
 

 

 

 

 

 

 

www.darr.pl 
 

KONSULTACJE ON-LINE - CZAT INTERNETOWY Z EKSPERTEM 
CZAT 18/36 

 

 

Przedsięwzięcie finansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 

oraz budŜetu państwa 
 

strona 1 z 12 
 

strona 1 z 12 

Administracyjno – prawne zasady prowadzenia działalności gospodarczej 

30 czerwca 2009 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu 
dzisiejszym zapraszamy do dyskusji na temat: administracyjno – prawnych zasad prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan JACEK 
GARSTKIEWICZ. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Pan JACEK GARSTKIEWICZ jest radcą prawnym, 
absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
podyplomowego studium rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej 
przedsiębiorców, realizowanej w ramach renomowanych kancelarii prawnych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Aktualnie prowadzi własną kancelarię prawną. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Jest ekspertem prowadzącym szkolenia w ramach projektu 
pn. „Budowa kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych – szkolenia wstępne Pakiet 
startowy” realizowanego na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Informacje na temat doświadczenia Pana JACKA 
GARSTKIEWICZA znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe 
Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Pytanie rozpoczynające czat: Szanowny Panie, proszę 
powiedzieć na ilu formularzach składa się zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
zgłoszenie do ZUS oraz do urzędu statystycznego po wprowadzeniu zasady tzw. "jednego okienka"? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:02 am: Witam wszystkich uczestników czatu. Odpowiedź na pytanie: 
na jednym formularzu o nazwie EDG-1. Jest to formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej i jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, do urzędu statystycznego i do naczelnika 
urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności 
gospodarczej> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02 am: Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. 
 
[Główny]: Monika Tafiłowska-Nurska wszedł o godz. 10:03 am 
 
[Monika Tafiłowska-Nurska] 10:03 am: witam 
 
[Główny]: szczawno wszedł o godz. 10:03 am 
 
[Główny]: Monika wszedł o godz. 10:04 am 
 
[Monika Tafiłowska-Nurska] 10:05 am: ostanio miałam klienta, który zadał mi takie pytanie: Proszę 
mi powiedzieć, czy jeśli był bym "rolnikiem" to czy mógł bym wynajmować domki letniskowe nie na 
zasadzie wpisu do działalności gospodarczej? proszę o pomoc w tej kwestii. Z tego co się orientuję 
osobno stojących domków letniskowych nie można zakwalifikować jako działalności agroturystycznej 
nie podlegającej obowiązkowej rejestracji działalności gospodarczej? 
 
[Marco] 10:05 am: Mam pytanie, czy osoba chcąca prowadzić działalność gospodarczą jako osoba 
fizyczna (jednoosobowa działalność gospodarcza) może w nazwie nie podawać swojego imienia i 
nazwiska ale np. pseudonim ? Jeśli musi to być imię i nazwisko to czy zamiast imienia może być inicjał 
imienia ? 
 
[Główny]: Zbigniew wszedł o godz. 10:06 am 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:07 am: Odp dla Marco: osoba fizyczna musi podać imię i nazwisko, 
ponieważ imię i nazwisko stanowi firmę, czyli nazwę, osoby fizycznej. Wynika to wprost z kodeksu 
cywilnego. Określenie dodatkowe, np. pseudonim, może być podane w nazwie, ale nie jest ono 
elementem obowiązkowym> 
 
[Zbigniew] 10:08 am: Czy przedsiębiorstwo zatrudniające dokładnie 50 pracowników jest jeszcze 
małym przedsiębiorcą w świetle prawa ? W jaki sposób można najłatwiej sprawdzić czy straciliśmy już 
status małego przedsiębiorcy 



 

