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TBF – Ku lepszej przyszłości – Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo 

 
Krystyna Grudzińska 
 
Temat zajęć: Dokumentacja związana z zakładaniem własnej firmy 
 
Wprowadzenie:  
Podczas proponowanych zajęć uczniowie dowiedzą się krok po kroku jak powołać do życia 
własną firmę i jakie dokumenty urzędowe należy wypełnić, aby dokonać formalnej rejestracji 
własnej działalności gospodarczej. Dodatkowym walorem tych zajęć będzie zdobycie 
umiejętności przygotowania pełnej dokumentacji związanej z zakładaniem firmy. 
 
Cele zajęć: 
 Uczeń:  

 Potrafi wybrać formę organizacyjno-prawną swojej działalności gospodarczej; 
 Pozna zasady podejmowania działalności gospodarczej; 
 Potrafi opisać procedury i wymagania związane z zakładaniem własnej firmy; 
 Zdobędzie umiejętności związane z prawidłowym załatwianiem formalności                       

w wybranych instytucjach związanych z tym zagadnieniem; 
 Potrafi wypełnić  praktycznie wybrane dokumenty niezbędne do założenia własnej 

firmy. 
 
Metody i formy pracy: 
 

 Miniwykład; 
 Burza mózgów; 
 Dyskusja kierowana; 
 Praca z tekstem;. 
 Praca z dokumentem; 

 
Środki dydaktyczne: 

 Załącznik nr 1 Kolejne kroki – powoływanie do życia przedsiębiorstwa 
 Ćwiczenie 1  - wykaz czynności i instytucji związanych z zakładaniem działalności 

gospodarczej. 
 Zestaw dokumentów związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej: 

CEIDG 1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej,  VAT – R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i 
usług, NIP – 2 Zgłoszenie identyfikacyjne oraz formularz ZUS ZUA 

 
Czas zajęć: 2 x 45 min.  
 
Przebieg zajęć: 
 

1. Nauczyciel odwołuje się do celów zajęć wskazując, że ich realizacja jest bardzo 
istotna ponieważ wyposaża uczniów w wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z  
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powoływaniem do życia firmy. Następnie podkreśla, że założenie firmy nie jest 
trudne, zwłaszcza jeżeli jej formą organizacyjną ma być własna działalność 
gospodarcza. Dzieli uczniów na 4-ro, 5-cio osobowe grupy i proponuje, aby w wyniku 
burzy mózgów odpowiedzieli na pytanie „Jakie są podstawowe formy działalności 
gospodarczej i jakie cechy charakterystyczne dotyczą każdej z nich?” Po kilku 
minutach pierwsza grupa odpowiada na postawione pytanie, a przedstawiciele 
pozostałych grup uzupełniają lub poprawiają wypowiedzi swoich kolegów. W 
końcowym etapie tej części zajęć informuje uczniów, że przedmiotem dalszych 
rozważań będą zagadnienia związane z najprostszą formą organizacyjno – prawną 
firmy. 

2. Dla uzasadnienia swojego wyboru nauczyciel przypomina najważniejsze cechy 
jednoosobowej działalności gospodarczej:  

 Niewielkie koszty rejestracji, 
 Szybka rejestracja i likwidacja działalności, 
 Brak obowiązku posiadania kapitału początkowego, 
 Osobista odpowiedzialność za wszystkie należności i zobowiązania wynikłe z 

prowadzenia działalności gospodarczej, która może rozciągać się na 
współmałżonków, 

 Osobiste prowadzenie spraw firmy, 
 Proste formy prowadzenia księgowości, 
 Duży wybór form opodatkowania (podatek wg skali, liniowy, ryczałtowy, 

karta podatkowa). 
 Wymaga jedynie złożenia wniosku (CEIDG – 1) o wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
3. Nauczyciel omawia tryb składania wniosku.  
4. Nawiązując do trybu składania wniosku nauczyciel zwraca uwagę na to, że zanim 

nastąpi wypełnienie wniosku uczeń musi odpowiednio się przygotować i przemyśleć 
parę spraw, bowiem wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do 
przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej muszą, w 
terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, zostać zgłoszone organowi 
ewidencyjnemu.  

5. Nauczyciel podkreśla, że mimo uproszczenia procedur związanych z zakładaniem 
firmy, należy załatwić jeszcze kilka spraw. Przyszły przedsiębiorca powinien 
dysponować rachunkiem bankowym i legitymować się pieczątką firmy. Należą do 
nich również sprawy związane z nadaniem NIP–u, wyborem (lub nie ) opodatkowania 
VAT, sprawy związane z wyborem formy opodatkowania – załatwiane przez Urząd 
Skarbowy. 

