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Działalność gospodarcza – pojęcie  

 

 Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, 

budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, 

wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 

Art.2 ust. 1 Prawo działalności gospodarczej 

 

Rejestracja działalności gospodarczej  

 

Osoba fizyczna działalność gospodarczą może zarejestrować jednym z poniższych sposobów: 

 drogą elektroniczną po uprzednim zarejestrowaniu się do CEIDG, w tym celu należy wejść 

na stronę www.ceidg.gov.pl   Kolejny krok to wypełnienie wniosku CEIDG-1 samodzielnie, 

bądź z użyciem kreatora. Po wypełnieniu wniosku należy go podpisać elektronicznie  

,jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego możesz skorzystać z profilu zaufanego*. 

 drogą elektroniczną bez rejestrowania się do CEIDG, w tym celu należy wypełnić 

anonimowo wniosek CEIDG-1 a następnie go wysłać. Dzięki temu otrzymasz KOD 

WERYFIKACYJNY, z którym w ciągu 7 dni udaj się do Urzędu Miejskiego w 

Zawadzkiem, pok. 101.   

 wersją papierową, którą można wydrukować ze strony www.ceidg.gov.pl  bądź pobrać  

z Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pok. 101. Wypełniony wniosek należy złożyć  

w urzędzie, gdzie zostanie przekształcony w wersję elektroniczną. 

  można również wypełniony wniosek przesłać listem poleconym do urzędu, jednak w tym 

wypadku konieczne będzie potwierdzenie notarialne podpisu. 

*Profil Zaufany - bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.  

WAŻNE 

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest jedynym prawnym spisem 

przedsiębiorców, a w wpis do niej jest BEZPŁATNY. 

 

 

http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.ceidg.gov.pl/
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CO DZIEJE SIĘ ZE ZŁOŻONYM WNIOSKIEM ONLINE? 
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Profil Zaufany można założyć w 5 etapach: 

 

Założenie konta na portalu :  www.epuap.gov.pl 

 

Złożenie wniosku o założenie profilu  

 

Wybór metody założenia profilu 

 

Wysłanie wniosku 

 

Wizyta w punkcie potwierdzającym  

Wniosek o Profil Zaufany należy w ciągu 14 dni  potwierdzić w jednym z punktów 

potwierdzających: 

ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich : Strzelce Opolskie, ul. K. Miarki 2 a  

URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH OPOLSKICH: PL. MYŚLIWCA 1  

URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH OPOLSKICH: UL. OPOLSKA 13  

http://www.epuap.gov.pl/


6 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 

 

PAMIETAJ, aby w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej zgłosić do ZUS osoby 

ubezpieczone ( prowadzącego działalność oraz pracowników) do ubezpieczenia społecznego  

i zdrowotnego. W tym celu należy wypełnić wniosek ZUS ZUA, jeśli posiadany jest inny tytuł do 

ubezpieczenia społecznego wystarczy wypełnić wniosek do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA. 

 

Wypełniony wniosek można złożyć w formie elektronicznej, pisemnej wysyłając na adres ZUS lub  

osobiście składając wypełniony formularz w siedzibie ZUS. 

Szczegółowe informacje uzyskasz: 

  

www.zus.pl 

ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich 

ul. K. Miarki 2a, 47-100 Strzelce Opolskie  

Centrum Obsługi Telefonicznej : 22 560 16 00 

Składki*:  

Składka na Ubezpieczenia społeczne w okresie: STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2015 r. nie może być 

niższa niż:  

Rodzaj składki: % Składka miesięczna z kwoty 

zadeklarowanej: 2375,40 zł 

Ubezpieczenie chorobowe 2,45 58,20 zł 

Ubezpieczenie emerytalne 19,52 463,68 zł 

Ubezpieczenie rentowe 8 190,03 zł 

 

Składka na Ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. roku nie może być niższa niż: 9% czyli 279,71 zł. 

http://www.zus.pl/
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Składka na Fundusz Pracy w 2015 r. nie może być niższa niż: 2,45% czyli 58,20 zł. 

 

WAŻNE 

Nowy przedsiębiorca jeżeli w okresie 60 miesięcy od otwarcie firmy nie prowadził innej 

działalności może skorzystać z niższej, preferencyjnej składki ZUS - 30% minimalnego 

wynagrodzenia. 

 

* Dane uzyskane ze strony: www.zus.pl/default.asp?id=35 

 

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 

 

PKD – są to sklasyfikowane rodzaje działalności gospodarcze wykonywane przez jednostkę 

gospodarczą. Kody PKD wybiera się podczas wypełniania wniosku CEIDG-1. Bardzo ważną 

kwestią jest poprawne dobranie symbolu PKD, koniecznością jest dopasowanie go do zakładanej 

działalności gospodarczej. Przeważnie prowadząc działalność gospodarczą używa się kilku kodów 

PKD. 