Strona 3 z 12 

 
[Główny]: sławek wszedł o godz. 10:09 am 
 
[Główny]: badora wszedł o godz. 10:10 am 
 
[Główny]: czarny wszedł o godz. 10:10 am 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:11 am: Od. dla Monika Tafiłowska - Nurska: do prowadzenia 
działalności polegającej na najmie przez osobę fizyczną nie jest konieczne wpisanie się do ewidencji 
działalności gospodarczej. Nie uchybia to jednak obowiązkom podatkowym takiej osoby. Najem może 
być wtedy opodatkowany podatkiem PIT na tzw. zasadach ogólnych lub ryczałtowo. Oczywiście w 
ramach działalności gospodarczej także można prowadzić działalność polegającą na wynajmie, jednak 
wtedy np. nie można korzystać z opodatkowania ryczałtowego> 
 
[Główny]: aNiTa wszedł o godz. 10:11 am 
 
[Monika Tafiłowska-Nurska] 10:11 am: Ile jest kroków zakładania działalności gospodarczej? czy 
"jedno okienko" załatwi kwestie założenia firmy 
 
[czarny] 10:12 am: Dzień dobry, chciałbym zapytać czy rejestrując jednoosobową firmę mogę w 
dokumentach rejestracyjnych podać termin rozpoczęcia działalności w odległym terminie … np. 3-4 
miesięcy ? 
 
[Monika Tafiłowska-Nurska] 10:12 am: Dziękuję za odpowiedź na pierwsze pytanie 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:13 am: Odp. dla Marco: zgodnie z art. 105 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej za małego przedsiębiorcę uważa się tego, który m. in. w okresie wskazanym 
w ustawie zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników. Wobec tego może to być najwyżej 49 
pracowników> 
 
[Zbigniew] 10:14 am: Witam! Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może 
zawrzeć spółkę cywilną jedynie z drugą osobą fizyczną ? Czy są inne podmioty z którymi może 
zawrzeć taką spółkę – z jakimi 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:15 am: Przypomnę tylko, że użytkownik Zbigniew prosił również o 
wyjaśnienia w jaki sposób można najłatwiej sprawdzić czy straciliśmy już status małego 
przedsiębiorcy. 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:16 am: Odp. dla Monika Tafiłowska-Nurska: W zasadzie jedno 
okienko załatwia większość spraw związanych z rejestracją, ale nie załatwia np. zgłoszenia na 
potrzeby podatku VAT. Poza tym urząd gminy przesyła dokumenty do urzędu statystycznego, ZUS, 
skarbowego, co może prowadzi do wydłużenia całego procesu rejestracji> 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:17 am: Odp. dla czarny: rejestrując jednoosobową firmę można 
podać termin rozpoczęcia działalności późniejszy np. o 3-4 miesiące> 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:18 am: Odp. dla Zbigniew: umowę spółki cywilnej można zawrzeć z 
innym przedsiębiorcą, a więc np. ze spółką z o. o., spółką akcyjną, spółdzielnią itd.> 
 
[Monika Tafiłowska-Nurska] 10:19 am: dziękuję 
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[Monika] 10:20 am: Witam.Mam rentę 2 gr. całkowity zakaz pracy, jestem sprawna, chciałabym 
założyć jednoosobową działalność gospodarczą i uzyskać dofinansowanie z UE. Czy mam szanse i 
gdzie mam się udać/ /? 
 
[szczawno] 10:20 am: Z jakimi konsekwencjami finansowymi wiąże się zgłoszenie spółki cywilnej w 
Urzędzie Skarbowymi – bo jeśli dobrze rozumiem taki wymóg istnieje ? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:21 am: Odp. dla Zbigniew: przedsiębiorca traci status małego 
przedsiębiorcy, jeżeli przestanie spełniać kryteria ustawowe pozwalające go uznać za takiego 
przedsiębiorcę> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:21 am: Aktualna lista pytań: 
 
[Monika Tafiłowska-Nurska] 10:21 am: Czy rencistka (niezdolność do pracy) może założyć 
jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie)? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:21 am: 1-[Monika] 10:20 am: Witam. Mam rentę 2 gr. całkowity 
zakaz pracy, jestem sprawna, chciałabym założyć jednoosobową działalność gospodarczą i uzyskać 
dofinansowanie z UE. Czy mam szanse i gdzie mam się udać/ /? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:21 am: 2-[szczawno] 10:20 am: Z jakimi konsekwencjami 
finansowymi wiąże się zgłoszenie spółki cywilnej w Urzędzie Skarbowymi – bo jeśli dobrze rozumiem 
taki wymóg istnieje ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:21 am: 3-[Monika Tafiłowska-Nurska] 10:21 am: Czy rencistka 
(niezdolność do pracy) może założyć jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie)? 
 
