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Wstęp 

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest wciąż najbardziej popularną 

formą prowadzenia firmy. 

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

z łatwości w zakładaniu tego rodzaju działalności oraz stosunkowo przejrzystych 

przepisów. Pomijam fakt, że niektórzy nie mają pojęcia o innych formach 

prowadzenia firmy, a nawet jeśli o nich słyszeli, wydaje im się, że ich firma jest zbyt 

mała, by mogli o tym myśleć.  

W kontekście działalności gospodarczej, wielu przedsiębiorców jest 

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

stara się upraszczać załatwianie spraw z ZUS-em.  

Oczywiście wiąże się to również 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 lub będą na abstrakcyjnie niskim 

poziomie, a wysokość opłacanych składek do ZUS-u nic nie zmieni. Ci, którzy wierzą 

jednak w emerytury z ZUS-u, 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 chcemy, żeby tak wyglądała nasza emerytura. 

Wśród przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, można 

wyróżnić kilka typów.  

Pierwszy z nich to tzw. etatowiec. Obecnie na rynku jest wiele ofert pracy,  

w których preferowana jest własna działalność gospodarcza. W praktyce wygląda to 
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tak, że zatrudniony 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 rzędu 10–20 tysięcy złotych jest to po prostu bardziej 

opłacalne.  

Drugą grupą są przedsiębiorcy, którzy chcą wypróbować pomysł na biznes. 

Często wśród nich znajdziemy freelancerów, grafików, copywriterów itp. To osoby, 

które wykonują usługi dla kilku klientów i sami są pracownikami w swojej firmie. Nie 

myślą oni jednak o zatrudnianiu kolejnych pracowników lub rozszerzeniu usługi. 

Wbrew wszystkiemu działalność gospodarcza dla freelancera nie jest najgorszym 

pomysłem. Oczywiście składki do ZUS-u są stosunkowo wysokie, szczególnie po 2,5 

roku, natomiast ryzyko biznesowe jest na tyle małe, że opłaca się tę formę 

wypróbować. Ostatnią, trzecią grupą przedsiębiorców, są osoby, które poważnie 

myślą o rozwijaniu dużych biznesów. Planują zatrudniać pracowników, uruchamiać 

linię produkcyjną czy niekiedy podejmować wysokie ryzyko, jak w przypadku branży 

budowlanej. W mojej ocenie można ich nazwać „oszołomami”, ponieważ otwierają 

działalność gospodarczą bez świadomości tego, z czym to się wiąże. Nie zawsze 

przewidują ryzyko, które na siebie biorą. Branże z wysokim czynnikiem ryzyka 

(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. Dlatego też powstał 

niniejszy produkt. Znajdziecie w nim informacje o zakładaniu i zamykaniu firmy, 

numerach PKD, podstawowych pojęciach i wielu innych aspektach, z którymi 

mierzycie się w codziennym prowadzeniu firmy. 


