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1. Podstawy prawne

Podstawowe znaczenie dla określenia zasad prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce mają: 
a) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku ustalająca, że „Społeczna gospodarka 

rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu 
i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.” 
(Art. 20). 

b) acquis communautaire (dorobek prawny) Unii Europejskiej przyjęty z dniem 1.5.2004 roku jako obowią-
zujący na terytorium RP, w tym w szczególności: 

–  TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym określające „Prawo przedsiębiorczości” (Art. 
49-55), zasady pomocy publicznej (Art. 107-109) i konkurencyjności przemysłowej (Art. 173).

–  DPUR2005/36/WE – Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005 roku 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

–   RRUE2015/1588 – Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13.7.2015 roku w sprawie stosowania art. 107 
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa. 

–  RKUE1407/2013 – Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 roku w sprawie stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

–  RKUE360/2012 – Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 360/2012 z dnia 25.4.2012 roku  w sprawie stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej 
przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

–  Rozporządzenie Rady z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE).
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c)  ustawy 
–  UKSH – Ustawa z dnia 15.9.2000 roku Kodeks spółek handlowych. 
–  UKSSC – Ustawa z dnia 28.7.2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
–  UPS – Ustawa z dnia 16.9.1982 roku Prawo spółdzielcze 
–  UKC – Ustawa z dnia 23.4.1964 roku – Kodeks cywilny. 
–  UKRS – Ustawa z dnia 20.8.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
–  UOBP – Ustawa z dnia 12.12.2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
–  USDG – Ustawa z dnia 2.7.2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. 
–  UŚUTRP – Ustawa z dnia 4.3.2010 roku o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
–  UOKK – Ustawa z dnia 16.2.2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
–  UZUKZNPCUE – Ustawa z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych naby-

tych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
d) wykonawcze rozporządzenia wydawane przez Radę Ministrów lub upoważnionych ministrów, w tym m.in.:
–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.9.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.12.2011 roku w sprawie warunków organizacyjno-

-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do 
sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się 
dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej. 

–  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4.1.2017 roku w sprawie trybu zakładania konta w sys-
temie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim 
czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzor-
ca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, a także wymagań doty-
czących podpisu elektronicznego.

2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 

2.1. Wprowadzenie
Działalność gospodarcza w Polsce może być prowadzona indywidualnie przez osobę fizyczną lub w formie 

spółek, zasady funkcjonowania których określają przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych, 
jak również przez spółdzielnie:
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Możliwe jest także prowadzenie tej działalności przez jednostki z założenia niedochodowe, jakimi są fun-
dacje i stowarzyszenia oraz przez podmioty mające siedzibę w innych państwach, bezpośrednio lub w for-
mie przedstawicielstwa/oddziału, a także przez spółki europejskie (SE). Zgodnie z USDG osoby zagraniczne 
z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu (EFTA) oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez 
te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność 
gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Przedsiębiorcy zagraniczni na terytorium RP 
mogą tworzyć oddziały dla wykonywania działalności gospodarczej oraz przedstawicielstwa dla prowadzenia 
wyłącznie reklamy i promocji.

Wybór formy prowadzenia działalności ma często istotne znaczenie dla jej efektywności. Składają się na 
to w szczególności zagadnienia związane z kosztami prowadzenia (np. obligatoryjność prowadzenia ksiąg 
rachunkowych przez osoby prawne, obligatoryjność badania sprawozdania finansowego i udziału notariusza 
w walnych zgromadzeniach w spółce akcyjnej) jak i sprawność zarządzania (udział kilku osób w podpisy-
waniu dokumentów, składanie dokumentów w KRS). Ważne jest także ryzyko majątkowe prowadzenia dzia-
łalności: pełne przy działalności gospodarczej osoby fizycznej i niektórych spółek osobowych a ograniczone 
w przypadku wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjonariuszy spółki akcyjnej do wyso-
kości inwestycji, przy jego przeniesieniu na osoby zarządzające.

2.2. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej oraz zadania organów publicznych w tym zakresie reguluje USDG. Określa ona w szczegól-
ności:
– Przedmiot  działalności gospodarczej, którym jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, han-

dlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność 
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 

– Definicję przedsiębiorcy, którym jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu dzia-
łalność gospodarczą; za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykony-
wanej przez nich działalności gospodarczej. 

