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6 powodów dlaczego warto 
założyć działalność 

gospodarczą w Krakowie !!!



Co trzeba zrobić by zacząć 
prowadzić działalność 

gospodarczą???

Po prostu trzeba zacząć działać ☺

„PROWADZIĆ” niekoniecznie znaczy 
”ZAREJESTROWAĆ” !!!



Działalność nierejestrowa

Jeśli chcesz wykonać jakąś usługę (np., sprzedajesz projekty 
graficzne, prowadzisz drobną sprzedaż przez internet , chcesz komuś 
pomalować dom itp.), możesz skorzystać z przepisów o tzw. 
działalności nieewidencjonowanej i uniknąć obowiązku rejestracji 
działalności gospodarczej.



Prowadząc działalność nierejestrową

nie musisz nic nikomu zgłaszać. 

Nie dokonujesz rejestracji : 

• w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), 

• urzędzie skarbowym ( nie potrzebujesz numeru NIP)

• urzędzie statystycznym (nie potrzebujesz numeru REGON),



Prowadząc działalność nierejestrową

nie płacisz :

• składek na ubezpieczenia w ZUS  ( nie składasz deklaracji ZUS,  nie 
płacisz comiesięcznych zaliczek),

• comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy 
w Urzędzie Skarbowym. Rozliczasz się z podatku tylko raz w roku 
dopisując do Twojego PIT-36  kwotę  uzyskaną z działalności 
nierejestrowej. Jest tam dodatkowa rubryka "działalność 
nierejestrowa", w której wykazuje się przychody z tej działalności. 



Prowadząc działalność nierejestrową

unikasz biurokracji :

• Prowadzisz tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży. To za ile 
sprzedałeś notujesz po prostu  w zeszycie, w formie tabeli Excel, lub 
tak jak jest Ci wygodnie. Zapisujesz tylko kwotę sprzedaży za dany 
dzień. Pamiętaj, że wpisów powinieneś dokonywać nie później niż 
przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym (czyli po sprzedaniu 
towaru następnego dnia, nie możesz wpisywać sprzedaży z dnia 
poprzedniego). 



Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności 
nierejestrowej możesz uwzględniać koszty 

jej prowadzenia.

• W zeznaniu rocznym możesz odliczyć koszty, które poniosłeś 
ściśle w związku z wykonywaną działalnością. Koszty są  to 
wszelkie rzeczywiście poniesione przez Ciebie, racjonalnie 
uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, 
których celem jest osiągnięcie przychodów (np. zakup surowców 
do produkcji wyrobów).

• Koszty te powinny być udokumentowane, dlatego powinieneś 
przechowywać wszystkie dowody zakupów, związanych z twoją 
działalnością.



Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności 
nierejestrowej musisz :

• przestrzegać praw konsumentów. Oznacza to, że np. 
w relacjach z konsumentami jesteś traktowany jako 
przedsiębiorca i masz z tego tytułu obowiązki (np. związane 
z reklamacją czy naprawą). Dotyczy to również prawa 
konsumenta do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy 
zawartej na odległość,

• wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego, ale 
jedynie w przypadku, gdy żądanie jej wystawienia zostało 
zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w 
którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź 
otrzymano całość lub część zapłaty. Będzie to faktura 
uproszczona na której podasz jako identyfikację 
przedsiębiorcy swoje imię i nazwisko.



POD JAKIMI WARUNKAMI  
możesz skorzystać z działalności nierejestrowej  :

• przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 
50%  kwoty minimalnego wynagrodzenia  (w 2019 jest to 
1125 zł),

• nie prowadziłeś  nigdy wcześniej działalności, 

• nie prowadziłeś jej przez ostatnie 60 miesięcy ( czyli 5 lat) . 



Kto nie może

skorzystać z działalności nierejestrowej:

• wspólnicy spółki cywilnej,

• osoby chcące wykonywać działalność regulowaną czyli taką, która 
wymaga specjalnych zezwoleń, koncesji itp.

Uwaga : Jeśli przekroczysz miesięczny limit przychodu (50 proc. płacy 
minimalnej), Twoja działalność zostanie uznana za działalność 
gospodarczą. Od momentu przekroczenia limitu, masz 7 dni na 
zarejestrowanie działalności gospodarczej.