[Główny]: Lukasz wszedł o godz. 10:22 am 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:22 am: Odp. dla Monika: Po odpowiedź na pytanie czy rencista może 
uzyskać dofinansowanie ze środków UE proponuję udać się do najbliższego punktu konsultacyjnego> 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:24 am: Odp. dla Moderator: zgłoszenie spółki cywilnej w urzędzie 
skarbowy wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem zapłacenia podatku od czynności 
cywilnoprawnych od wkładów do spółki (także przy ich podwyższeniu) oraz z możliwością zgłoszenia 
rejestracyjnego na potrzeby podatku VAT> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:25 am: Pozostało tylko jedno pytanie od użytkownika [Monika 
Tafiłowska-Nurska] 10:21 am: Czy rencistka (niezdolność do pracy) może założyć jednoosobową 
działalność gospodarczą (samozatrudnienie)? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:26 am: Proszę o kolejne pytania 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:26 am: Odp. dla Monika Tafiłowska-Nurska: ustawa o swobodzie 
działalności gospodarczej nie zakazuje prowadzenia takiej działalności przez rencistów. Inna kwestią 
pozostają przepisy regulujące ubezpieczenia społeczne> 
 
[Zbigniew] 10:27 am: Każda wizyta u notariusza wiąże się ze sporymi wydatkami, czy zarejestrowanie 
spółki jawnej również wiąże się z wizytą u notariusza ? 
 
[Monika Tafiłowska-Nurska] 10:27 am: czyli, należy odesłać taką osobę do ZUS 
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[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:29 am: Odp. dla Monika Tafiłowska-Nurska: Tak, należy odesłać 
osobę do ZUS w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, jakie skutki dla pobierania świadczeń z 
ubezpieczeń społecznych miałoby podjecie działalności gospodarczej> 
 
[Monika Tafiłowska-Nurska] 10:30 am: rozumiem, dziękuję 
 
[czarny] 10:31 am: Co to oznacza że odpowiedzialność wspólnika w spółce jawnej jest subsydiarna ? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:32 am: Odp. dla Zbigniew: do założenia spółki jawnej wystarczy 
forma pisemna. Nie trzeba udawać się do notariusza. Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby wkładem do 
takiej spółki była nieruchomość - przepisy o obrocie nieruchomościami wymagają dla przeniesienia jej 
własności formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności> 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:34 am: Odp. dla czarny: subsydiarna odpowiedzialność oznacza, że 
wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z 
majątku spółki okaże się bezskuteczna. Wynika to wprost z kodeksu spółek handlowych> 
 
[Główny]: Monika wyszedł o godz. 10:34 am 
 
[sławek] 10:35 am: Czy jeden ze wspólników ma prawo pobierania sobie wynagrodzenia za czynności 
wykonywane w związku z prowadzeniem spółki jawnej ? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:37 am: Odp. dla sławek: za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie 
otrzymuje wynagrodzenia - także wynika to wprost z przepisów kodeksu spółek handlowych> 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:38 am: Odp. dla sławek, cd: "wynagrodzeniem" dla wspólników 
spółki jawnej jest osiągany przez nią zysk, który podlega podziałowi między nich> 
 
[sławek] 10:40 am: Często się mówi że wspólnicy spółki jawnej mają zakaz prowadzenia działalności 
konkurencyjnej – co to oznacza w praktyce ? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:42 am: Odp. dla sławek: w świetle kodeksy spółek handlowych zakaz 
konkurencji oznacza, że wspólnik nie może, bez wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych 
wspólników, zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek 
organu spółki> 
 
[czarny] 10:43 am: Czy za wykreślenie spółki z KRSu pobierane są jakieś opłaty ? 
 