–  Zasadę, iż podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego 
na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 

–  Podstawowe zasady udzielania przez Państwo pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz wspierania przez 
organy administracji publicznej rozwoju przedsiębiorczości, przez tworzenie korzystnych warunków do 
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, a w tym wspierania mikroprzedsiębiorców oraz 
małych i średnich przedsiębiorców. 

–  Zasadę, iż wykonując swoje zadania, w tym w zakresie nadzoru i kontroli, organy działają wyłącznie na 
podstawie i w granicach prawa, z poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorcy. 

–  Zasady uzyskiwania przez przedsiębiorcę od organów administracji publicznej pisemnych interpretacji co do 
zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę 
daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. 

–  Zasadę, iż przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo po uzyskaniu wpisu do rejestru 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 

–  Zasady zawieszania wykonywanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców niezatrudniających 
pracowników. 

–  Obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają 
wpisowi do CEIDG/KRS.
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–  Zasadę, iż przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszano-
wania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. 

–  Obowiązek spełniania przez przedsiębiorcę określonych przepisami prawa warunków wykonywania dzia-
łalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego 
i moralności publicznej, a także ochrony środowiska. 

–  Obowiązek zapewnienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich upraw-
nień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, aby czynności w ra-
mach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiada-
niem takich uprawnień zawodowych. 

–  Zasadę, że przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium RP jest obowiązany do zamiesz-
czenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty 
sposób, pisemnych informacji w języku polskim określających firmę producenta i jego adres, a także pań-
stwo siedziby wytwórcy, jeżeli ma on siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej 
i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz umożliwiających 
identyfikację towaru, chyba że przeznaczenie towaru jest oczywiste. 

–  Obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodar-
czą za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, 
z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na 
liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach 
obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. 
Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowej ustawy regulującej zagadnienia prowadzenia działalności 

gospodarczej. 
Istotne znaczenie dla omawianych zagadnień mają przepisy UKC dotyczące przedsiębiorców i ich ozna-

czenia (Art. 431-4310) oraz definiujące przedsiębiorstwo (Art. 551). Regulacje te stanowią m.in.:
–  Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca  osobą prawną, 

której UKC przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 
zawodową. 

–  Przedsiębiorca działa pod firmą, którą ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne 
stanowią inaczej. 

–  Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących 
działalność na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przed-
siębiorcy, przedmiotu działalności przed-siębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. 

–  Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub okre-
śleń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń 
dowolnie obranych. 

–  Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może 
być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne 
określenia dowolnie obrane. 

–  Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego 
działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego 
skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogól-
nych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. 

–  Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczo-
nym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 
2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne pra-

wa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 
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3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania 
z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 
5) koncesje, licencje i zezwolenia; 
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 
8) tajemnice przedsiębiorstwa; 
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
–  Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przed-

siębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. 

2.3. Koncesje, zezwolenia, zgody, licencje oraz regulowana działalność gospodarcza 
Koncesjonowaniu podlega wykonywanie działalności gospodarczej m.in. w zakresie: 

–  wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

–  wytwarzania, przetwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami 
i energią, 

–  ochrony osób i mienia, 
–  rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnia-

nych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub 
w sieciach kablowych, 

–  przewozów lotniczych, 
–  prowadzenia kasyna gry. 

Szczegółowy zasady wykonywania działalności koncesjonowanej określają przepisy odpowiednich ustaw. 
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do 

wniosku następuje w drodze decyzji. Organ koncesyjny może określić w koncesji szczególne warunki wyko-
nywania działalności gospodarczej objętej koncesją. W przypadku, gdy liczba przedsiębiorców, spełniających 
warunki do udzielenia koncesji i dających rękojmię prawidłowego wykonywania tej działalności jest większa 
od liczby koncesji przewidzianych do udzielenia, organ koncesyjny zarządza przetarg, w którym dokonuje 
wyboru ofert kierując się wysokością zadeklarowanych opłat za udzielenie koncesji.