6. W oparciu o Załącznik nr 1 oraz informacje uzyskane od nauczyciela uczniowie 
wykonują Ćwiczenie 1.  

7. Każdy uczeń otrzymuje komplet dokumentów  (wniosek o wpis do CEIDG, VAT – R, 
NIP – 2) i pod kierownictwem nauczyciela następuje wypełnianie tych dokumentów. 
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Ćwiczenie 1. 
Prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W poniższej tabeli sporządź wykaz 
czynności, instytucji, dokumentów oraz towarzyszących im opłat i terminów przy rejestracji 
Twojego przedsiębiorstwa1  

 

Lp. 

 

Czynność 

 

Instytucja 

Adres 
instytucji, 
telefon, adres 
internetowy 

 

Nazwa 
dokumentu

 

Opłata 

Termin 
złożenia         
i 
otrzymania 
decyzji 

1.  Zgłoszenie do 
ewidencji 

Urząd.......  Zgłoszenie 
rejestracji 

 Decyzja – 
do 14 dni 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

Załącznik nr 1.  Kolejne kroki – powoływanie do życia przedsiębiorstwa 
 
I KROK – Złożenie wniosku do CEIDG  
 
Uwaga:  Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz 

naczelnika urzędu skarbowego. 
 
Osoby fizyczne mają do wyboru kilka dróg: 

 Rejestrację/logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie go 
przez Internet; 

 Rejestrację/logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku, wydrukowanie go i 
złożenie do urzędu gminy; 

 Pomijając logowanie, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie go i 
dostarczenie go do urzędu gminy; 

                                                 
1 Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia. Strona Internetowa: 
www.men.gov.pl/ksztzaw/przewodnik/samozatrudnienie,php  
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 Pobranie i złożenie wniosku (w formie papierowej) w gminie. Tam zostanie 

przekształcony na wniosek elektroniczny. 
 Przesłanie wniosku do gminy za pomocą listu poleconego. Musi być wówczas 

opatrzony podpisem notarialnie potwierdzonym.  
  
 Aby zarejestrować konto, można posłużyć się „podpisem elektronicznym” z certyfikatem 

kwalifikowanym, albo nieodpłatnym „profilem zaufanym” na platformie ePUAP. Jedynie 
5 firm w Polsce oferuje sprzedaż „podpisu elektronicznego”. „Profil zaufany” można 
bezpiecznie dostać w Urzędzie Skarbowym, a także w wybranych oddziałach ZUS. Lista 
na stronie Ministerstwa Gospodarki.  

 
Zatem należy ustalić wcześniej: 
Nazwę firmy. Nazwa powinna dobrze się kojarzyć i wzbudzać zaufanie klienta. Powinna być 
krótka i zrozumiała. Przedsiębiorstwo występuje w obrocie gospodarczym pod firmą, którą 
jest jego imię i nazwisko. Do nazwy przedsiębiorstwa można również dodać jego część 
marketingową, np. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Jacuś” Jacek Kowalski i 
posługiwać się pełną nazwą bądź nazwą skróconą, zgodnie z wpisem do CEIDG. Musisz 
również sprawdzić, czy ktoś nie używa identycznej nazwy. 
Miejsce i zakres wykonywania działalności gospodarczej. Wpisujesz tu adres, pod którym 
będziesz prowadzić działalność. Znajdź zatem lokal – gdy będziesz korzystać z lokalu, który 
nie jest Twoją własnością, pamiętaj, że musisz mieć podpisaną umowę najmu lub użyczenia. 
Miejscem prowadzenia działalności może być również Twoje mieszkanie – co ma wiele zalet. 
Wygodnie jest , myśląc o przyszłości, dopisać sformułowanie „i obszar całego kraju” – 
możesz wówczas rozszerzyć działalność bez konieczności zmiany wpisu. Sprawdź „na 
wszelki wypadek” w PKD, czy nie interesują Cię możliwe, incydentalne źródła przychodu      
i dokonaj ich zgłoszenia obok planowanej działalności głównej. To ważne, bowiem nie 
możesz zajmować się czymś, czego nie masz wpisanego w dokumentach. Lepiej od razu 
wpisać szerokie spektrum działania. PKD możesz przeglądać np. poprzez strony GUS. 
Sprawdź, czy potrzebujesz koncesji. 
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej. Podaj przynajmniej 2 – 4 tygodniową datę 
późniejszą w stosunku do daty rejestracji firmy (prawdopodobnie tyle potrzeba będzie Ci 
czasu na załatwienie pozostałych formalności). 
Ustanowienie pełnomocnika. W formularzu określasz pełnomocnika i zakres 
pełnomocnictwa, czyli w jakich sprawach będzie Cię reprezentował. 
Oprócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego musisz okazać do wglądu dowód osobisty. 
Odbiór zaświadczenia o wpisie nastąpić może w terminie do 14 dni, najczęściej w jednej z 
dwóch form (Ty o tym decydujesz): 