WAŻNE 

Wcześniejsze przemyślenie wyboru kodów PKD zaoszczędzi Ci czasu oraz kłopotów związanych 

z koniecznością wprowadzania zmian w CEIDG. 

 

Przykładowa klasyfikacja PKD: 

http://www.zus.pl/default.asp?id=35
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WAŻNE 

Zestawienie kodów PKD znajdziesz na portalu:  www.klasyfikacje.gofin.pl 

 

Szczegółowe informacje na temat klasyfikacji PKD uzyskasz na stronie: www.opole.stat.gov.pl 

bądź w placówce Urzędu Statystycznego: 

 

Urząd Statystyczny w Opolu 

ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole  

Tel.: (+48) 77 423 01 10(11)  

 

 

Urząd Statystyczny i Urząd Skarbowy 

 

REGON – czyli numer identyfikacyjny podmiotów gospodarczych. Otrzymanie 9 cyfrowego 

numeru Regon oznacza wpis do Rejestru Gospodarki Narodowej – czyli zbioru informacji  

o polskich firmach.  

 

 

NIP –  czyli Numer Identyfikacji Podatkowej służący identyfikacji podatnika. Składający się  

z dziesięciu cyfr, nadaje się go każdej osobie prowadzącej działalność gospodarczą. 

 

 

http://www.opole.stat.gov.pl/
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Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest równoczesne 

wnioskiem o nadanie numeru NIP, REGON, a także oświadczeniem o wyborze formy 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

W ciągu trzech dni od wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

wnioski o nadanie numeru REGON oraz NIP zostaną automatycznie przesłane do odpowiednich 

urzędów: 

 REGON – Urząd Statystyczny 

 NIP – Urząd Skarbowy  

WAŻNE 

 

W przypadku jeśli chcemy zarejestrować firmę jako podatnika VAT należy złożyć w Urzędzie 

Skarbowym wniosek VAT–R . 

 

 

 

 

Formy opodatkowania: 

 

Zasady ogólne: 

 opodatkowanie według dwustopniowej skali podatkowej: 18% dla kwoty przychodów  

w wysokości 85.528 zł i 32% dla dochodów powyżej 85.528 zł. Wybierając tą formę 

opodatkowania można skorzystać z prawa do wspólnego rozliczania się małżonków,  

a także z prawa do rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.  

 podatek liniowy – opodatkowanie według stawki 19% bez względu na wysokość 

osiągniętych przychodów, wybierając tą formę opodatkowania nie ma możliwości 

rozliczania się wspólnie małżonków, a także brak możliwości wspólnego rozliczania  

z dzieckiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko.  
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Zryczałtowane formy opodatkowania: 

 ryczałt ewidencjonowany – wartość stawki opodatkowania naliczana jest od uzyskanych 

przychodów i wynosi 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%, w zależności od rodzaju 

wykonywanej działalności gospodarczej. 

 karta podatkowa – jest najprostszą formą opodatkowania, wybierając tą formę 

opodatkowania nie ma konieczności prowadzenia ksiąg podatkowych. Wysokość stawki 

karty podatkowej zależna jest od kilku czynników m.in.: rodzaju wykonywanej działalności, 

ilości zatrudnionych pracowników, rozmiaru prowadzonej działalności, itp.  

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat form opodatkowania uzyskasz: 

 

www.izba-skarbowa.opole.pl 

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich 

ul. Opolska 13; 47-100 Strzelce Opolskie 

Tel. 77 461 28 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.izba-skarbowa.opole.pl/
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Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

 

W ciągu 30 dni od założenia działalności gospodarczej należy powiadomić Państwową Inspekcje 

Sanitarną o rodzaju, zakresie, szacunkowej liczbie pracowników oraz miejscu prowadzonej 

działalności. Obowiązek ten zaczyna ciążyć, gdy  przedsiębiorca staję się pracodawcą – czyli 

zatrudnia przynajmniej jednego pracownika.  

 

 

WAŻNE 

Otwierając działalność gospodarczą związaną  z żywnością  masz tylko 14 dni na 

powiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje uzyskasz:  

 

 

www.pssestrzelce.pl 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

47-100 Strzelce Opolskie 

ul. Józefa Piłsudskiego 20 

 

http://www.pssestrzelce.pl/
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Państwowy Inspektorat Pracy 

 

W przypadku zatrudnienia pracowników pracodawca  ma obowiązek w ciągu 30 dni zgłosić ten 

fakt  do Państwowego Inspektoratu Pracy.  