[Marco] 10:47 am: Jak prawidłowo sformułować nazwę dla spółki partnerskiej ? Mamy problem z tym 
czy umieszczać tam nazwiska; czy tylko jedno, czy dwa nazwiska? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:48 am: Odp. dla czarny: wykreślenie z KRS jest zmianą w tym 
rejestrze, a zgodnie z przepisami o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku o wpisanie 
zmiany do rejestru przedsiębiorców pobiera się opłatę w kwocie 400 zł (jeżeli wykreślenie z rejestru 
przedsiębiorców dot. stowarzyszenia, a jednocześnie pozostaje ono wpisane do KRS, to opłata wynosi 
150 zł)> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:49 am: Pozostało tylko jedno pytanie - [Marco] 10:47 am: Jak 
prawidłowo sformułować nazwę dla spółki partnerskiej ? Mamy problem z tym czy umieszczać tam 
nazwiska; czy tylko jedno, czy dwa nazwiska? 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:49 am: Tymczasem mamy jeszcze 70 minut spotkania. Proszę o 
dalsze pytania. 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:49 am: Odp. dla Marco: zgodnie z przepisami kodeksu spółek 
handlowych firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, 
dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie 
wolnego zawodu wykonywanego w spółce> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:50 am: Zapraszam do zadawania pytań 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:51 am: Odp. dla Marco, cd: wynika z tego, że nie ma konieczności 
umieszczania w nazwie spółki partnerskiej dwóch nazwisk> 
 
[sławek] 10:51 am: Czy osoby nie mające uprawnień do założenia spółdzielni socjalnej mogą być jej 
członkami ? Moje drugie pytanie dotyczy natomiast nadwyżki bilansowej – tego na co w spółdzielni 
socjalnej może być przeznaczona nadwyżka bilansowa, a właściwie na co nie może być przeznaczona 
? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:53 am: Odp. dla sławek: członkami spółdzielni mogą być osoby nie 
uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej, jeżeli posiadają kwalifikacje niezbędne do pracy na 
rzecz spółdzielni – nie mogą stanowić jednak więcej niż 20% pracowników. 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:54 am: Odp. dla sławek, cd: nadwyżka bilansowa w spółdzielni 
socjalnej podlega podziałowi ale nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków spółdzielni 
socjalnej, nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego i oprocentowanie 
udziałów 
 
[sławek] 10:55 am: Tzn. na co może być faktycznie przeznaczona? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 10:56 am: Odp. dla sławe: nadwyżka może być przeznaczona np. na 
fundusz zasobowy, powiększający środki własne spółdzielni> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:57 am: Nie mamy pytań oczekujących = zapraszam do dyskusji 
 
[sławek] 10:57 am: Dziękuje za odpowiedz. 
 
[czarny] 10:58 am: Kiedy można powiedzieć że podatek liniowy jest najkorzystniejszy dla firmy ? Jakie 
czynniki mam brać pod uwagę decydując się na ten podatek ? 
 
[czarny] 11:00 am: I czy mozna w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zmienić formę 
opodatkowania/ 
 
[Zbigniew] 11:01 am: Jakich formalności należy dokonać aby przerejestrować stare PKD (2004) na 
nowe (2007) ? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:02 am: Odp. dla sławek: możliwość wyboru podatku liniowego 
przysługuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub wspólnikowi spółki osobowej 
będącemu osobą fizyczną. Takie opodatkowanie może być korzystne dla osoby, której roczny dochód 
przewyższa kwotę 85528 zł i osoba taka nie korzysta z ulg ani nie rozlicza się wspólnie z małżonkiem i 
nie jest samotnym rodzicem> 
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[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:04 am: Odp. dla czarny, cd: można zmieniać formę opodatkowania w 
trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, z tym że można to zrobić na początku roku 
podatkowego> 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:05 am: Odp. dla Zbigniew: przerejestrowanie starego PKD na nowe w 
przypadku osób fizycznych dokonuje się w drodze zmiany wpisu w ewidencji działalności 
gospodarczej. Z kolei podmioty wpisane do KRS powinny zmienić umowę spółki (statut), a następnie 
zarejestrować zmianę w KRS> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:06 am: Nie mamy pytań oczekujących. Proszę o kierowanie pytań 
do Pana JACKA GARSTKIEWICZA 
 
[sławek] 11:07 am: Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą ? Czy każdy przedsiębiorca 
może zawiesić swoją działalność ? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:08 am: Odp. dla sławek: przedsiębiorca niezatrudniający 
pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 
miesięcy. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie 
wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez 
wszystkich wspólników. 
 