 Osobiście przez wnioskodawcę 

 Za pośrednictwem poczty.? 
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KROK II. - Wyrobienie pieczątki firmy 
 
Na pieczątce umieść pełną nazwę i adres swojej firmy, numer NIP oraz dane teleadresowe. 
 
KROK III. - Otwarcie rachunku bankowego 
 
Rachunek bankowy musisz posiadać – rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS mają 
charakter bezgotówkowy. Porównaj warunki prowadzenia kont w kilku bankach – wybierz 
najlepszy. Do otwarcia konta potrzebne Ci będą następujące dokumenty: 

 Dowód osobisty, 
 Kserokopie wpisu do ewidencji, 
 Kserokopie dokumentu nadania numeru REGON, 
 Pieczątka firmy (nie jest konieczna). 

W/w dokumenty mogą być składane w oryginałach, odpisach lub w formie kserokopii. 
Kserokopie i odpisy nie potwierdzone notarialnie podlegają sprawdzeniu z oryginałem przed 
ich przyjęciem. 
 
KROK IV - Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym  
 
W Urzędzie Skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zameldowania załatwiasz 
formalności, które obejmują:  

 Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 
 Wybór – rozliczam podatek VAT czy nie; 
 Wybór formy opodatkowania. 

Potrzebna Ci będzie kopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji oraz umowa 
rachunku bankowego. Wymagane jest również okazanie tytułu prawnego do używania 
nieruchomości lub lokalu przeznaczonego na siedzibę firmy. Jeżeli podpisałeś umowę z 
biurem rachunkowym dotyczącą prowadzenia rachunkowości Twojej firmy, to potrzebna 
będzie również ta umowa.  
W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby 
fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania NIP to składamy 
formularz NIP – 5 w celu otrzymania duplikatu. 
Nowo zarejestrowany przedsiębiorca (poza nielicznymi wyjątkami) jest zwolniony z 
rozliczania podatku VAT. Zwolnienie kończy się gdy obrót przekroczy w roku podatkowym 
określony próg ( w 2010 – 100 000 zł.). Ze zwolnienia można zrezygnować i od razu stać się 
płatnikiem VAT.   Druk zgłoszeniowy to VAT – R, a potwierdzenie zgłoszenia, jako decyzję 
administracyjną, otrzymamy na druku VAT – 5.  
W Urzędzie Skarbowym musisz jeszcze zadeklarować wybór sposobu opodatkowania.  
Może to być jedna z następujących form:  
Podatek wg skali – dochód, który jest podstawą do zastosowania różnych wielkości 
procentowych (18 %, 32 %) 
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Podatek liniowy - powszechna forma i dostępna każdemu podmiotowi prowadzącemu 
działalność gospodarczą. Opodatkowaniu podlega dochód podatnika - obecnie 19 % bez 
względu na jego wysokość. 
Ryczałt ewidencjonowany – opodatkowany jest przychód. 
Karta podatkowa – konieczność zapłaty podatku powoduje sam fakt prowadzenia 
działalności, niezależnie od dochodu czy podatnika. 
Z dwóch ostatnich form mogą skorzystać osoby fizyczne , ale muszą spełniać określone przez 
ustawodawcę warunki, np. wykonywania określonego rodzaju działalności, liczby 
zatrudnionych pracowników, inne.  
Pracownik Urzędu poinformuje Cię jakie formularze podatkowe powinieneś wypełnić i 
złożyć w Urzędzie. 
 
 
KROK V. Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych  
 
Każda jednostka ZUS ma w swojej strukturze organizacyjnej stanowiska informacji 
płatników składek znajdujące się w salach obsługi klientów. Od zatrudnionego tam urzędnika 
otrzymasz sformalizowane druki, które musisz wypełnić. Pamiętaj – obowiązek ubezpieczeń 
powstaje w chwili rozpoczęcia działalności. W ciągu 7 dni od tej daty musisz złożyć 
urzędowe formularze. 
Gdy prowadzenie działalności gospodarczej jest jedynym Twoim zajęciem wówczas składasz 
formularz ZUS ZUA  (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). 
Jeżeli natomiast masz pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, 
wówczas zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego – formularz ZUS ZZA. 


