcych z prawa pracy pracodawca obcià˝ony jest obowiàzkami wynikajàcymi
z innych ustaw. Sà to przede wszystkim ustawy podatkowe, nak∏adajàce na pracodawc´ obowiàzek ewiden-
cjonowania i rozliczania wynagrodzeƒ, naliczania i odprowadzania podatków, sporzàdzania i dostarcza-
nia odpowiednich informacji i deklaracji dla pracowników i w∏aÊciwych urz´dów.

Przepisy o ubezpieczeniu spo∏ecznym i zdrowotnym nak∏adajà z kolei na pracodawc´ obowiàzek nali-
czania i odprowadzania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne, sporzàdzania i przechowywania
odpowiedniej dokumentacji p∏acowo-sk∏adkowej, sporzàdzania i dostarczania do zak∏adów ubezpieczeƒ
spo∏ecznych dokumentacji pozwalajàcej na ustalenie Êwiadczeƒ emerytalnych i rentowych pracownika.

Zatrudniajàc pracownika, bierzesz na siebie odpowiedzialnoÊç za jego bezpieczeƒstwo w czasie pracy.
Musisz zapewniç mu w∏aÊciwe warunki pracy, pilnowaç aby pracownik nie narusza∏ postanowieƒ wewn´trz-
nych regulaminów bhp. PowinieneÊ równie˝ organizowaç okresowe szkolenia i sprawdziany z wiedzy bhp.
Musisz dopilnowaç, aby pracownik odbywa∏ okresowe badania lekarskie. Twoim obowiàzkiem jest zapew-
niç mu takà mo˝liwoÊç.

Do zadaƒ pracodawcy nale˝y równie˝ zorganizowanie funduszu socjalnego (co oznacza skonstruowanie
regulaminu korzystania z jego Êrodków). Zasilanie funduszu socjalnego pokrywane jest z Twoich pieni´-
dzy. Jednak zatrudniajàc mniej ni˝ 20 pracowników, nie masz obowiàzku tworzyç zak∏adowego funduszu
Êwiadczeƒ socjalnych.

Wszystkie te obowiàzki poczàtkowo budzà przera˝enie, a w d∏u˝szej perspektywie ograniczajà sk∏on-
noÊç do zatrudniania (czego wynikiem jest bezrobocie na niezmiennie wysokim poziomie). Mo˝esz jednak
w znacznej mierze ograniczyç swoje k∏opoty pami´tajàc, aby:
a) zawierajàc umow´ z nowym pracownikiem zawieraç jà na okres próbny,
b) po okresie próbnym zawrzeç umow´ na czas okreÊlony, a dopiero potem na czas nieokreÊlony,
c) przed utworzeniem nowego stanowiska zastanowiç si´, czy nie mo˝na zadania zleciç osobie wykonujà-

cej wolny zawód albo prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà,
d) zatrudniaç na umow´ o dzie∏o i umow´ zlecenie,
e) w umowie o prac´ szczegó∏owo wyliczyç wa˝ne obowiàzki pracownika, których niewykonanie mo˝e spo-

wodowaç zwolnienie bez zachowania okresu wypowiedzenia (pami´tajàc o ograniczeniach wyp∏ywajà-
cych z Kodeksu Pracy),

f) nie podejmowaç pochopnie decyzji o utworzeniu nowych stanowisk pracy,
g) po zwolnieniu pracownika z danego stanowiska rozpoczàç poszukiwanie nowego.
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Kontrola przedsi´biorców

W rozdziale tym zwracamy uwag´ i uczulamy poczàtkujàcego przedsi´biorc´ na ró˝ne sprawy, które wià-
˝à si´ w mniejszym lub wi´kszym stopniu prawie z ka˝dym rodzajem dzia∏alnoÊci. Niektóre zagadnienia
(tj. zezwolenia, koncesje, licencje) pojawi∏y si´ ju˝ na etapie prowadzàcym do formalnego zarejestrowania
dzia∏alnoÊci. W tym miejscu przybli˝amy ró˝ne instytucje i s∏u˝by, z którymi przyjdzie wspó∏pracowaç. Ba-
zujàc na w∏asnym doÊwiadczeniu (us∏ugi hotelarskie i gastronomiczne) oraz sygna∏ów od przedsi´biorców,
z którymi wspó∏pracujemy, radzimy nie bagatelizowaç ani obowiàzujàcych i wymaganych procedur, prze-
pisów, pozwoleƒ itp., ani instytucji i s∏u˝b dokonujàcych okresowych kontroli.

