
1. Działalnośd gospodarcza- najczęściej działalnośd zarobkowa (za naszą pracę musimy dostad 

określone wynagrodzenie) 

a. Działalnośd wytwórcza 

b. Działalnośd budowlana 

c. Działalnośd handlowa 

d. Działalnośd usługowa 

e. Działalnośd „typu poszukiwanie” – chodzi o poszukiwanie np. złóż minerałów 

f. Działalnośd wydobywcza 

2. Definicja przedsiębiorcy – Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osobą 

prawną i jednostką organizacyjna niebedaca osoba prawna, ktorej odrebne ustawa przyznaje 

zdolnosc prawna – wykonujaca we wlasnym imieniu dzialalnosc gospodarcza. Za 

przedsiebiorcow uznaje się także wspolnikow spolki cywilnej w zakresie wykonywanej przez 

nich dzialalnosci gospodarczej. 

a. Osobowosc prawna – to ta, dla ktorej istnieje akt prawny upowazniajacy do 

zarzadzania czyims majatkiem. 

b. Osobowosc fizyczna – to ta, która zarządza wlasnym majatkiem 

3. Etapy powołania przedsiębiorstwa 

a. Utworzenie umowy przedsiębiorstwa, zarejestrowanie w krajowym rejestrze 

sądowym 

b. Obowiązek statystyczny – każda dzialalnosc gospodarcza musi mied regon – musi byd 

w urzadzie statystycznym, który nadaje regon. Robi się to w rejonie, w którym dziala 

przedsiebiorstwo. 

c. Wystapienie do banku o rachunek bankowy (wymog polskich przepisow 

finansowych) 

d. Urząd skarbowy – wniosek o numer NIP wybor sposobu opododatkownia (wymaga 

zdyscyplinowanej rejestracji dochodowej i kontaktow z bankami) 

i. Ryczałtowy (banki tego nie lubia) 

ii. Księga przychodu (banki to lubia) 

iii. Opodatkowanie normalne 

e. ZUS - Zaklad ubezpieczen spolecznych – 7 dni od momentu uruchomienia dzialanosci 

4. Rodzaje działalności  

a. Działalnośd koncesyjna (przez rząd) 

b. Dzialalnosc za zezwoleniem (nadawane przez wójta/gminę) 

5.  

Formy organizacyjne -
prawne prowadzenie 

działalności 
gospodarczej

Spółka
Działalknośd 
gospodarcza 

ewidencjonowana

Przedsiębiorstwo 
paostwowe

Spółdzielcze



a. Spółka  

i. Walne zgromadzenie 

ii. Rada nadzorcza / Komisja rewizyjna 

iii. Zarząd 

b. Przedsiębiorstwo Paostowe 

i. Właściwy minister 

ii. Rada Pracownicza 

iii. Zarząd 

c. Spółdzielcze 

i. Walne zgromadzenie (różnica od Spółki to to, że każdy członek ma 1 głos, a w 

spółce ma tyle, ile wynosi liczba jego udziałów/akcji) 

ii. Rada nadzorcza 

iii. Zarząd 

Spółki pracownicze powstają tylko na bazie przedsiębiostwa paostwowego. 

W przypadku prywatyzacji przedsiębiostwa paostwowego udziały/akcje może 

wykupid tylko jego pracownik.  

 

Nowa Definicja MŚP w Unii Europejskiej 

Przedsiębiorstwo Mikro małe Średnie 

Zatrudnienie Do 10 Do 50 Do 250 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

Do 2 mln Euro Do 10 mln Euro Do 50 mln Euro 

Suma aktywów z 
bilansu 

Do 2 mln Euro Do 10 mln Euro Do 43 mln Euro 

Powiązania Przedsiębiostwa 

 Autonomiczne 

 Partnerskie 

 Ściśle powiązane 

 

Typologia MŚP we nowej definicji 

TYP TRAKTOWANIE 

Przedsiębiostwa autonomiczne 

Mniej niż 25% udziałów posiada inne 
przedsiębiostwo 

Samodzielnie korzysta z rozliczeo i wypełnia 
sprawodania 

Przedsiębiorstwo partnerskie 

Od 25% do 50% posiada inne 
przedsiębiostwo 

Wypełni sprawozdania j.w. + zagregowane 
informacje proporcjonalne do udziału 
partnera 

Przedsiębiostwo ściślie powiązane 

50% i więcej udziałów lub równoważnej 
kontroli posiada inne przedsiębiostwo 

Wypełnia wszystkie skonsolidowane 
rozliczenia + pełne informacje o partnerze 

 