GDZIE NALEŻY DOKONAĆ REJESTRACJI 
DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ ? 

Miejsce  rejestracji działalności gospodarczej zależy 
od formy w jakiej będziemy ją prowadzić .



1. SPÓŁKI HANDLOWE ( osobowe lub kapitałowe),  uregulowane 

przepisami kodeksu spółek handlowych ( np. spółka z.o.o. )  
rejestrujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez 
sądy rejonowe właściwe ze względu na  siedzibę tworzonej spółki.

2. JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

uregulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego   (w tym  spółka cywilna) 
rejestrujemy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej.



1. Rejestracja firmy - nic prostszego .



• Centralna Ewidencja  i Informacja o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) działa od 1 lipca 2011 r. 

• Podstawą prawną jest obecnie ustawa o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy ( DZ.U.2018.647). 

• Centralna Ewidencja  i Informacja o Działalności Gospodarczej  
prowadzona jest przez Ministra właściwego ds. Gospodarki.

• Centralna Ewidencja  i Informacja o Działalności Gospodarczej  
jest dostępna wyłącznie za pomocą dedykowanej strony 
internetowej.



Wzór wniosku o wpis do 
Ewidencji Działalności 
Gospodarczej.

Załącznik ten jest wypełniany 
wyłącznie jeżeli w rubryce 
13 wniosku EDG-1 albo w rubryce 7 
lub 8 pole 18 części załącznika  
EDG-MW  zabraknie miejsca na 
wyszczególnienie rodzajów 
działalności gospodarczej 
prowadzonej przez przedsiębiorcę.



KTO MOŻE ZAREJESTROWAĆ DZIAŁALNOŚĆ
W CEIDG ?

Zarejestrować działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, może każda pełnoletnia
osoba fizyczna osobiście lub przez pełnomocnika.



CZEGO POTRZEBUJĘ DO ZAREJESTROWANIA 
DZIAŁALNOŚCI W CEIDG ?

• do zarejestrowania działalności gospodarczej  nie są potrzebne 
żadne dokumenty, oprócz wypełnienia  i podpisania 
odpowiednich wniosków.

• w przypadku składania wniosków przez internet potrzebne jest 
uwiarygodnienie podpisu.

• w przypadku składania wniosków w gminie, niezbędne jest 
okazanie ważnego dowodu tożsamości i podanie numeru NIP ( 
jeśli go posiadamy). 



Jak uwiarygodnić  podpis przez internet ?

1.   Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego certyfikatu kwalifikowanego , który jest składany przy 
pomocy specjalnej karty procesorowej oraz oprogramowania 
służącego do składania podpisu elektronicznego. W ten sposób 
złożony podpis jest pod względem prawnym równoważny 
z podpisem własnoręcznym.

Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić w pięciu firmach, 
tzw. kwalifikowanych podmiotach, świadczących usługi 
certyfikacyjne
w zakresie podpisu elektronicznego. Firmy te są wpisane do rejestru 
prowadzonego przez Ministra Rozwoju 



2. Profilem zaufanym który jest  bezpłatną usługą  dla wszystkich 
obywateli, którzy założą konto na www.pz.gov.pl.

Profil zaufany spełnia funkcje podobne do oferowanych obecnie, 
komercyjnych podpisów elektronicznych. Posługując się nazwą 
użytkownika (login), hasłem oraz numerem telefonu można załatwiać 
wiele spraw administracyjnych za pośrednictwem internetu (np. 
wnoszenie pism, wniosków i zapytań do urzędów). 

Profil zaufany jest ważny przez 3 lata.



Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek usług online na 
wielu portalach urzędowych. Takimi portalami są między innymi:

• Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
— na przykład złożysz tu wniosek o dowód osobisty, uzyskasz odpisy 

aktów stanu cywilnego, zgłosisz urodzenie dziecka, złożysz odwołanie 
od decyzji administracyjnej,

• Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(PUE ZUS) — na przykład możesz tu umówić się na wizytę w placówce 
ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, 
czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń, sprawdzić informacje o 
stanie swojego konta ubezpieczeniowego w ZUS,

• Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) — na 
przykład możesz tu założyć firmę, wznowić lub zawiesić działalność 
gospodarczą, uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w Polsce.