W zale˝noÊci od rozmiaru dzia∏alnoÊci i jej charakteru, liczby zatrudnionych oraz innych czynników,
przedsi´biorca jest zobowiàzany do poinformowania stosownych urz´dów i instytucji oraz uzyskania ze-
zwoleƒ, certyfikatów, atestów i innych dokumentów wymaganych do prowadzenia tej dzia∏alnoÊci. Musi
tak˝e byç przygotowany na wizyty przedstawicieli tych instytucji w zak∏adzie/firmie w celu przeprowadze-
nia rutynowych kontroli. WÊród instytucji, z którymi b´dzie mia∏ najcz´stsze kontakty i które mogà go kon-
trolowaç sà:

• Urzàd Skarbowy – kontroluje rzetelnoÊç deklarowanych podstaw opodatkowania, prawid∏owoÊci ob-
liczenia podatku dochodowego, podatku od towarów i us∏ug (VAT), ewidencj´ ksi´gowà.

• Urzàd Kontroli Skarbowej – mo˝e sprawdzaç czy regulowane sà prawid∏owo wszelkie zobowiàzania
fiskalne np. VAT, podatek dochodowy itp., 

• Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna – gdy firma prowadzi dzia∏alnoÊç wymagajàcà nadzoru sanitarne-
go, higienicznego i epidemiologicznego, np. piekarnie, zak∏ady produkujàce i ˝ywnoÊç, sklepy spo˝ywcze,
placówki gastronomiczne, zak∏ady fryzjerskie i kosmetyczne, placówki hotelarsko-wypoczynkowe itp.

• Inspektorat Ochrony Ârodowiska – je˝eli Twoja dzia∏alnoÊç ma wp∏yw na stan Êrodowiska natural-
nego.

• Paƒstwowa Inspekcja Pracy – gdy Twoja firma zatrudnia ludzi lub szkoli uczniów, prowadzi dzia∏al-
noÊç produkcyjnà, tworzy stanowiska o szczególnych wymaganiach bhp, np. dla osób niepe∏nospraw-
nych. Na zg∏oszenie prowadzonej dzia∏alnoÊci w PIP masz 14 dni.

• Paƒstwowa Inspekcja Handlowa – dotyczy placówek handlowych i gastronomicznych.

• Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna – je˝eli prowadzisz dzia∏alnoÊç produkcyjnà lub Êwiadczysz us∏ugi dla lud-
noÊci jesteÊ zobowiàzany do zadbania, aby obiekt spe∏nia∏ wszelkie wymogi ochrony przeciwpo˝arowej.

• Zak∏ad Energetyczny – wydaje Ci zgod´ na udost´pnienie odpowiedniej wielkoÊci mocy energii elek-
trycznej  do Twojej dzia∏alnoÊci.

• Paƒstwowy Inspekcja Weterynaryjna – zw∏aszcza je˝eli prowadzisz ubojni´, rzeêni´.

• Urzàd Gminy/Miasta – ustala lokalne podatki, musisz zg∏osiç powierzchni´ pomieszczeƒ lub nieru-
chomoÊci wykorzystywane do prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz Êrodki transportu od których
nale˝y zap∏aciç podatek drogowy. 

• Kontrola organu wydajàcego koncesjà, zezwolenie, licencj´ w zakresie wykonywania/prze-
strzegania przez przedsi´biorc´ warunków udzielonych mu zezwoleƒ.

• Firmy/zak∏ady ubezpieczeniowe – w zale˝noÊci od rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci zakresu ubez-
pieczenia, zobowiàzujesz si´ do p∏acenia w okreÊlonej wysokoÊci i uzgodnionym terminie sk∏adek
(ZUS/KRUS).
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O co jeszcze powinien zadbaç poczàtkujàcy przedsi´biorca?

