
A może na swoim?  

 Przychodzi moment, w którym trzeba podjąć decyzję, co dalej. Zaczynają się poszukiwania 

ofert, przeczesywanie Internetu, pytanie znajomych i rodziny. Tak, są osoby, które interesuje tylko 

praca na etacie. Ale są też tacy, którzy chcą pracować u siebie i dlatego zakładają działalność 

gospodarczą.  

 Tylko o czym trzeba pamiętać decydując się na ten krok? Zastanówmy się od czego zacząć? 

1. Wiedza i doświadczenie. 

Każda działalność wiąże się ze zdobyciem wiedzy branżowej. Jak to zrobić? Najłatwiej byłoby 

popracować w branży, w której chcemy założyć firmę. Są też szkolenia, kursy, fachowa literatura. 

2. Sprawdź biznes w praktyce.  

Chcesz sprzedawać ubrania w Internecie, spróbuj swoich sił np. na allegro. Od 2018 roku możliwe jest 

podjęcie tzw. działalności nierejestrowanej – to propozycja dla osób, które osiągają ze swej 

działalności miesięczne przychody niższe niż 50 % pensji minimalnej. 

3. Zamelduj się w sieci.  

Strona WWW, profil na FB to w dzisiejszych czasach okno na świat. Ponadto tak najszybciej dotrzesz 

do swoich potencjalnych klientów. 

4. Zdobądź potrzebne zezwolenia. 

Planując rozpoczęcie działalności w konkretnej branży sprawdź jakie pozwolenia, licencje musisz 

uzyskać. To bardzo ważne! 

5. Formalności. 

Zdobyłeś wiedzę i doświadczenie, przetestowałeś swój pomysł, pora na rejestrację firmy. Przyszły 

przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wpis do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej). Można tego dokonać elektronicznie lub tradycyjnie – składając wniosek 

w urzędzie gminy. Aby firma znalazła się w rejestrze CEIDG należy podać: 

- adres firmy, 

- NIP, PESEL, 

-kod działalności składający się z pięciu znaków ułożonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności, 

- adres mailowy, numer telefonu kontaktowego (dobrowolnie), 

- rodzaj opodatkowania, 

- datę rozpoczęcia działalności, 

- dane rachunków bankowych. 

Dobra wiadomość jest taka, że złożenie wniosku w urzędzie miasta lub gminy wiąże się z 

jednoczesnym zgłoszeniem do ZUS / KRUS, GUS i naczelnika urzędu skarbowego. 



I można działać! 

Przedsiębiorca może sam prowadzić księgowość, jednak w dobie szybko zmieniających się przepisów, 

warto to zadanie zlecić specjalistom. 

Prowadząc własną działalność musimy być zorganizowani, skrupulatni i zdyscyplinowani. To 

wyzwanie, które podjęte rozsądnie może pomóc rozwinąć nam skrzydła i odnieść sukces.  

A na koniec podsumowanie. Miłego oglądania. 

https://www.youtube.com/watch?v=MlZlFR1MRt4 
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