[sławek] 11:09 am: W jaki sposób mogę zminimalizować ryzyko kursowe? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:10 am: Odp. dla sławek, cd: ustawa o swobodzie działalności 
gospodarczej nie uzależnia możliwości zawieszenia działalności gospodarczej od rodzaju 
przedsiębiorcy> 
 
[sławek] 11:13 am: A czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej muszę opłacać jakiekolwiek 
składki społeczne ? 
 
[Główny]: Monika Tafiłowska-Nurska wyszedł o godz. 11:13 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:13 am: Aktualna lista pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:13 am: 1-[sławek] 11:09 am: W jaki sposób mogę zminimalizować 
ryzyko kursowe? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:13 am: 2-[sławek] 11:13 am: A czy w okresie zawieszenia 
działalności gospodarczej muszę opłacać jakiekolwiek składki społeczne ? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:14 am: Odp. dla sławek: ryzyka kursowego nie można wyeliminować, 
ale można je minimalizować. Służą temu przede wszystkim instrumenty finansowe oferowane przez 
banki czy zakłady ubezpieczeń, np. transakcje terminowe, opcje walutowe itd. Przed podjęciem 
decyzji o skorzystaniu z takich instrumentów przedsiębiorca powinien dokładnie zapoznać się z 
umową, która jest jego podstawą> 
 
[Główny]: z25 wszedł o godz. 11:16 am 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:16 am: Odp. dla Moderator i sławek: w okresie zawieszenia nie 
trzeba opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gosp. 
w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności 
gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania 
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działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności 
gospodarczej> 
 
[z25] 11:16 am: czesc 
 
[z25] 11:18 am: chcę otworzyć kopalnie w zakresie wydobycia kruszywa drogowego co musze zrobić 
? 
 
[Główny]: Artur_Misiniak wszedł o godz. 11:19 am 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:20 am: Odp. dla z25: wydobywanie kruszywa byłoby wydobywaniem 
kopalin ze złóż. W takim przypadku konieczne byłoby uzyskanie koncesji> 
 
[Główny]: malgorzata wszedł o godz. 11:20 am 
 
[Zbigniew] 11:20 am: Czy przyzna  Pan racje że, są takie typy działalności gospodarczej które częściej 
niż inne kontrolowana są przez Urząd Skarbowy, Inspekcję Handlową i inne instytucje. Proszę o 
informację czy ustawodawca określił maksymalną ilość kontroli jakim poddany może być 
przedsiębiorca np. w miesiącu czy roku, czy nie jest to uregulowane przepisami? 
 
[z25] 11:21 am: a czy taką koncesję załatwię w tzw. jednym okienku 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:21 am: Odp. dla z25, cd: oprócz koncesji należałoby oczywiście 
spełnić wymagania stawiane przez prawo geologiczne i górnicze> 
 