• wyposa˝enie w tablice informacyjne, szyldy itp.,
• zakup kasy fiskalnej,
• meble oraz urzàdzenia biurowe,
• maszyny i urzàdzenia potrzebne do prowadzenia dzia∏alnoÊci,
• materia∏y biurowe i ró˝nego rodzaju druki,
• zakup oprogramowania komputerowego i licencji,
• w zale˝noÊci od potrzeb zawarcie umów (dzier˝awy, najmu, leasingu) z kontrahentami i umów o prac´

z zatrudnionymi pracownikami.
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Przyk∏adowa struktura biznes planu dzia∏alnoÊci gospodarczej*

1. Streszczenie
2. Ogólna charakterystyka przedsi´biorstwa

2.1 Nazwa przedsi´biorstwa i forma prawna
2.2 Przedmiot dzia∏alnoÊci i obszar
2.3 Lokalizacja
2.4 Data uruchomienia
2.5 ˚yciorysy zawodowe w∏aÊciciela i osoby wspó∏pracujàcej

3. Charakterystyka produktów i Êwiadczonych us∏ug
4. Analiza rynku

4.1 Sytuacja na rynku w Polsce, regionie
4.2 Analiza otoczenia przedsi´biorstwa
4.3 Konkurenci
4.4 Zbyt – segmentacja klientów
4.5 Dostawcy

5. Analiza zasobowa
5.1 Opis kadry/zasobów ludzkich

6. Strategia marketingowa
6.1 Asortyment us∏ug
6.2 Klienci
6.3 Ceny
6.4 Dystrybucja
6.5 Promocja i reklama

7. Analiza SWOT (mocne i s∏abe strony, szanse i zagro˝enia)
8. Cele przedsi´biorstwa

8.1 Cele krótkoterminowe
8.2 Cele d∏ugoterminowe

9.Harmonogram g∏ównych zamierzeƒ
10. Za∏o˝enia ekonomiczno-finansowe nowego przedsi´wzi´cia

10.1 Nak∏ady
10.2 Ocena zapotrzebowania na Êrodki trwa∏e
10.3 Sprzeda˝
10.4 Koszty
10.5 èród∏a finansowania
10.6 Zapotrzebowanie na kapita∏ obrotowy
10.7 Poziom opodatkowania

11. Prognozy finansowe
11.1 Rachunek zysków i strat
11.2 Rachunek przep∏ywów
11.3 Bilans

12. Analiza op∏acalnoÊci przedsi´wzi´cia
12.1 Mierniki NPV (wartoÊç bie˝àca netto – Net Present Value)
12.2 Mierniki IRR (wewn´trzna stopa zwrotu – Internal Rate of Return)
12.3 Okres zwrotu nak∏adów inwestycyjnych

13. Analiza wra˝liwoÊci przedsi´wzi´cia
14. Za∏àczniki

* struktura biznesplanu: dr Marek Panfil
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Autorzy sà pracownikami OÊrodka Promowania i Wspierania Przedsi´biorczoÊci Rolnej w Sandomierzu  
od 14 lat prowadzàcego dzia∏ania na rzecz rozwoju lokalnych spo∏ecznoÊci w Polsce i Êwiadczàcego us∏ugi 
szkoleniowe, doradcze, informacyjne i finansowe.

Publikacja bezp∏atna, sfinansowana ze Êrodków pomocy zagranicznej.

Copyright Fundacja Fundusz Wspó∏pracy

Wydawca:
Fundusz Wspó∏pracy, ul. GórnoÊlàska 4a, 00-444 Warszawa

Publikacja wydana w ramach Programu Agrolinia, realizowanego przez Fundusz Wspó∏pracy na zlecenie 
Urz´du Komitetu Integracji Europejskiej

Wydanie I

Nak∏ad: 3.500 egzemplarzy

ISBN: 83-89793-81-4

Warszawa, grudzieƒ  2005

Fundusz Współpracy (www.cofund.org.pl) wspiera Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej w działaniach przygotowujàcych 
Polsk´ do sprawnego funkcjonowania w Unii Europejskiej. Jednym z wa˝nych działów Fundacji jest Biuro Programów 
Wiejskich, realizujàce programy i projekty wspierajàce polskà wieÊ, wÊród nich projekt Agrinpol (www.agrinpol.pl), 
promujàcy rozwój pozarolniczej działalnoÊci gospodarczej na wsi:

