
PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
małe firmy, wielkie zmiany 
 
 
 
 

1 

v 



PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
małe firmy, wielkie zmiany 
 
 
 
 

2 

Pakiet „Konstytucji Biznesu”: 
zasadnicze elementy 
Koszalin, 21 maja 2018 r. 
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Pakiet 5 ustaw, obowiązujących od 30 kwietnia br. 

W jej skład wchodzą: 

    - Prawo przedsiębiorców 

    - ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców 

    - ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 

      w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

    - ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla  

      Przedsiębiorcy 

    - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące 

      działalności gospodarczej 

 

Czym jest Konstytucja Biznesu? 
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Opiera się na 4 filarach: 

- Zasady ogólne 

 

- Klauzula pewności prawa 

 

- Zasady tworzenia prawa gospodarczego 

 

- Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 

Prawo przedsiębiorców 
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• Wyznaczają ramy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. 

• Wyrażają wartości, na których opierają się relacje biznes -  administracja 

• Najważniejsze z nich to: 

- „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” 

- domniemanie uczciwości przedsiębiorcy 

- pewność prawa 

- rozstrzyganie wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść przedsiębiorcy 

- pogłębianie zaufania, proporcjonalność i równe traktowanie 

 

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców 
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• Gwarancja przewidywalności działań administracji 

• Zasada pewności prawa 

• Objaśnienia prawne 

• Interpretacje indywidualne 

• Ochrona przed skutkami odstąpienia od utrwalonej praktyki 

Klauzula pewności prawa 
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• Gwarancja tworzenia prawa gospodarczego wysokiej jakości: 

 - zasada przygotowania OSR 

 - minimalizowanie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców 

 - interwencja legislacyjna jako ostateczność 

 - unikanie nadimplementacji prawa UE 

 - test zgodności z Prawem przedsiębiorców 

 - obowiązkowe przeglądy deregulacyjne 

 - ocena funkcjonowania aktu na wniosek Rzecznika MŚP 

• Dotyczy projektów rządowych, poselskich, senackich i prezydenckich 

 

Zasady tworzenia prawa gospodarczego 
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• Uprawnienia systemowe i interwencyjne, m.in.: 

- opiniowanie projektów aktów prawnych oraz występowanie z wnioskami o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej zmierzającej do wydania lub zmiany aktów prawnych, 

- pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją, 

- występowanie z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, 

- występowanie do SN lub NSA z wnioskami o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa, 

- informowanie o dostrzeżonych nieprawidłowościach oraz barierach i utrudnieniach w 

wykonywaniu działalności gospodarczej, 

- działalność edukacyjna i informacyjna w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa 

gospodarczego. 

• Podobne instytucje m.in. w USA, Australii, Korei Płd., Gruzji 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 
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• Działalność nierejestrowa 

• Ulga na start 

• Zawieszenie działalności gospodarczej na dowolny okres (bezterminowo) 

• Możliwość rejestracji lub wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem CEIDG (od 1.01.2019) 

• Pełnomocnicy i prokurenci w CEIDG 

• Możliwość rezygnacji z wpisu z CEIDG w przypadku niepodjęcia działalności 
gospodarczej i dokonywania zmian danych informacyjnych zawartych we wpisie 
w CEIDG w każdym czasie 

 

 

 

 

 

Nowe rozwiązania dla małych i początkujących przedsiębiorców 
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• Drobna działalność zarobkowa, spełniająca ogólne cechy działalności gospodarczej (tzn. taka, 
która jest wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły oraz posiada charakter 
zorganizowany). 

• Działalność nierejestrowa to rozwiązanie dla osób, które: 

 •w ramach tej działalności w żadnym miesiącu nie osiągają kwoty przychodu należnego w wysokości 
 przekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie w 2018 r. – 1050 zł). 
 Wspomniany próg kwotowy dotyczy przychodu należnego, a nie dochodu. 

 •w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej. 

Działalność nierejestrową mogą wykonywać także osoby, które w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2017 r. a 29 kwietnia 2018 r. 
nie były wpisane do CEIDG lub których wpis w CEIDG został wykreślony przed 30 kwietnia 2017 r., nawet jeżeli w okresie 
pomiędzy 30 kwietnia 2013 r. a 29 kwietnia 2018 r. wykonywały działalność gospodarczą. 

• Osoba wykonująca taką działalność nie będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym oraz 
ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu działalności pozarolniczej.  

 

 

 

 

Działalność nierejestrowa 



PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
małe firmy, wielkie zmiany 
 
 
 
 

11 

• Nie będzie obowiązku występowania o nadanie jej numeru NIP. Nie ma obowiązku posiadania numeru 
REGON. 

• Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży zawierającej sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu 
należnego z danego dnia. 

• Zwolnienie z obowiązku wystawiania faktury (musi to uczynić jedynie w przypadku, gdy żądanie jej 
wystawienia). Na żądanie drugiej strony transakcji będzie można wystawić rachunek.  

• Kasa fiskalna będzie potrzebna tylko w przypadku nielicznych rodzajów działalności, wskazanych w 
przepisach szczególnych. 

• Opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej (zeznanie roczne PIT-36). Brak konieczności 
odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.  