• Serwis OBYWATEL.GOV.PL – możesz  tu sprawdzić swoje punkty 
karne, swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych, czy twój dowód 
jest unieważniony, swoje dane w rejestrze PESEL. swoje dane 
medyczne w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl 

V.PL 
czy twój dowód jest unieważniony,

swoje dane medyczne w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na 
pacjent.gov.pl 







Krakowskie Punkty Potwierdzeń :

➢ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie , ul. Basztowa 22
➢ wszystkie lokalizacje Urzędów Skarbowych w Krakowie
➢ następujące lokalizacje Urzędu Miasta Krakowa:

• al. Powstania Warszawskiego 10 
(Centrum Administracyjne: parter - boks nr 42 - stanowiska 
informacyjno-podawcze ,nr 2 i nr 4 oraz VIII piętro - pok. nr 806 -
przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców, stacje 
kontroli pojazdów, transport drogowy),

• ul. Wielicka 28a (II piętro – pokój 211), 
• ul. Wielicka 28a (III piętro – stanowiska numer 1-3) - Punkt Obsługi 

Przedsiębiorcy UMK,  
• os. Zgody 2 (parter - pok. nr 8, I piętro - pok. nr 130 oraz III piętro -

pok. nr 328 - stanowisko nr 7), 
• ul. Lubelska 27 (parter - pok. nr 1 - stanowisko informacyjno-

podawcze),
• pl. Wszystkich Świętych 3-4 (parter Centralna Informacja UMK).





OD KIEDY JESTEM PRZEDSIEBIORCĄ ? 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, 
nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do 
CEIDG wniosku. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli 
wniosek jest poprawny.

Nie istnieje urzędowa wersja papierowa potwierdzająca fakt 
bycia przedsiębiorcą. Każdy urząd i instytucja czy obywatel 
może znaleźć odpowiedni wpis przedsiębiorcy wyłącznie na 
stronie CEIDG. Wpis ten istnieje wyłącznie w wersji 
elektronicznej.









JEDNO OKIENKO 



PUNKT OBSŁUGI 
PRZEDSIĘBIORCY 

URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy UMK 
mieści się przy ul. Wielickiej 28 a i jest 
czynny od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7:40-18:00. 

Ponadto dla wygody krakowskich 
przedsiębiorców zostały  utworzone 
oddziały Punktu Obsługi Przedsiębiorcy :

- w Galerii Bronowice ul. Stawowa 61 
(lokal nr 157 - Poziom I)
- w Galerii Serenada, al. gen. T. Bora-
Komorowskiego 41 (lokal nr 217 -
Poziom II), czynne od poniedziałku do 
soboty w godzinach 10:00 - 18:00



Przedsiębiorca rejestrujący 
jednoosobową działalność 
gospodarczą w Punkcie Obsługi 
Przedsiębiorcy UMK przy ul. 
Wielickiej 28 a ma do dyspozycji w 
jednym miejscu pracowników 
Urzędu  Miasta Krakowa, Urzędu 
Statystycznego i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Załatwianie większości czynności  
ewidencyjnych  odbywa się bez 
konieczności udawania się do 
innych urzędów i instytucji .



Punkt Obsługi Przedsiębiorcy UMK posiada własną 
stronę internetową :

którą do chwili obecnej odwiedziło już ponad 1,7 mln osób. 

www.business.krakow.pl/pop



Na stronie internetowej Punktu Obsługi Przedsiębiorcy UMK  
funkcjonuje nowoczesne i innowacyjne narzędzie „Wirtualny 
Urzędnik”. 

Wirtualny Urzędnik :

• dostępny 24 godziny na dobę,

• także  w wersji mobilnej,

•w języku polskim i angielskim .





PUNKTY 
KONSULTACYJNE



PUNKT KONSULTACYJNY 
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKA KRAKOWSKA 

STANOWISKO NR 7 

Spotkanie z konsultantem odbywa się na 
podstawie zgłoszeń.

