
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Założenie własnej firmy to 

zazwyczaj duży krok w karierze 

zawodowej człowieka. Wiąże się 

to z dużymi wydatkami  

oraz ryzykiem, czy firma się 

utrzyma i będzie przyzwoitym 

źródłem dochodu. Mimo 

wszystko, coraz więcej ludzi się 

na nią decyduje, przede 

wszystkim dlatego, że nie muszą 

się przed nikim tłumaczyć  

lub chcą być dla siebie szefem. 

Jak do tego doprowadzić? 

 

 

 Jak założyć własny 

biznes? 

 

Pamiętaj! 

Jeśli decydujesz się zamknąć/zawiesić firmę 

musisz wiedzieć, że ciąży na tobie obowiązek 

poinformowania o tym fakcie wszystkich 

organów administracji związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Należy także liczyć się z tym, że jeśli 

będziemy chcieli zamknąć działalność  

w okresie krótszym niż 2 lata od momentu 

założenia zobowiązani jesteśmy zwrócić 

wszystkie fundusze otrzymane z Unii 

Europejskiej. 

Zawieszanie firmy 

Firmę możemy także zawiesić na okres od 30 

dni do 24 miesięcy. Po 30 dniach możemy ją 

ponownie wznowić, lecz o chęci ponownego 

prowadzenia działalności należy powiadomić 

organy administracji. 

Dlaczego kończymy działalność? 

Są różne powody przez które przedsiębiorcy 

zamykają , lub zawieszają działalność: 

 Chęć zaprzestania prowadzenia 

działalności 

 Sprzedaż działalności 

 Śmierć przedsiębiorcy  

 Brak zysków 

 

Jeśli planujesz 

rozpoczęcie własnej 

działalności, ale nie wiesz, 

jak się do tego zabrać 

Poniżej prezentujemy 

kroki, które 

powinieneś wykonać. 

 

Zamykanie lub zawieszanie 

firmy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opracuj własny biznesplan. 

To symulacja Twojego 

biznesu, pokazująca jakie 

będą koszty jego 

przeprowadzenia  

i potencjalne zyski. 

2. Zarejestruj swoją firmę. –  

Możesz to zrobić: 

 Osobiście,  

w urzędzie pracy 

lub gminy, 

 Listem poleconym, 

 Elektronicznie 

3. Postaraj się o numer Regon 

oraz Numer Identyfikacji 

Podatkowej. 

4. Wybierz formę 

opodatkowania. –  

Do wyboru masz: 

 Opodatkowanie na 

zasadach ogólnych, 

 Podatek liniowy, 

 Ryczałt 

ewidencjonowany 

 Karta podatkowa, 

 Podatek tonażowy 

 

 

 

 Podatki (podczas pierwszych 

dwóch lat działalności płacimy 

mniejsze kwoty podatków). 

Podatki płacimy w Urzędzie 

Skarbowym i Urzędzie Miasta.  

 ZUS lub KRUS (rolnicy płacą 

KRUS, a inni przedsiębiorcy 

płacą ZUS). Płacenie tych 

podatków umożliwia nam 

otrzymanie renty chorobowej 

bądź emerytury.  

 SANEPID (obowiązuje głównie 

przedsiębiorstwa 

gastronomiczne). Zajmuje się 

sprawdzaniem czystości, higieny  

i BHP panujące w firmie.  

Gdy firma nie spełnia 

określonych warunków czystości 

wówczas firma zostaje 

zawieszona  

do odwołania.  

 KSIĘGOWOŚĆ – jeżeli 

przedsiębiorca nie radzi sobie  

w prowadzeniu księgowości, 

może zatrudnić specjalistę  

do spraw finansowych. Ta osoba 

będzie wówczas opłacała różne 

podatki, obowiązujące 

biznesmena. 

 

DOFINANSOWANIA - Jeśli 

rozpoczynasz działalność, możesz 

skorzystać z dofinansowania  

ze środków UE albo innych 

funduszy, przeznaczonych  

dla nowych firm. Wystarczy,  

że zgłosisz się do swojego Urzędu 

Pracy i wypełnisz odpowiedni 

wniosek.  

 

O czym musimy pamiętać, gdy mamy 

już swoją firmę? 

Zakładanie 

własnej firmy 

5. Wybierz sposób opłacania 

zaliczki  

na podatek dochodowy – 

miesięcznie  

lub kwartalnie. 

6. W ciągu 7 dni od 

rozpoczęcia działalności złóż 

formularz zgłoszenia  

do ubezpieczenia. –  

Jest to formularz: 

 ZUS ZUA 

 ZUS ZZA  

Jako początkujący przedsiębiorca 

masz prawo do opłacania składek  

na ubezpieczenie społeczne przez 2 

lata od dnia założenia działalności. 

Wynoszą one 30% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia 