• Koszty działalności nierejestrowej mogą zostać odliczone od pochodzących z niej przychodów. 

• Zwolnienie od podatku VAT (nie dotyczy to osób np.  świadczących usługi jubilerskie, prawnicze bądź w 
zakresie doradztwa) 

Działalność nierejestrowa  - korzyści 
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• Ulga na start to brak obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenia społeczne  
(ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe )przez 6 miesięcy. 

• Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

• Ulga na start jest dobrowolna. 

• Zawieszenie działalności nie powoduje przerwania biegu 6-miesięcznego terminu ulgi na start. 

• Po „wyczerpaniu” ulgi na start przedsiębiorca może dodatkowo skorzystać z tzw. „małego ZUS”, 
czyli z obniżonych składek, przez okres następnych 24 miesięcy. 

• Nie można skorzystać z ulgi, jeśli działalność jest wykonywana na rzecz byłego pracodawcy albo 
jeśli nie minęło 60 miesięcy od czasu ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności 
gospodarczej. 

 

 

 

 

Ulga na start 
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• Każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG posiada możliwość zawieszenia wykonywania działalności 
gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

• Zawieszenie działalności nie może jednak trwać krócej niż 30 dni. 

• Rozszerzono grupę przedsiębiorców mogących skorzystać z zawieszenia działalności gospodarczej 
o przedsiębiorców  zatrudniających pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, 
urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim. 

• Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o zawieszenie będzie miał możliwość wskazania daty wznowienia 
działalności. Po upływie tego terminu nastąpi automatyczne wznowienie działalności – CEIDG bez 
konieczności składania dodatkowego wniosku.  

• Jeżeli w dniu 30 kwietnia br. działalność gospodarcza przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG była 
zawieszona, to będzie ona traktowana jako działalność zawieszona bezterminowo. 

• Dla przedsiębiorców wpisanych do KRS zawieszenie nadal wynosi max 24 miesięcy. 

 

 

 

 

Zawieszenie działalności gospodarczej na dowolny okres  
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• Swoboda w kształtowaniu swoje wpisu w CEIDG (np. możliwość zmiany daty 
rozpoczęcia/zawieszenia/wznowienia/zakończenia działalności gospodarczej). 

• Możliwość rezygnacji z wpisu, w każdym czasie, w przypadku niepodjęcia działalności 
gospodarczej. 

• Mniej formalności przy korygowaniu wpisu (urzędy będą same dokonywały zmian w przypadku 
zmiany ulic, numeru NIP, REGON, PESEL, imienia i nazwiska bez konieczności angażowania 
przedsiębiorcy) 

• Przedsiębiorca będzie mógł opublikować za pośrednictwem CEIDG informację o swoim 
pełnomocniku lub prokurencie  

• Od 1 stycznia 2019 r. za pośrednictwem CEIDG będzie można dokonać rejestracji lub 
wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

 

 

Ułatwienia dla przedsiębiorców  w CEIDG – nowe możliwości 
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• Utrzymanie korzystnych zmian, które obowiązują od stycznia 2017 r.: 

 - kontrole na podstawie analizy ryzyka 

 - tryb pobierania próbek i oględzin (szybkie zabezpieczenie dowodów, bez  

 utrudnień w bieżącej działalności) 

 - skarga na przewlekłość kontroli  

 - wspólne kontrole na wniosek przedsiębiorcy  

 - zakaz ponownej kontroli  

 - informacje o procedurach kontroli publikowane na stronach internetowych 

• Dowody zebrane z naruszeniem prawa nie mogą być wykorzystane w postępowaniach 

Ograniczenia w kontrolach 
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• Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (www.biznes.gov.pl): 

• zapewnia możliwość uzyskania zaświadczenia z ZUS i z urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu 
składek i podatków (od 1 lipca 2018 r.), 

• informuje o istotnych dla nich wydarzeniach, terminach i obowiązkach związanych z podejmowaną lub 
wykonywaną działalnością gospodarczą np. telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms. 

• skrócono  czasu udzielenie informacji na pytania przedsiębiorców (do 7 dni kalendarzowych). 

• NIP jako podstawowy numer identyfikacyjny przedsiębiorcy 

• Jasne i klarowne zasady reglamentacji działalności gospodarczej 

• Sprawy urzędowe załatwiane za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych (np. sms) 

• Możliwość dokonania oceny urzędu i urzędnika 

 

Inne udogodnienia wprowadzane Konstytucją Biznesu 
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• Pakiet 100 zmian dla firm, m.in.: 

- kilkadziesiąt uproszczeń, w tym w prawie podatkowym i budowlanym 

- równe szanse dla MŚP w zamówieniach publicznych 

- jednorazowa amortyzacja do 100 tys. złotych 

- sprawiedliwe kary administracyjne 

- szybsze i sprawniejsze urzędy 

• Sukcesja firm:  

        -  firma osoby fizycznej nie będzie przestawała istnieć wraz ze śmiercią przedsiębiorcy 

• Pakiet MŚP: 

- wynagrodzenie małżonka w kosztach uzyskania przychodu 

- jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do 5 mln zł 

- więcej małych podatników CIT 

 

 

 

Pro-przedsiębiorcze zmiany  
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Dziękuję za uwagę 


