
Działalność gospodarcza w budownictwie cz. 2 

 

Procedura rejestracji firmy. Biznesplan. 

Wybór formy organizacyjno – prawnej i formy opodatkowania dla 
prowadzonej działalności. 

Dokumentacja związana z podejmowaniem działalności gospodarczej. 

Ochrona danych osobowych. Prawa autorskie. Prawo podatkowe. 

 

Temat – Planowanie działalności przedsiębiorstwa, biznesplan. 

Planowanie - jest to proces, który polega na świadomym ustaleniu kierunków działania a także 
podejmowaniu decyzji, które są oparte na celach faktach i przemyślanych ocenach. Obejmuje ono 
definiowanie celów organizacji, określenie strategii ich osiągania oraz opracowanie hierarchii planów, 
które mogą posłużyć do koordynacji działań 

Etapy planowania:  

 

● etap 1: Ustalenie celu lub zbioru celów. Jasne określenie czego organizacja lub jej część chce lub 

potrzebuje. 

● etap 2: Określenie istniejącej sytuacji. Analiza obecnego stanu rzeczy w organizacji, czy jej części i  

jakie są zasoby do jej realizacji.  

● etap 3: Ustalenie co sprzyja, a co przeszkadza w realizacji celów. Ustalenie jakie czynniki 

środowiska wewnętrznego (wewnątrz organizacji) i zewnętrznego (otoczenie) mogą ułatwiać a które 

utrudnić osiągnięcie założonych celów. 

● etap 4: Opracowanie planu lub zbioru działań prowadzących do osiągnięcia celu. 

Opracowanie różnych wariantów działań prowadzących do osiągnięcia pożądanego celu lub celów, 

ocena tych wariantów i wybór najodpowiedniejszego z nich. W tym etapie podejmowane są decyzje 

dotyczące przyszłych działań. 

Ze względu na ramy czasowe planowania wyróżniamy: 

 

1. Plany długookresowe – jest to plan obejmujący okres wieloletni, być może 

nawet okres kilku dziesięcioleci; najbardziej rozpowszechnione plany długookresowe obejmują okres 

pięcioletni lub dłuższy. 

2. Plan średniookresowy – jest to plan obejmujący na ogół okres od roku do pięciu lat. 

3. Plan krótkookresowy – obejmujący na ogół okres jednoroczny lub krótszy. Może występować w 

dwóch formach: 

- plan działania – używany do uruchomienia jakiegoś innego planu 

- plan reakcji – opracowany w celu zareagowania na nieprzewidziane okoliczności. 

4. Plan bieżący , dotyczy zamawiania towarów, realizacji płatności. 

 

Temat -  Biznesplan 

Czym jest biznesplan? 



Większość ważnych działań, które podejmujemy w życiu, udaje się zrealizować jedynie 

wtedy, gdy się je dobrze zaplanuje. Na przykład wakacje, remont mieszkania czy wesele 

mogą się nie udać, jeżeli wcześniej nie przemyśli się najważniejszych spraw z nimi 

związanych. Planowanie ogranicza ryzyko niepowodzenia i obniża koszty działań, pozwala 

przewidzieć sytuacje problemowe i im zapobiegać. Nic więc dziwnego, że prowadzenie 

własnej działalności gospodarczej wymaga dokładnego zaplanowania m.in. poszczególnych 

celów i zadań. Przedsiębiorca spisuje te plany w dokumencie nazywanym biznesplanem. 

Po co się opracowuje biznesplan? 

Biznesplan to dokument, w którym są określone cele przedsiębiorstwa oraz zakres i sposób 

jego działania dla osiągnięcia tych celów. Znajdują się w nim zatem odpowiedzi na 2 

podstawowe pytania, które musi zadać sobie każdy przedsiębiorca: Co i jak będę robić? oraz 

Czy moja działalność przyniesie zysk? Przygotowanie biznesplanu pozwala przedsiębiorcy 

sprawdzić, czy jego pomysł na firmę ma szansę powodzenia. 

Biznesplan opracowuje się zwykle w 3 celach: 

 stworzenia planu działań, które należy podjąć, by przedsiębiorstwo powstało i przynosiło 
zyski, 

 stworzenia planu działań mających na celu rozwój lub poprawę kondycji już istniejącego 
przedsiębiorstwa, np. przy łączeniu (fuzji) przedsiębiorstw lub wprowadzaniu nowych 
produktów na rynek, 

 stworzenia dokumentu, który przekona potencjalnych inwestorów (np. bank), że planowana 
działalność się powiedzie i że warto wesprzeć finansowo jej realizację. 

Co daje przedsiębiorcy opracowanie biznesplanu? 

Doświadczeni biznesmeni uważają, że biznesplan ma bardzo duże znaczenie dla powodzenia 

planowego przedsięwzięcia. Ich zdaniem opracowanie tego dokumentu pozwala: 

 uporządkować swoje plany i przemyślenia, 
 określić cele, do których się zmierza, 
 określić, czy posiada się wystarczające środki (wiedzę, doświadczenie, pieniądze, kadrę, czas) 

na ich zrealizowanie, 
 ustalić, jakie uwarunkowania mogą wpłynąć na powodzenie lub porażkę przedsięwzięcia (np. 

niewystarczające środki, silna konkurencja, wybór lokalizacji, cena towarów lub usług, 
wielkość rynku), 

 ustalić, które zadania muszą, a które mogą być zrealizowane i w jakiej kolejności, 
 określić, jaki poziom sprzedaży przy określonych kosztach działalności okaże się gwarancją 

zysku, 
 ocenić poziom ryzyka podejmowanej działalności. 

