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Wstęp 

Działalność gospodarcza jest wciąż najbardziej popularną formą 

prowadzenia firmy.  

W Polsce rocznie zakłada się ich kilkadziesiąt tysięcy, co wynika po części z 

łatwości w ich zakładaniu oraz stosunkowo przejrzystych przepisów. Pomijam 

fakt, że niektórzy nie mają pojęcia o innych formach prowadzenia firmy, a nawet 

jeśli o nich słyszeli to wydaje im się, że są zbyt mali, aby się nimi zainteresować.  

Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą to wielu przedsiębiorców jest 

kuszonych dotacjami na start, czy na wsparcie w rozwoju. Dodatkowo rząd, co 

roku stara się ułatwiać załatwianie spraw z ZUSem. Oczywiście wiąże się to z 

tym, że im mniejsze składki płacimy, tym mniejszą będziemy mieć emeryturę. Ja 

osobiście nie wierzę w nią wcale. Uważam, że za 10, 20 czy 30 lat emerytur nie 

będzie wcale lub będą na abstrakcyjnym poziomie, a wysokość opłacanych 

składek do ZUS nic nie zmieni. Ci, którzy wierzą jednak w emerytury z ZUS 

muszą się liczyć z tym, że im niższe składki odprowadzają tym niższą dostaną 

emeryturę w przyszłości. Dla przykładu przedsiębiorcy, którzy dzisiaj przechodzą 

na emeryturę i przez większą część życia prowadzili działalność gospodarczą, 

otrzymują mniej więcej 1000 złotych miesięcznie. Niezależnie od osoby jest to 

naprawdę mało. Pytanie, czy rzeczywiście tak chcemy.  

Istnieje kilka typów przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność 

gospodarczą. Pierwszy z nich to tzw. etatowiec. Obecnie na rynku jest wiele 

stanowisk, gdzie preferowana jest własna działalność gospodarcza. Człowiek 

pracuje na etacie, ale zamiast umowy o pracę, co miesiąc wystawia FV. Tak dzieje 

się szczególnie w przypadku wyższych zarobków, czyli np. w branży IT. Przy 

pensjach 10-20 tysięcy złotych jest to po prostu bardziej opłacalne. Drugą grupą 

są przedsiębiorcy, którzy chcą wypróbować pomysł na biznes. Często wśród nich 

znajdziemy freelancer’ów, grafików, copywriter’ów itd. To osoby, które 

wykonują usługi dla kilku klientów i sami są pracownikami w swojej firmie. Nie 
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myślą oni jednak w kontekście zatrudniania kolejnych pracowników, czy 

rozszerzenia usługi. Wbrew wszystkiemu działalność gospodarcza w obrębie 

bycia freelancerem nie jest najgorszym pomysłem. Oczywiście składki do ZUSu 

są stosunkowo wysokie, szczególnie po 2,5 roku, natomiast ryzyko biznesowe jest 

na tyle małe, że opłaca się tą formę w tym przypadku wypróbować. Ostatnią, 

trzecią grupą przedsiębiorców są osoby, którzy na poważnie myślą o rozwijaniu 

dużych biznesów, czyli zatrudniać pracowników, uruchamiać linię produkcyjną 

czy niekiedy podejmować wysokie ryzyko, jak w przypadku branży budowlanej. 

W mojej ocenie są to tzw. oszołomy, którzy otwierają działalność gospodarczą 

bez świadomości z czym to się wiąże. Nie zawsze widzą ryzyko, które na siebie 

biorą. Branże, które są okupione wysokim ryzykiem (głównie finansowym), 

powinny obfitować w firmy inne niż działalności gospodarcze.  