Jeżeli przepis odpowiedniej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, 
wykonywanie jej jest możliwe po spełnieniu określonych warunków i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działal-
ności regulowanej. Za działalność regulowaną uznane zostały m.in. następujące rodzaje działalności gospo-
darczej:
–  kantorowa, 
–  przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, 
–  organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów 

o świadczenie usług turystycznych,
–  świadczenie usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na teryto-

rium RP i polowania za granicą,
–  prowadzenie stacji kontroli pojazdów, ośrodka szkolenia kierowców, ośrodka doskonalenia techniki jazdy 

oraz pracowni psychologicznej dla celów uzyskiwania praw jazdy,
–  wyrób lub rozlew napojów spirytusowych, 
–  wyrób, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytonio-

wych,
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–  wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich, 
–  świadczenie usług detektywistycznych,
–  wytwarzanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu biokomponentów.

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego 
rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnie-
niu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. 
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 
rejestru. 

Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania 
warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej.  

Rejestry działalności regulowanej są jawne. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za  
pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr. 

Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym m.in. 
w przepisach: 
– ustawy z dnia 19.11.2009 roku o grach hazardowych,
– ustawy z dnia 26.10.2000 roku o giełdach towarowych,
– ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach,  
– ustawy z dnia 11.5.2001 roku – Prawo o miarach, 
– ustawy z dnia 6.9.2001 roku – Prawo farmaceutyczne,
– ustawy z dnia 6.9.2001 roku o transporcie drogowym,
– ustawy z dnia 11.9.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
– ustawy z dnia 22.5.2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
– ustawy z dnia 6.12.2008 roku o podatku akcyzowym,
– ustawy z dnia 19.8.2011 roku o usługach płatniczych.

Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalności związanej z nara-
żeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej w ustawie z dnia 29.11.2000 roku – Prawo 
atomowe.

Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie warsztatu w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 
29.7.2005 roku o systemie tachografów cyfrowych.

Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach 
ustawy z dnia 6.9.2001 roku o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 28.3.2003 roku o transporcie kole-
jowym.

Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności w zakresie określonym w przepisach ustawy 
z dnia 24.8.2001 roku o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów 
wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami oraz – schematu płatniczego w zakresie określo-
nym w przepisach ustawy z dnia 19.8.2011 roku o usługach płatniczych. 

2.4. Zawody regulowane
Wykonywanie działalności w zakresie zawodów regulowanych możliwe jest po spełnieniu warunków okre-

ślonych odpowiednimi ustawami. Są to m.in. zawody adwokata, architekta, aktuariusza, biegłego rewidenta, 
farmaceuty, doradcy podatkowego, lekarza, nurka, radcy prawnego. W przypadku wykonywania działalności 
gospodarczej w tych zawodach przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień lub 
do zatrudnienia osoby je posiadającej.

Aktualny pełny wykaz zawodów regulowanych dostępny jest w serwisie ec.europa.eu. 
Aktualne zasady uznawania zawodów regulowanych w Polsce, oparte o DPUR2005/36/WE i jej modyfika-

cje, określone przepisami UZUKZNPCUE, dostępne są w serwisie Ministerstwa Rozwoju.
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2.5. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy 
Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach określonych 

w USDG, z wyjątkami  wynikającymi z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych, kontroli w zakresie przestrzegania 
warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej i kontroli celno-skarbowej. Zakres przedmio-
towy kontroli oraz organy upoważnione do jej przeprowadzenia określają ustawy. 

Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, z szczególnych określonych 
przez USDG wyjątkiem określonych przypadków. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni 
i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. 
Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli 
wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upły-
wem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu 
legitymacji służbowej, przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, osoba podejmująca kontrolę ma obo-
wiązek poinformować kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę, wobec której podjęto czynności kontrolne, 
o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli. 

Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej 
z wyjątkiem sytuacji, gdy: 
–  ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej, 
–  przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, 

przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia 
dowodów jego popełnienia, 

–  kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów UOKK, 
–  przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska na-

turalnego. 
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej 

lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg 
podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez 
kontrolowanego. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być prze-
prowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. 

Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upo-
ważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli 
służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. 

Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. 
Nie dotyczy to m.in. sytuacji, gdy: 
–  ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej,
–  przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, 

przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia 
dowodów jego popełnienia, 

–  przedsiębiorca wyraził zgodę na równoczesne podjęcie i prowadzenie więcej niż jednej kontroli, 
–  kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów UOKK, 
–  przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska  

naturalnego, 
–  kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego  

zwrotu, 
–  przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego 

o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych 
Wspólnoty Europejskiej; 
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–  prowadzona kontrola jest kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych uregulowaną w ustawie 
z dnia 9.10.2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatko-
wych oraz wdrożenia ustawodawstwa. 
Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ kontroli odstąpi 

od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli. 
Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie 

może przekraczać: 
1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych; 
2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych; 
3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych; 
4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych. 

Ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się m.in. w przypadkach gdy: 
–  ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej, 
–  przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, 

przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia 
dowodów jego popełnienia, 

–  kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów UOKK, 
–  przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska na-

turalnego,
–  kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu, 
–  przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego 

o ochronie konkurencji lub prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty 
Europejskiej,

–  kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy odrębnych przepisów właściwy organ wydał decyzję o uzna-
niu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiąza-
nymi – w zakresie związanym z wykonaniem tej decyzji.
Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wy-

maga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed 
podjęciem dalszych czynności kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać poda-
nych wyżej terminów. Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest także, jeżeli w toku kontroli zostanie 
ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równo-
wartość 10% kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego lub straty, albo w przypadku ujawnienia 
faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku. Organ kontroli zawiadamia kontrolowanego o tych 
ujawnionych okolicznościach, jednocześnie wskazując zgromadzony w tym zakresie materiał dowodowy. 
Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli. 

2.6. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
Kryteria ustalenia kategorii przedsiębiorcy według USDG, mające znaczenie m.in. dla określenia czasu 

trwania kontroli przedsiębiorcy oraz udzielanej pomocy publicznej:
–  Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obro-

towych: 
1)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
2)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprze-

kraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 
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–  Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: 

1)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
2)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprze-

kraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 

–  Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: 

1)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
2)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprze-

kraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 
Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. Średniorocz-
ne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. 

2.7. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną
Zgodnie z USDG  przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podlegają wpisowi do CEIDG. Ewidencja 

ta prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Część 
danych zawartych w CEIDG, dotyczących podstawowych informacji o przedsiębiorcy, udostępniona jest 
w serwisie Ministerstwa Rozwoju, co pozwala na weryfikację kontrahentów przez innych przedsiębiorców 
i konsumentów. 

Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formula-
rzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej mi-
nistra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. Oso-
ba podlegająca wpisowi może także złożyć wniosek w formie papierowej w wybranym przez siebie urzędzie 
gminy albo wysłać listem poleconym na adres wybranego urzędu gminy. Treść takiego zgłoszenia zostanie 
wprowadzona do systemu teleinformatycznego przez pracownika tego urzędu – po osobistym potwierdzeniu 
tożsamości albo potwierdzeniu podpisu na wniosku przez notariusza. Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od 
opłat. 

Wpisowi do CEIDG podlegają: 
–  firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada, 
–  data urodzenia przedsiębiorcy, 
–  numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada, 
–  numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki numer został nadany oraz informacje o jego 

unieważnieniu lub uchyleniu, 
–  informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsię-

biorcy, 
–  adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, 

w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony, 
–  dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer 

telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone we wniosku o wpis do CEIDG.
–  data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, 
–  określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działal-

ności (PKD), 
–  informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, 
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–  numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przed-
siębiorca zawarł umowy takich spółek, 

–  dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu 
spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił infor-
mację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG, 

–  dane przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane, 
–  informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, 
–  informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub 

opieki, 
–  informacja o ogłoszeniu upadłości, ukończeniu tego postępowania oraz dane syndyka,
–  informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek nie-

wypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na 
zaspokojenie tych kosztów, 

–  informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyza-
cyjnym lub upadłościowym, 

–  informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o ukończeniu postępowania restrukturyzacyj-
nego albo o uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie 
układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy,

–  informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu 
działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, 

–  informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
–  informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę pod-

lega wpisowi do CEIDG,
–  informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małolet-

nich lub z opieką nad nimi, 
–  informacja o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile informacja ta zo-

stała zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG,
–  informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG. 