•wskazywanie opcji dofinansowań z UE pod określony profil 
firmy 

•konsultowanie wniosków o dofinansowanie 

•pomoc w kwestiach związanych z przygotowaniem 
wniosków o płatność oraz rozliczaniem dofinansowanego 
projektu 

•pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. 
poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy 
technologicznej i biznesowej) 

•organizowanie wyjazdów polskich firm na imprezy 
kooperacyjne (targi i misje gospodarcze) 

•działania informacyjne i doradcze z zakresu prawa i polityk 
Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za 
granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu 
technologii oraz udziału w programach ramowych UE 



PUNKT INFORMACYJNY 
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 

W KRAKOWIE

STANOWISKO NR 9 

Informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 12 617 32 
85

Świadczenie usług doradztwa i udzielanie bezpłatnych konsultacji 
przedsiębiorcom 
w zakresie:

- ochrony i transferu własności intelektualnej

- oferty technologicznej AGH

- nawiązania współpracy z AGH



PUNKT KOSULTACYJNY 
Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych
STANOWISKO NR 9 A 

Każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 09:00 - 13:00 

Świadczenie usług doradztwa i udzielanie bezpłatnych konsultacji 
przedsiębiorcom w zakresie:

• wyboru formy opodatkowania,

• wyłączenia z form opodatkowania,

• obowiązku podatku VAT,

• obowiązku w podatku akcyzowym,

• obowiązku instalacji kas fiskalnych.



PUNKT KOSULTACYJNY 
Fundacji Tax Care , Inicjatywy wspierania przedsiębiorczości 

STANOWISKO NR 9 

każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca od godz. 10:00 - 14:00

Udzielanie informacji i porad w zakresie:

•przygotowania dokumentacji rejestrowej,

• indywidualnych problemów związanym z zakładaniem 
i prowadzeniem działalności,

• praw i obowiązków przedsiębiorców w związku z rozliczeniami 
podatkowymi,

• pozyskiwania środków na start i rozwój działalności na 
preferencyjnych warunkach,

• aplikowania o środki unijne.



UDOGODNIENIA



MOŻLIWOŚĆ ZAŁATWIENIA SPRAWY 
„od ręki”.

Aby skrócić czas oczekiwania na załatwienie sprawy
w Urzędzie do niezbędnego minimum istnieje  możliwość 

umówienia się na konkretny dzień i godzinę poprzez stronę 
internetową Punktu Obsługi Przedsiębiorcy





KONTAKT 
ON-LINE

Za pośrednictwem strony 
internetowej przedsiębiorcy 
mają możliwość zadawania 
pytań z dziedziny ewidencji 
działalności gospodarczej 
pracownikom POP. Odpowiedź 
na zadane pytanie 
przedsiębiorca otrzymuje 
w ciągu 3 dni.

Dla ułatwienia otrzymania 
odpowiedzi na zadane pytania 
na stronie internetowej POP 
publikowana jest również lista 
najczęściej zadawanych pytań 
wraz z odpowiedziami.





2. Chcesz prowadzić działalność 
gospodarczą ?  

Zarejestrujesz ją za darmo. 



Zgodnie z art. 13 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 

(DZ.U.2018.647) wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są 
wolne od opłat m.in :

1. wniosek o wpis ,
2. wniosek o zmianę wpisu, 
3. wniosek o zawieszenie, 
4. wniosek o wznowienie,
5. wniosek o wykreślenie wpisu.



3. Prowadzisz działalność 
gospodarczą? 

Bierz bezpłatny urlop kiedy tylko 
chcesz.



• Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności 
gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak 
niż 30 dni.

• Przedsiębiorca może zawieszać i wznawiać swoją działalność 
gospodarczej dowolną ilość razy.

• Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej następuje na 
wniosek przedsiębiorcy i jest czynnością całkowicie bezpłatną.  



• W okresie zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorca 
może nie płacić składek do ZUS-u.

• W okresie zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorca 
przeważnie nie płaci podatków.

• Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej 
rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku 
o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności 
gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia 
wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności 
gospodarczej.

• Warunek zawieszenia: nie można zatrudniać pracowników.