[Artur_Misiniak] 11:23 am: Dzień dobry Państwu. Obecnie prowadzę działalność jako 
samozatrudniony. Czy zatrudniając 1-2 osoby będę wciąż traktowany jako samozatrudniony ? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:23 am: Odp. dla Zbigniew: jeżeli chodzi o maksymalny czas kontroli 
przesiębiorcy, to w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest on ograniczony. 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:24 am: Odp. dla Zbigniew, cd: Czas trwania wszystkich kontroli 
organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 1) w 
odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych; 2) w odniesieniu do małych 
przedsiębiorców - 18 dni roboczych; 3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni 
roboczych; 4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych. 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:26 am: Odp. dla Zbigniew, cd: ustawa daje jednak organom kontroli 
możliwość jej przedłużania, a także zawiera wyjątki, których nie dotyczą ograniczenia czasu kontroli, 
np. ograniczenia nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim 
zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:26 am: Podaję aktualną listę pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:26 am: 1-[z25] 11:21 am: a czy taką koncesję załatwię w tzw. 
jednym okienku 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:26 am: 2-[Artur_Misiniak] 11:23 am: Dzień dobry Państwu. Obecnie 
prowadzę działalność jako samozatrudniony. Czy zatrudniając 1-2 osoby będę wciąż traktowany jako 
samozatrudniony ? 
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[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:28 am: Odp. dla z 25, cd: koncesji nie załatwi się w tzw. jednym 
okienku. Jeżeli przepisy poszczególnych ustaw nie stanowią inaczej, udzielenie, odmowa udzielenia, 
zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na 
przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji> 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:29 am: Odp. dla Artur_Misiniak: tak, mimo zatrudnienia przez Pana 
pracowników będzie Pan traktowany jako samozatrudniony> 
 
[Artur_Misiniak] 11:29 am: dziękuję za odpowiedź 
 
[Artur_Misiniak] 11:29 am: Aha - a proszę powiedzieć kiedy stracę status samozatrudnionego 
 
[Marco] 11:30 am: Czy rozpoczynając działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej) musimy 
informować o tym fakcie Inspekcje Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną ? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:32 am: Odp. dla Artur_Misiniak, cd: status samozatrudnionego straci 
Pan w przypadku zaprzestania prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub np. zmiany 
formy tej działalności (przekształcenie w spółkę itp.)> 
 
[czarny] 11:34 am: Czy można wnioskować o nadanie numeru REGON przez Internet ? Czy jest jakaś 
opłata za wydanie numeru REGON ? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:34 am: Odp. dla Marco: trzeba poinformować inspekcję, przede 
wszystkim jeżeli zamierza sie podjąć działalność w zakresie podlegającym kontroli danej inspekcji czy 
też zamierza sie zatrudniać pracowników> 
 
[Artur_Misiniak] 11:35 am: a czy w czasie tego głośno omawianego w mediach kryzysu można 
zastosować jakieś nowatorskie formy zatrudnienia ludzi 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:35 am: Odp. dla czarny: nie ma opłaty za nadanie numeru REGON; 
można składać przez internet wniosek o nadanie takiego numeru> 
 
[Marco] 11:37 am: Jakie są obecnie stawki opłat za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym ? Jakie podmioty nie muszą wykupywać ogłoszenia ? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:37 am: Odp. dla Artur_Misiniak: pytanie, jakie formy zatrudnienia 
można uznać za nowatorskie; może to być np. telepraca, jednak należy pamiętać, że jest ona 
regulowana prawem pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami> 
 
[Artur_Misiniak] 11:38 am: myślałem raczej o rozwiązaniach umożliwiających szybie zwolnienie 
pracownika 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:40 am: Odp. dla Marco: stawki za ogłoszenie w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym wynoszą 500 zł za ogłoszenie - jeżeli jest to pierwsze ogłoszenie danego podmiotu, a 
każde kolejne ogłoszenie kosztuje 250 zł. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:41 am: Szanowni Państwo, pozostało ok. 20 minut. Zapraszam do 
dyskusji. 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:41 am: Odp. dla Marco, cd: osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą 
działalność gospodarczą nie muszą zamieszczać ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym> 
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[Marco] 11:44 am: z Pana doświadczenia i obserwacji jak obecnie działa "jedno okienko"? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:44 am: Odp. dla Artur_Misiniak, cd: wydaje się, że do szybkiego 
zwolnienia pracownika najlepsza byłaby umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy z 
możliwością rozwiązania za 2 tygodniowym wypowiedzeniem. Jeżeli chodzi o współpracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych z osobami nie będącymi pracownikami, to nie wymagają one 
żadnego okresu wypowiedzenia> 
 