Za pośrednictwem CEIDG dokonywane są także, zgodnie z tzw. „procedurą jednego okienka”, zgłoszenia 
dotyczące:
–  wpisu albo zmiany wpisu do prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny krajowego rejestru urzędo-

wego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), 
–  zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewi-

dencji Podatników,
–  zgłoszenia płatnika składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
–  oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wy-
branej formy opodatkowania,

–  zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo 
zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych, 

–  zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawia-
domienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał, 

–  zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamia-
rze prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

–  przyjęcia zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie podatkowej księgi 
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przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji przychodów, a także zawiadomienia o roz-
wiązaniu tych umów,

–  w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia zgłoszenia 
do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego, zgło-
szenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny i zmiany danych wykazanych w tych zgłosze-
niach oraz zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń.
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych wobec osoby, której 

wpis dotyczy, zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub pro-
wadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi 
oraz posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Oświad-
czenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje upoważnionemu pracownikowi 
urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. 

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o: 
– zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych,
– jego wykreślenie – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. 

Dane wpisane do CEIDG objęte są domniemaniem prawdziwości. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG 
ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli pod-
legały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu 
do CEIDG w ustawowym terminie albo brakiem zgłoszenia zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda 
nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba 
wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności. 

Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu w przypadku: 
–  stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, 
–  niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia na-

stępującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności bądź też w przypadku 
niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności przed upły-
wem 24 miesięcy od dnia jej zawieszenia, 

–  utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej, 
–  gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa,
–  gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
–  po zgonie przedsiębiorcy. 

Dostępność danych wpisanych do CEIDG powoduje, że organy administracji publicznej nie mogą doma-
gać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie 
w CEIDG. W przypadku potrzeby przedsiębiorca może zwrócić się do ministra właściwego do spraw gospo-
darki o potwierdzenie wydruku z CEIDG celem poświadczenia przez apostille. 

2.8. Spółka cywilna
Zasady funkcjonowania spółki cywilnej określają przepisy UKC (Art. 860-875). Przez umowę spółki 

wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób 
oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów, którymi mogą być własność lub inne prawa albo na 
świadczenie usług. Umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, 
domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość. Umowa spółki cywilnej podlega podatko-
wi od czynności cywilnoprawnych.

W czasie trwania spółki wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników 
ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku oraz nie może domagać się podziału wspólnego 
majątku wspólników. 
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Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobo-
wiązany do prowadzenia spraw spółki. 

Zgodnie z USDG spółka cywilna nie jest uznawana za przedsiębiorcę. Osoby fizyczne, które zamierzają 
prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, muszą dokonać wpisu w CEIDG jako przedsię-
biorcy, zgłaszając informacje o prowadzeniu działalności w tej formie. 

Spółka cywilna uzyskuje własny numer REGON i NIP. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług 
(VAT) i podatnikiem/płatnikiem innych danin publicznych związanych z jej działalnością oraz płatnikiem 
składek rozliczanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podatek dochodowy od osób fizycznych wspól-
nicy opłacają indywidualnie, według osiągniętego przez siebie dochodu.

2.9. Spółki handlowe
Utworzenie spółki handlowej podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wymaga to spo-

rządzenia umowy na piśmie i wypełnienia odpowiednich formularzy rejestracyjnych oraz dokonania opłaty sądo-
wej. W przypadku spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej 
konieczne jest sporządzenie umów/statutów w formie aktów notarialnych. Niektóre umowy mogą być sporzą-
dzone przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym KRS. Ze względu na 
możliwość popełnienia istotnych błędów, powodujących długotrwałość rejestracji i  rzutujących w przyszłości 
na funkcjonowanie spółki, celowe jest korzystanie przy opracowywaniu umów/statutów z doradztwa prawnego.   

Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spół-
ką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem 
solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub 
firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz 
dodatkowe oznaczenie „spółka jawna” (w skrócie „sp. j.”). 

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania 
wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Firma spółki partnerskiej powin-
na zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo 
„spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce; dopuszczalne jest używanie 
w obrocie skrótu „sp.p.”, przy czym sformułowań tych może używać tylko spółka partnerska. Partnerami 
w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów (adwoka-
ta, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, dorad-
cy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza 
dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, 
rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego) lub określonych w odrębnej ustawie. 

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, 
w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia 
(komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. 
Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodat-
kowe oznaczenie „spółka komandytowa”; dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”. Jeżeli kom-
plementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy 
(nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nazwisko komandytariusza 
nie może być zamieszczane w firmie spółki.