4. Prowadzisz działalność 
gospodarczą. 

Zapłacisz mniejszy podatek !!



Jeśli pracujesz na etacie to otrzymujesz wynagrodzenie, która 
opodatkowujesz składając PIT 37. Kwota podatku jest 
pomniejszona jest o kwotę dochodu wolnego od podatku – który 
nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego.



Osoby młode (do 26. roku życia) mogą od 1 sierpnia 
2019 r. skorzystać z nowej ulgi w podatku dochodowym 
od osób fizycznych (PIT).

Ulgą objęte są przychody  z pracy oraz z umów zlecenia 
do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. 

Do tego limitu przychody młodego podatnika są 
zwolnione z PIT.

Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty 
składek na ZUS i NFZ.  



1. Zasady ogólne : 

▪ Podatek progresywny: 

17 % →           85 528 zł
32% → powyżej 85 528 zł

▪ Podatek liniowy  : 

19%         →         niezależnie od osiągniętego dochodu.

Prowadząc działalność gospodarczą jako  osoba fizyczna, spółka 
cywilna, jawna lub partnerska możesz rozliczać się  na zasadach 
ogólnych (za pomocą książki przychodów), wybierając podatek 
progresywny lub  płacony według stawki liniowej. Ponadto 
rozliczając masz możliwość odliczania kosztów związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej.



2. Karta Podatkowa, 

Jest to najprostsza forma opodatkowania, ponieważ nie masz 
obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych a jedynie co miesiąc 
płacisz stałą określoną kwotę, którą ustala Naczelnik Urzędu 
Skarbowego na podstawie rodzaju i zakresu działalności, liczby 
zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców gminy, w której 
prowadzona jest działalność. 

.
Przykładowa kwota :  fryzjer damski w miejscowości zamieszkałej 

przez 5-50 tys. mieszkańców z jednym pracownikiem zapłaci w 2019 
roku 377 zł miesięcznie.

Kartą podatkową są opodatkowani  przedsiębiorcy, którzy wykonują 
tylko 1 sprecyzowany rodzaj działalności.

Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać wyłącznie 
przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną  w tabeli 
stanowiącej załącznik nr 3  do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  „o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne”.
W tabeli tej do każdego wymienionego  rodzaju działalności 
przyporządkowana jest kwota podatku.



Grupy działalności gospodarczych kwalifikujących 
się do opodatkowania kartą podatkową : 

• Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa, 
• Usługi parkingowe,
• Usługi w zakresie handlu detalicznego  żywnością, napojami, wyrobami 

tytoniowymi oraz kwiatami,
• Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,
• Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione
• Gastronomia, 
• Usługi transportowe
• Usługi rozrywkowe,    
• Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach,
• Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia 

ludzkiego  
• Wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych,
• Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi,
• Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny,
• Usługi osób fizycznych, o których mowa 

w art. 23 ust. 1a ustawy.



3. Ryczałt Ewidencjonowany.

Płacisz podatek od przychodów, które ewidencjonujesz na własne 
potrzeby, nie musisz  składać żadnych deklaracji w ciągu roku, 
wpłacasz tylko należny podatek (do 20 każdego miesiąca lub 
kwartalnie.

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać  firmy, które w 
poprzednim 2018 r. osiągnęły roczne przychody do 250 tyś euro. 

Ten sam limit dotyczy sumy przychodów wszystkich wspólników 
spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych.

Początkujący przedsiębiorca, który przekroczy limit w pierwszym 
roku prowadzenia działalności, nie traci prawa do rozliczania za 
pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Dopiero w kolejnych latach 
będzie obowiązany pilnować limitu obrotów. 



Stawki ryczałtu w 2019 roku :

2% -przychody ze sprzedaży przetworzonych 
w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych,

3% - np. przychody z działalności gastronomicznej, 
z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu 
powyżej 1,5% czy działalności usługowej w zakresie handlu,

5,5% - np. przychody z działalności wytwórczej czy robót budowlanych,

8,5% - np. przychodów z działalności usługowej,w tym przychodów z 
działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości 
alkoholu powyżej 1,5%, 

17% - np. przychody związane z oprogramowaniem czy zarządzania 
nieruchomościami na zlecenie

20 % - wolne zawody np. lekarze. 