[szczawno] 11:46 am: W jakich przypadkach i kiedy mam prawo do niższego ZUS'u? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:48 am: Odp. dla Marco: wg mnie "jedno okienko", na obecnym 
etapie jego funkcjonowania, mogło ułatwić rejestracje działalności gospodarczej osobom, które nie 
chcą szybko podejmować takiej działalności. Natomiast utrudniło rejestrację tym podmiotom, które 
chcą ją podjąć szybko. Np. przed wprowadzeniem "jednego okienka" była możliwość samodzielnego 
uzyskania numeru REGON, szybkiego zgłoszenia rejestracyjnego VAT, a "jedno okienko" ją bardzo 
ogranicza> 
 
[Główny]: malgorzata wyszedł o godz. 11:49 am 
 
[z25] 11:49 am: Mam już chętnych od zakupu kruszywa, ale chciałbym mieć pewność, że są 
wiarygodni. Gdzie pozyskać informację o kondycji kontrahentach handlowych ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:50 am: Aktualna lista pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:50 am: 1-[szczawno] 11:46 am: W jakich przypadkach i kiedy mam 
prawo do nizszego ZUS'u? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:50 am: 2-[z25] 11:49 am: Mam już chętnych od zakupu kruszywa, 
ale chciałbym mieć pewność, że są wiarygodni. Gdzie pozyskać informację o kondycji kontrahentach 
handlowych ? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:52 am: Odp. dla szczawno: tzw. niższy ZUS dot. osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą. Zgodnie z przepisami ustawy osoby, które zdecydują się 
prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą zyskują dwuletnią ulgę w opłacaniu składek ZUS. 
Podstawą do wyliczenia składek w przypadku ww. osób będzie 30 % minimalnego wynagrodzenia — 
ok. 250 zł miesięcznie, podczas gdy dla przedsiębiorców nie mogących skorzystać z ulgi podstawa ta 
wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:52 am: Szanowni Państwo, mamy około 6-7 minut i tylko dwa 
wskazane pytania. Proszę o jeszcze jedno pytanie. 
 
[szczawno] 11:52 am: Kto ma prawo wydawać decyzje nt. sprzedaży alkoholu i czy to są uregulowania 
ogólnokrajowe, czy raczej lokalne, a jeśli tak to od czego one zależą? 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:53 am: Odp. dla szczawno, cd: Z ulgi nie będą mogły skorzystać 
osoby, które: już prowadzą działalność gospodarczą; w ciągu 5 lat wstecz od dnia ponownej 
rejestracji, już ją prowadziły; wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla 
którego przed dniem jej rozpoczęcia w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonały w 
ramach stosunku pracy zadania wchodzące w zakres prowadzonej działalności> 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:55 am: Odp. dla z25: wiarygodność kontrahentów najszybciej 
sprawdzić przeglądając rejestr, do jakiego zostali wpisani, sprawdzając, czy figurują w rejestrze 
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dłużników niewypłacalnych, żądając od nich zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z należnościami 
na rzecz tych instytucji. Można także skorzystać z usług wywiadowi gospodarczych> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:56 am: Mamy jeszcze 5 minut. Proszę o ostatnie pytanie 
 
[Główny]: Artur_Misiniak wyszedł o godz. 11:56 am 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:57 am: Odp. dla szczawno: zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydaje 
gmina. Podstawę do ich wydawania stanowią przepisy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu 
alkoholozmowi> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Skoro nie mamy więcej pytań, a czas naszego spotkania 
dobiega końca, to w takim razie - Szanowny Panie, Szanowni Państwo - niezmiernie dziękuję za udział 
w dzisiejszej rozmowie. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania do Pana JACKA GARSTKIEWICZA, to 
prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do 
godziny 16:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Poza tym jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: 
eic@darr.pl czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyłać do nas poprzez stronę 
internetową: www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów. 
Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały 
możliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Ekspert: Jacek Garstkiewicz] 11:59 am: Bardzo dziękuje za spotkanie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był OSIEMNASTYM z 
serii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Informacje o poprzednich czatach można znaleźć na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Kolejny czaty zaplanowane są dopiero po przerwie 
wakacyjnej – we wrześniu br. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Szczegółowe informacja o czatach będą zamieszczone na 
stronie www.darr.pl oraz Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