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod wła-
sną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez 
ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Firma spółki komandy-
towo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie 
„spółka komandytowo-akcyjna”; dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.K.A.”. Jeżeli komplemen-
tariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy 
(nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna”. Nazwisko albo fir-
ma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. 
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym 
celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania 
spółki. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych, a wartość nominalna udziału 
nie może być niższa niż 50 złotych. Firma spółki może być obrana dowolnie z dodatkowym oznaczeniem 
„spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”; dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.”  
lub „sp. z o.o.”.

Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie 
przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowią-
zania spółki. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych, a wartość nominalna 
akcji nie może być niższa niż 1 grosz. Firma spółki może być obrana dowolnie z dodatkowym oznaczeniem 
„spółka akcyjna”; dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.A.”.

3. Obowiązki prowadzących działalność gospodarczą  
    wynikające z przepisów szczególnych

Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania unijnych i krajowych przepisów regulujących działal-
ność w dziedzinach będących przedmiotem jego przedsiębiorstwa oraz przepisów ustaw dotyczących wszyst-
kich przedsiębiorców. Należą do nich w szczególności:
–  Ustawa z dnia 29.6.1995 roku o statystyce publicznej – w szczególności w zakresie posiadania numeru 

REGON, stosowania symboli klasyfikacji statystycznych i sporządzania sprawozdań statystycznych,
–  Ustawa z dnia 29.8.1997 roku o ochronie danych osobowych – w szczególności w zakresie tworzenia 

i przetwarzania danych osobowych,
–  Ustawa z dnia 27.4.2001 roku Prawo ochrony środowiska – w szczególności w zakresie przestrzegania 

wymogów środowiskowych przy realizacji inwestycji i prowadzeniu działalności gospodarczej,
–  Ustawa z dnia 26.6.1974 roku Kodeks pracy – w szczególności w zakresie warunków zawierania i reali-

zacji umów o pracę oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
–  Ustawa z dnia 9.5.2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług – w szczególności w zakresie 

uwidaczniania w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług cen oraz cen jednostkowych towarów 
(usług),

–  Ustawa z dnia 18.4.2002 roku o stanie klęski żywiołowej – w szczególności w zakresie zawieszeniu dzia-
łalności określonych przedsiębiorców oraz przestrzegania innych nakazów lub zakazów,

–  Ustawa z dnia 21.11.1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – w szcze-
gólności w zakresie wykonywania świadczeń na rzecz obrony,

–  Ustawa z dnia 11.5.2001 roku Prawo o miarach – w szczególności w zakresie stosowania legalnych jedno-
stek miary,

–  ustaw podatkowych regulujących zasady wymiaru i opłacania danin publicznych.
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4. Ważne strony internetowe

–  pełny wykaz zawodów regulowanych w serwisie http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/in-
dex.cfm?action=regprofs&id_country=23&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top%20.

–  zasady uznawania zawodów regulowanych w Polsce w serwisie Ministerstwa Rozwoju https://www.biz-
nes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-europie/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych-w-ue/uznawanie-kwa-
lifikacji-w-ue.

–  informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce w serwisie Ministerstwa Rozwoju https://
www.biznes.gov.pl/poradniki-przedsiebiorcy 

–  dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego w serwisie Ministerstwa Sprawiedliwości https://bip.ms.gov.pl/
pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/ 

–  dostęp do Centralnej Ewidencji i Informacji i o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  w serwisie Minister-
stwa Rozwoju https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/  

Nota Wydawcy
Publikacja ma charakter informacyjny, zgodny ze stanem prawnym na dzień 1.1.2017 roku. Wykorzystanie 

zawartych w niej informacji w konkretnych sytuacjach poprzedzone powinno być analizą stanu prawnego 
aktualnego w czasie realizowanych czynności.

Autor i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania treści zawartych w publikacji.
Źródłami prawa w Polsce są wyłącznie teksty ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (http://

eur-lex.europa.eu), Dzienniku Ustaw (od dnia 1.1.2010 roku – w Dzienniku Ustaw w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji – http://dokumenty.rd.gov.pl/DziennikUstaw) oraz 
innych organach promulgacyjnych, z którymi należy zapoznać się przed wykonaniem konkretnych działań.

Publikacja stanowi część pakietów informacyjnych „Uwarunkowania prawne w zakresie przedsiębiorczo-
ści w Polsce i Republice Czeskiej – wybrane zagadnienia”. ISBN 978-83-939860-7-1

Wydawca: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27
 