5.   Składki na ZUS są drogie ? 
Wcale tak nie jest !



Z tytułu umowy o pracę zobowiązani jesteśmy 
odprowadzać 4 rodzaje składek.
Kwota bazowa to wynagrodzenie brutto :

1. Ubezpieczenia Społeczne :
- Emerytalne 19,52% 
- Rentowe  8%
- Chorobowe 2,45%
- Wypadkowe  1,8%

2. Ubezpieczenie Zdrowotne 9%

3. Fundusz Pracy 2,45%
4. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) -

0,10%



1. Działalność nierejestrowa – bezterminowo nie
opłacamy żadnych składek 

Jeśli przekroczymy miesięczny limit przychodu (50 proc. płacy 
minimalnej i musimy zarejestrować firmę  lub jeśli chcemy to uczynić 
od razu, przysługuje nam – ULGA NA START 

2.  Ulga na start

Przedsiębiorcy którym przysługuje Ulga na Start przez 6 miesięcy od 
faktycznego  rozpoczęcia wykonywania działalności nie muszą płacić 
składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, 
wypadkowe, chorobowe). Musisz zarejestrować się do ubezpieczenia 
zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę na to ubezpieczenie 
jednakże  będziesz mógł odliczyć ją od podatku (nie od dochodu).



3. Preferencyjny ZUS 

Osoby które po raz pierwszy rozpoczęły działalność gospodarczą lub 
mają 60 miesięcy przerwy od zakończenia poprzedniej i nie świadczą 
usług na rzecz byłego pracodawcy, mogą skorzystać z ulgi w 
odprowadzaniu składek przez okres dwóch lat.

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne  oblicza się od 
podstawy, która stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia .  W tym 
roku podstawa ta wynosi 675 zł. W skład ubezpieczenia społecznego 
wchodzą:

Ubezpieczenie emerytalne 675 x 19,52%  =  131,76 zł

Ubezpieczenie rentowe 675  x  8,00% =  54 zł

Ubezpieczenie wypadkowe 675 x   1,67% = 11,27  

zł

Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) 675  x  2,45%      =    16,54 zł

Razem 213,57 zł 



Podstawą składki na Ubezpieczenie Zdrowotne od kwietnia 2010 r. jest 
75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale roku 
poprzedniego .Składka wynosi 9% tej kwoty czyli 342,32 zł. Składkę 
w wysokości 7,75% czyli 294,77 zł można odliczyć od kwoty podatku.

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi, są zwolnieni z odprowadzania składek 
na Fundusz Pracy, tylko w przypadku, gdy nie posiadają innych tytułów 
do ubezpieczenia społecznego (np. umowa o pracę, zlecenie itd.). 
Obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna 
podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne 
wynagrodzenie za pracę.

Razem minimalna kwota miesięcznych składek odprowadzanych do ZUS 
wynosi:

555,89zł.



Kto może korzystać z  Ulgi na start i preferencyjnego ZUS ? 

Przedsiębiorcy którzy : 

• są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo 
są wspólnikami spółek cywilnych).

• podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują
ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej 

ostatniego zawieszenia lub zakończenia,

• nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w 
bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na 
etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie 
wykonywanej działalności,

• nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.



4. Mały ZUS

Jeśli prowadzisz firm jako osoba fizyczna i Twoje roczne przychody w 
ubiegłym roku nie przekroczyły 30-krotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę - czyli na obecną chwilę  63 tys. zł –będziesz 
mógł odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne adekwatne do 
swoich przychodów.

Nie obowiązuje Cię wtedy podstawa, która stanowi 30% minimalnego 
wynagrodzenia .

Możesz wystąpić o Mały ZUS trzy razy w ciągu 5 lat prowadzenia 
działalności gospodarczej . Czas na dokonanie ww. operacji – do 8 
stycznia każdego roku, 7 dni od daty wznowienia prowadzenie 
działalności gospodarczej lub w ciągu czterech dni od zakończenia 
preferencyjnego ZUS.