Agrinpol to internetowa baza przykładów pozarolniczej działalnoÊci gospodarczej na wsi:
– ponad 2.300 przykładów udanych przedsi´wzi´ç pozarolniczych na wsi
– 1.200 ilustrowanych zdj´ciami przykładów udanych przedsi´wzi´ç opisanych w ramach II edycji projektu (2004-2006) 
– bogate i ró˝norodne mo˝liwoÊci wyszukiwania
– dokładna mapa Polski umo˝liwiajàca szukanie ciekawych przykładów poprzez wskazanie konkretnego obszaru, obliczajàca 

odległoÊci mi´dzy punktami i oferujàca wiele innych u˝ytecznych funkcji
– mo˝liwoÊç otrzymania własnego adresu www opisanego przedsi´biorstwa (www.agrinpol.pl/firma)
– mo˝liwoÊç utworzenia przez przedsi´biorc´ własnej witryny, ze zdj´ciami i cenami poszczególnych produktów 

www.agrinpol.pl

Zapraszamy do korzystania z serwisu i umieszczania w nim informacji o swoich przedsi´biorstwach.    

Biuro Programów Wiejskich to równie˝:

• Inna działania Programu Agrolinia wspierajàce wiejskie społecznoÊci lokalne:
– wspieranie procesu tworzenia partnerstw lokalnych, które mogłyby w przyszłoÊci korzystaç ze Êrodków programów typu 

LEADER 
– działania szkoleniowe i informacyjne przygotowujàce społecznoÊci wiejskie do korzystania ze Êrodków pomocowych UE
– udzielanie kredytów dla rolników i przedsi´biorców wiejskich
– pomoc dla banków spółdzielczych

• Internetowy serwis informacyjny Agro-Info zawierajàcy:
– baz´ danych o działaniach przygotowujàcych wieÊ do funkcjonowania w warunkach integracji, w której znajdujà si´ opisy 

organizacji oraz poszczególnych rodzajów prowadzonej przez nie działalnoÊci,
– informacje na temat dost´pnej dla wsi pomocy finansowej, szkoleƒ, publikacji etc,
– opracowania eksperckie, dotyczàce zmian, jakie muszà pojawiç si´ w działalnoÊci polskich producentów rolnych, 

przetwórców  i handlowców po wstàpieniu Polski do UE,
– badania dotyczàce wiedzy mieszkaƒców wsi na temat integracji europejskiej.

www.agro-info.org.pl

Zapraszamy do korzystania oraz umieszczania w serwisie informacji o Paƒstwa organizacjach i przedsi´wzi´ciach. 

• Sieç oÊrodków informacji o UE dla mieszkaƒców wsi:
– 52 oÊrodki informacji otrzymujàce wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe
– informacje o funkcjonowaniu wsi w warunkach członkostwa Polski w UE
– informacje o niezb´dnych działaniach dostosowawczych w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spo˝ywczym
– informacje o mo˝liwoÊciach uzyskania wsparcia finansowego i doradczego, dost´pnych funduszach, dopłatach 
 bezpoÊrednich.

• Program Agro-Smak (www.agro-smak.pl):
Tworzenie podstaw systemu wsparcia dla lokalnych produktów ˝ywnoÊciowych. Projekt prowadzi działania informacyjne  
i szkoleniowe oraz promocj´ polskiego dziedzictwa kulinarnego.



Anna Zajàc-Nogaj
Piotr Korpysz

Zbigniew Krawiecki

Dzia∏alnoÊç gospodarcza na wsi
formalne strony uruchamiania i prowadzenia firmy 

procedury, obowiàzki, formularze, podatki, ksi´gowoÊç

Polska wieÊ  
w Europie 

Fundusz Wspó∏pracy, Program Agrolinia
Biuro Programów Wiejskich

ul. Solec 22
00-410 Warszawa

tel.: (022) 45 09 976, tel./fax (022) 625 13 73
www.agro-info.org.pl, www.agrinpol.pl

agro2000@cofund.org.pl

adres do korespondencji:
ul. GórnoÊlàska 4a, 00-444 Warszawa


