
Podejmowanie działalności gospodarczej  

Podejmowanie działalności gospodarczej rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy 

działający, jako osoba fizyczna oraz jako wspólnicy spółki cywilnej rejestrowani są w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie 

elektronicznej lub tradycyjnej papierowej złożony w dowolnym Urzędzie Gminy jako organie 

potwierdzającym tożsamość oraz odpowiedzialnym za przekształca wniosku na formę 

dokumentu elektronicznego. Wspólnicy spółki cywilnej mogą figurować w różnych 

ewidencjach, gdyż każdy przedsiębiorca rejestruje się oddzielnie. Wniosek o wpis do 

ewidencji składany jest na specjalnym formularzu i stanowi także wniosek o nadanie numeru 

REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego w celu dokonania wyboru innej formy 

opodatkowania niż podatek wg skali podatkowej (np. podatek liniowy) i rejestracji do 

podatku VAT oraz do ZUS lub KRUS (tzw. jedno okienko). Czynności, te powinniśmy 

dokonać przed uzyskaniem pierwszych przychodów. Jeżeli zamierzamy zatrudniać 

pracownika, to jako pracodawca będziemy również zobowiązani do zgłoszenia tego faktu do 

ubezpieczenia społecznego w ZUS.  

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej (jawna, partnerska, 

komandytowa) albo kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna) lub spółdzielni 

rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), prowadzonym przez sądy 

rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne 

są w sądach. 

Obowiązek posiadania kwalifikacji 

Do prowadzenia niektórych rodzajów działalności wymagane jest posiadanie odpowiednich 

kwalifikacji zawodowych. Przedsiębiorcy nie muszą posiadać tych kwalifikacji osobiście, 

wystarczy, że będą zatrudniali osoby wykazujące się niezbędnymi kwalifikacjami do 

wykonywania określonych czynności. Wyjątkiem są tylko pewne zawody (głównie medyczne 

i prawnicze), w których wymaga się, by kwalifikacje zawodowe posiadał sam przedsiębiorca.  

Obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w 

rejestrze działalności regulowanej 

Zasada swobody prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce dla 

niektórych jej rodzajów istotnych z punktu widzenia interesów państwa jest ograniczona.  

W celu uzyskania koncesji lub zezwolenia, należy wystąpić do właściwego organu 

koncesyjnego z wnioskiem o ich udzielenie. Wyjątkiem jest tu działalność regulowana. Do 

jej prowadzenia nie jest potrzebne zezwolenie, natomiast konieczne jest spełnienie 

szczególnych warunków określonych odpowiednimi przepisami prawa oraz uzyskanie wpisu 

do rejestru działalności regulowanej. Możemy ją podjąć po upływie 14 dni od złożenia 

oświadczenia o spełnianiu wszystkich wymaganych warunków. Jeżeli organ prowadzący 

rejestr nic w tym czasie w naszej sprawie nie zrobił. Wystarczy wówczas na piśmie 

powiadomić ten organ, że rozpoczynamy działalność. Koncesje otrzymuje się na, co najmniej 

5 lat od ministra właściwego dla danej działalności.  

Przepisy nakładają obowiązek posiadania koncesji dotyczy dla: poszukiwania lub rozpoznania 

złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji 

oraz składowania odpadów w górotworze, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, 

bronią i amunicją oraz technologią o przeznaczeniu militarnym, wytwarzania, przetwarzania, 

magazynowania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią, ochrony osób i mienia, 

rozpowszechniania programów RTV oraz przewozów lotniczych. 



Nowe przepisy o działalności gospodarczej  
 

13 maja 2011 r. została przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej regulująca funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG). Nowe przepisy dotyczące zasad rejestracji działalności 

gospodarczej osób fizycznych  obowiązują od 1 lipca 2011 r. Zakłada ona między innymi 

ułatwienia dla przedsiębiorców zamierzających podjąć lub zawiesić działalność gospodarczą 

oraz usprawnienie funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG). Wprowadzone przepisy ograniczają ilość dokumentów związanych z 

rozpoczęciem działalności, skracają czas niezbędny na załatwienie wszystkich formalności 

oraz zmniejszają katalog rodzajów działalności, dla których wymagane jest uzyskanie 

koncesji lub zezwolenia, jak również zmniejszają uciążliwości związane z kontrolami.  

 

Przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku o wpis do CEIDG w formie 

elektronicznej (w ramach tzw. samorejestracji, za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej), albo w formie papierowej – w dowolnym urzędzie 

gminy lub urzędzie skarbowym („jedno okienko”). Nie obowiązuje już tzw. właściwość 

miejscowa. 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do 

CEIDG albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. Wpis do CEIDG oznacza, że wszystkie dane zawarte we wniosku zostały 

pozytywnie zweryfikowane w odpowiednich rejestrach. We wniosku o wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej, przedsiębiorca może określić późniejszy termin rozpoczęcia 

działalności niż data złożenia wniosku. 

Wniosek o wpis do CEIDG uzupełniony został o oświadczenie o wyborze formy 

opodatkowania podatkiem PIT oraz złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w 

formie karty podatkowej. Ma to na celu optymalizację usług prowadzonych w ramach CEIDG 

i zwiększenie jej funkcjonalności. 

Zawieszenie działalności gospodarczej 

Zmiany w ustawie dotyczą także ułatwień związanych z zawieszeniem działalności 

gospodarczej. Zgodnie z przyjętymi regulacjami, przedsiębiorca niezatrudniający 

pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 

24 miesięcy. Natomiast Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w 

więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w 

jednej lub kilku takich spółkach. Oznacza to, że przedsiębiorca wykonujący działalność 

gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności 

gospodarczej w jednej z tych form. 

 

Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów nie można było zawiesić jednej formy 

działalności i jednocześnie utrzymać pozostałe (np. pozostawać wspólnikami spółki 

cywilnej). W efekcie przedsiębiorca zmuszony był do zlikwidowania drugiej działalności albo 

zawieszenia wszystkich prowadzonych.  

Nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzają jako 

obowiązujący nowy formularz wniosku o wpis do centralnej ewidencji działalności 

gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. 



Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest jednocześnie wnioskiem o 

wpis, zmianę albo skreślenie wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika 

urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego 

rolników oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. 

 

Wniosek można złożyć elektronicznie albo osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy. 

Wniosek elektroniczny 

Na stronie Ministerstwa Gospodarki http://www.mg.gov.pl/node/13267 dostępny jest (w 

formacie pdf) wzór formularza wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 

(obowiązujący od 1 lipca 2011r.) w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 oraz 

szczegółowa instrukcja jego wypełniania, niezbędne przedsiębiorcom przy rejestrowaniu lub 

zawieszeniu działalności gospodarczej. 

  Formularz CEIDG-1 (obowiązuje od 1 lipca 2011r.) – w załączeniu 

  Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1 – w załączeniu 

Na Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP na stronie Ministerstwa Gospodarki 

http://epuap.gov.pl/, zgodnie ze zmianami prawnymi, udostępniono nowy formularz wniosku 

o rejestrację działalności gospodarczej pod nazwą: Wpis do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to usługa świadczona centralnie 

tylko przez Ministerstwo Gospodarki. 

W związku z powyższym od 1 lipca 2011 r. z Katalogu Usług ePUAP zostały wycofane z 

publikacji opisy następujących usług: 

1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 

2. Wznowienie działalności gospodarczej, 

3. Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, 

4. Zawieszenie działalności gospodarczej, 

5. Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. 

 

Podstawa prawna:  

USTAWA z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 131, Poz. 764) 
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