5. Pełne składki na ZUS dla Przedsiębiorców.

Składki na Ubezpieczenie Społeczne od podstawy,  która stanowi
60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia czyli aktualnie 

podstawa ta wynosi 2859 zł.
W skład ubezpieczenia społecznego wchodzą :

Ubezpieczenie emerytalne 2859 x 19,52 % = 558,08  

zł

Ubezpieczenie rentowe 2859 x   8 % =  228,72 

zł

Ubezpieczenie wypadkowe 2859 x    1,67 % =  47,75 

zł

Ubezpieczenie chorobowe 

Uwaga ! Jest to ubezpieczenie dobrowolne ale warto z niego 

skorzystać gdyż po 90 dniach  od chwili zgłoszenia nabywa się 

prawo do wypłaty zasiłku chorobowego oraz zwolnienie z opłacania 

składek na ubezpieczenie społeczne za czas zasiłkowy (choroby)

2859 x    2,45 % =   70,05  

zł 

Razem 904,6zł



Podstawą składki na Ubezpieczenie Zdrowotne od kwietnia 2010 r. 
jest 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim 
kwartale roku poprzedniego .Składka wynosi 9% tej kwoty czyli 
342,32 zł. Składkę w wysokości 7,75% czyli 294,77 zł można odliczyć 
od kwoty podatku.

Podstawa składki na Fundusz Pracy jest ta sama kwota jak na 
ubezpieczenia społeczne (czyli 2859 zł), składka wynosi 2,45% 
podstawy czyli 70,05 zł.

Razem minimalna kwota miesięcznych składek odprowadzanych do 
ZUS  wynosi 

1316,97 zł  



Zarabiasz w firmie brutto 5000 zł:

1. Od pracownika :

Ubezpieczenie emerytalne 488 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 123 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 388 zł
Zaliczka na podatek 315 zł

2. Od pracodawcy :

Ubezpieczenie emerytalne 488 zł
Ubezpieczenie rentowe 325 zł
Ubezpieczenie wypadkowe (1,8%)         90 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł

Koszt dla firmy :6 031 zł
Twoja wypłata (kwota netto) : 3 611 zł



Zarobek przedsiębiorcy brutto 6000 zł:

Ubezpieczenie emerytalne 558, zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie wypadkowe                        47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 70 zł
( dobrowolne)
Ubezpieczenie zdrowotne 342 zł
Fundusz Pracy (FP) 70 zł

Przedsiębiorcy zostaje kwota  4684 zł 
minus koszt wybranego opodatkowania .



6. Chcesz prowadzić firmę ? 
Korzystaj ze środków z Unii 

Europejskej.



Główny Punkt Informacyjny 

Kraków: ul. Wielicka 72 B, parter 
tel. (12) 616 0 616; e-mail: 

fem@umwm.pl

Lokalne Punkty Informacyjne

Chrzanów: ul. Grunwaldzka 5 
tel. (32) 627 23 10, (32) 627 23 11 
e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl

Tarnów: ul. Wałowa 37
tel. (14) 628 88 12, (14) 628 88 13
e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Nowy Sącz: ul. Wazów 3 
tel. (18) 442 25 78, (18) 442 25 79 
e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

Nowy Targ: al. 1000-lecia 35
tel. (18) 540 90 30, (18) 540 90 33
e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl

Gdzie szukać pomocy?





GRODZKI URZĄD PRACY

Jednorazowe środki finansowe z Funduszu Pracy 
i Europejskiego Funduszu Społecznego na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej

- kwota do uzyskania nie może przekroczyć
600% przeciętnego wynagrodzenia 

czyli na dzisiaj to około 24114 zł,
- jednorazowe środki na podjęcie indywidualnej 
działalności gospodarczej mogą być przydzielone 
wyłącznie osobom bezrobotnym,
- uzyskane środki mogą być przyznane m.in. na zakup 
materiałów i towarów,
- działalność gospodarcza musi być utrzymana przez 
okres 12 miesięcy.



Zapraszamy : 

WYDZIAŁ SPRAW 
ADMINISTRACYJNYCH 
Urzędu Miasta Krakowa

Oddział Obsługi Przedsiębiorcy

tel. +48 12 616 56 00

https://business.krakow.pl/pop