Faktem jest, że 90% przedsiębiorców, zakładając pierwszą firmę otwiera ją 

pod postacią jednoosobowej działalności gospodarczej. Dlatego właśnie marka 

ZUS to nie MUS postanowiła pomóc tym osobom i ułatwić im życie. Stąd też 

powstał niniejszy produkt. Znajdziecie w nim informacje o zakładaniu, 

zamykaniu firmy, numerach PKD, podstawowych pojęciach i wielu innych 

aspektach, z którymi mierzycie się w codziennym prowadzeniu firmy. 
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Charakterystyka działalności gospodarczej 

Według przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 

2 lipca 2004 roku jest to "zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, 

handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin 

ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i 

ciągły".   

Jeżeli działalność ma charakter regularny, zorganizowany, prowadzona jest 

we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, z zamiarem osiągnięcia zysku 

mówimy o prowadzonej działalności gospodarczej. 

Podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to m.in.: 

 cel zarobkowy – jest nastawiona na zysk, 

 ma charakter zorganizowany – np. wynajmowane są pomieszczenia do jej 

wykonywania, jest prowadzony marketing, 

 wykonywana jest w sposób ciągły – oznacza podejmowanie czynności w 

sposób ciągły, zmierzających do określonego celu. Działania mają 

charakter powtarzalny, 

 wykonywana jest we własnym imieniu i odpowiedzialność - nie jest 

zarządzana przez zewnętrzną osobę, podmiot, 

Kluczowym znaczeniem w identyfikacji jednoosobowej działalności 

gospodarczej jest ponoszenie bezpośredniego ryzyka z nią związanego. 
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Podstawowe pojęcia 

 Odkąd zaczęłam współpracę z przedsiębiorcami, już prawię 10 lat temu, 

wciąż widzę, że traktują oni księgowych jako konieczność, jako osoby, które nie 

mówią ludzkim językiem lub kogoś kto chce uprzykrzyć im życie. Właśnie 

dlatego stworzyłam ten rozdział, aby ułatwił on komunikację z księgowym. 

Prowadząc działalność gospodarczą trzeba po prostu rozumieć poniższe pojęcia.  

 Pierwszym z nich jest przychód. Często zamiennie stosuje się tutaj również 

pojęcie obrót. Najprościej zapamiętać to jako kwotę, która do nas przychodzi. 

Przychód roczny będzie zatem sumą wszystkich naszych wystawionych faktur, a 

w przypadku kasy fiskalnej – paragonów. Często operuje się pojęciem przychodu 

w ujęciu rocznym (na formularzu PIT), miesięcznym czy kwartalnym.  

 Kolejnym pojęciem jest koszt. Inaczej są to pieniądze, które wydajemy na 

prowadzenie naszej firmy, aby mogła prosperować i się rozwijać. Kosztem mogą 

być również szkolenia czy kursy. Pamiętajmy, aby koszty były związane z 

profilem naszej działalności. Koszty dzieli się na takie, które stanowią 

umniejszenie podstawy do podatku oraz takie, które nie stanowią umniejszenia 

podstawy do podatku. Te pierwsze są to wszystkie wydatki, które potocznie 

„wrzucamy w koszty”. Jeżeli nasz przychód wynosi 100 tysięcy zł, a nasze koszty 

to 50 tysięcy zł to podatek zapłacimy od 50 tysięcy zł. Koszty nie stanowiące 

umniejszenia podstawy do podatku to zazwyczaj wydatki nie związane z profilem 

naszej działalności. Na przykład prowadzimy warsztat samochodowy, a pieniądze 

wydaliśmy na kurs garncarstwa. Mimo, że wzięliśmy FV za kurs, to nie możemy 

jej zaliczyć jako koszt podatkowy.  

 Przychód minus koszt daje dochód. Są to pieniądze, które zostały w firmie. 

Jeżeli w styczniu nasz przychód wyniósł 10 tysięcy zł, a koszty 2 tysięcy zł to 

dochód wynosi 8 tysięcy zł. Dochód inaczej jest to podstawa do podatku. 

Niektórzy przedsiębiorcy, zwłaszcza Ci początkujący, liczą podatek od 