Szczegółowe informacje uzyskasz: 

 

www.opole.pip.gov.pl 

ul. Oleska 121 „C” 

45-231 Opole 

Tel. 77 47 00 900 

Pieczątka firmowa i konto bankowe 

Posiadanie pieczątki firmowej nie jest regulowane żadnymi przepisami prawnymi, jednak  

w niektórych przypadkach jej posiadane jest niezbędne, niektóre banki podczas zakładania konta 

firmowego wymagają pieczątki. Podczas wyrabiania pieczątki niezbędny jest dowód osobisty 

i zaświadczenie o wpisie do CEIDG. 

Pieczątka firmowa powinna zawierać takie dane jak:  

 Oznaczenie przedsiębiorcy − firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej  

 Dane teleadresowe siedziby firmy 

 Numer identyfikacyjny NIP 

 Numer identyfikacyjny REGON 

 

WAŻNE 
 

Konto firmowe wymagane jest w przypadku jeżeli jednorazowa transakcja będzie przekraczać 

kwotę 15 tys. euro. Jeśli wykonywane przez nas transakcje nie będą przekraczać tej kwoty można 

używać konta osobistego. 

 

 

http://www.opole.pip.gov.pl/
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Informacje o dotacjach i pomoc w zakładaniu działalności 
gospodarczej oraz rekrutacji pracowników 

 

 

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich 

ul. Zamkowa 4 

47-100 Strzelce Opolskie 

Tel. 77 88 73 000  

www.inkubator.strzelceopolskie.pl 

 

 

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości oferuje: 

  najem sali konferencyjnej wraz ze sprzętem multimedialnym,  

 „biuro na godziny” – najem powierzchni biurowej na określony czas w zależności od 
potrzeb przedsiębiorcy, z możliwością wykupienia  abonamentu tygodniowego, bądź  

miesięcznego,  

 „biuro wirtualne” – jako miejsce rejestracji siedziby firmy pod biznesowym adresem 
Inkubatora.  

 

 

 

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości organizuje bezpłatnie: 

 doradztwo prawne w każdą 1-szą i 3-cią środę miesiąca  prowadzone przez Kancelarię 

Prawniczą Radców Prawnych, 

 doradztwo księgowo – podatkowe w każdą 2-gą i 4-tą środę miesiąca,  

 szkolenia o tematyce związanej z rozpoczynaniem działalności gospodarczej w zależności 
od potrzeb.  

 

 

http://www.inkubator.strzelceopolskie.pl/
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Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 

ul. Gogolińska 2a 

47-100 Strzelce Opolskie 

Tel. 77 462 18 00 

www.pup-strzelce.pl 

 

 

 

Powiatowy Urząd pracy w Strzelcach Opolskich oferuje: 

 jednorazową refundację kosztów z tytułu składek ZUS 

 refundację kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

 pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 

 

 

 

 

http://www.pup-strzelce.pl/
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Portal Funduszy Europejskich 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu 

 ul. Barlickiego 17 

45-083 Opole  

Tel.: (77) 440 47 20,21,22 

  

Program Funduszy Europejskich oferuje: 
 

 szkolenia dla przedsiębiorców,  

 dotacje, pożyczki, kredyty na korzystnych warunkach, 

 bezpłatne porady na temat możliwych źródeł finansowania 
 

Na Portalu Funduszy Europejskich dostępna jest również  „wyszukiwarka dotacji” za pomocą, 

której dowiesz się z jakiego rodzaju pomocy unijnej będziesz mógł skorzystać. 
 

 

 

 

Punkt Pośrednictwa Pracy 

ul. Dębowa 13 

47 – 120 Zawadzkie  

tel. 77 462 31 47 

www.opolska.ohp.pl 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Punkt Pośrednictwa Pracy jest jednostką działającą w strukturze Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży Opolska Wojewódzka Komenda OHP, zajmuje się: 

 pośrednictwem pracy w kraju i za granicą: 

o pozyskują oferty zatrudnienia sezonowego i długoterminowego 

o prowadzą rekrutację pracowników 

o negocjują z pracodawcami warunki pracy i wynagrodzenia 

 poradnictwem zawodowym: 

o pomagają sporządzić dokumenty aplikacyjne 

o pomagają w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. 

 

 

Aby dowiedzieć się więcej o planowanych projektach dofinansowania dla początkujących 

przedsiębiorców należy śledzić portale:  

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

ul. Spychalskiego 1a 

45-716 Opole 

Tel: +48 77 403 36 00  

www.ocrg.opolskie.pl  

 

 

 

www.power.gov.pl 

http://www.ocrg.opolskie.pl/
http://www.power.gov.pl/