Struktura biznesplanu 

Jak już wiesz, biznesplan opracowuje się w różnych celach. Z tego względu, w zależności 

od przeznaczenia, poszczególne biznesplany są różnicowane i kładzie się w nich większy lub 

mniejszy nacisk na wybrane elementy. Przykładowo: biznesplan nowo powstającego 

przedsiębiorstwa skupiał się będzie bardziej na działaniach, które należy kolejno podjąć przy 

rozwijaniu działalności, a także na przeanalizowaniu, czy przyniosą one zysk. Biznesplan 



istniejącego przedsiębiorstwa, które chce wprowadzić na rynek nowy produkt, będzie 

zawierał dogłębną charakterystykę podobnych produktów konkurencji, a biznesplan 

przygotowany dla banku w celu uzyskania kredytu będzie miał bardziej rozbudowaną analizę 

finansową. Jednak każdy biznesplan powstaje według określonego wzorca, który tworzy 

uniwersalną strukturę biznesplanu. 

Uniwersalna struktura biznesplanu przedstawia się następująco: 

1. streszczenie – w którym należy podać najważniejsze informacje o przedsiębiorstwie, 
rozwinięte w pozostałych punktach biznesplanu; 

2. ogólna charakterystyka firmy – ten element powinien zawierać informacje o: 
1. nazwie i formie organizacyjno-prawnej firmy, 
2. logo firmy, 
3. właścicielach firmy, 
4. zakresie działalności firmy, 
5. lokalizacji firmy; 

3. analiza strategiczna – w której należy podać: 
1. ocenę szans i zagrożeń, mocnych i słabych stron przedsięwzięcia (analiza SWOT), 
2. możliwe warianty rozwoju firmy i pozyskiwania inwestorów; 

4. struktura organizacyjna i plan zatrudnienia – tu podaje się informacje o tym: 
1. kto będzie kierował przedsiębiorstwem, 
2. jakie będą stanowiska w przedsiębiorstwie, 
3. jaki będzie zakres obowiązków pracowników zajmujących poszczególne stanowiska, 
4. ilu będzie pracowników, o jakich kwalifikacjach i jak będą rekrutowani oraz w jaki 

sposób będą wynagradzani za wykonaną pracę; 
5. plan techniczny – który powinien zawierać informacje o tym: 

1. ile środków będzie potrzebnych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności, 
2. skąd pozyskać te środki, 
3. jaka będzie wielkość produkcji, 
4. skąd pozyskiwane będzie zaopatrzenie; 

6. analiza rynku i plan marketingowy – w którym zawiera się informacje: 
1. o rynku, na którym firma będzie działać, 
2. szczegółowo charakteryzujące sprzedawane towary lub świadczone usługi, 
3. o podejmowanych działaniach marketingowych w celu przyciągnięcia klientów; 

7. plan finansowy działalności – w którym należy podać informacje o planowanych: 
1. przychodach, 
2. kosztach, 
3. zyskach przedsiębiorstwa; 

8. podsumowanie; analiza szans powodzenia i ryzyka – element, w którym podaje się wnioski 
wynikające z opracowanego biznesplanu oraz ocenia się, czy planowane działania, przy 
wskazanych uwarunkowaniach, mają szansę powodzenia. 



 

 

 

Temat – Procedura rejestracji firmy. 

 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rejestracja-firmy 

 Własna działalność – pierwsze kroki i formalności 

  

Zanim zarejestrujecie działalność gospodarczą konieczne będzie podjęcie nie tylko decyzji o formie 

prowadzonej działalności. To dopiero pierwszy krok, a przed Wami kolejne: 

 początek działalności – musicie określić termin rozpoczęcia, zwłaszcza, że przy rejestracji 

należy wypełnić wniosek CEIDG-1. Jednym z pól jest właśnie data rozpoczęcia działalności 

gospodarczej 

 wybór nazwy – z jednym ważnym zastrzeżeniem: musi zawierać Wasze imię i nazwisko. 

Nazwa podana przy rejestracji musi zawierać co najmniej Wasze imię i nazwisko – np. Marcin 

Nowak. Można natomiast dodać dodatkowe elementy np. Marcin Nowak usługi 

marketingowe, albo Marcin Nowak – Droga do. 

 wybór kodu PKD – należy wybrać kody powiązane z planowaną działalnością.. 

 założenie rachunku bankowego – nie jest to jednak wymóg dla każdego. Tego obowiązku nie 

mają mikroprzedsiębiorcy (którzy co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych 

zatrudniali mniej niż 10 pracowników i osiągnęli roczny obrót netto nieprzekraczający 2 

milionów euro), co jest częstym zjawiskiem przy jednoosobowej działalności. Przepisy 

pozwalają mikroprzedsiębiorcom opłacanie składek i podatków np. na poczcie. Mogą też 

odbierać zwrot podatku w gotówce. Pozostali przedsiębiorcy muszą rozliczać się z ZUS i US za 

pomocą rachunku bankowego, zwłaszcza jeśli chcą ubiegać się o zwrot VAT. 

 Rejestracja VAT – czyli  deklaracja VAT-R którą składa się, aby zarejestrować się lub 

zaktualizować dane w zakresie podatku od towaru i usług (VAT). Przedsiębiorca dzięki temu 

może zdecydować, czy chce być czynnym podatnikiem VAT, czy zostaje z niego zwolniony na 

mocy ustawy. 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rejestracja-firmy
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rejestracja-firmy


 Numer REGON – na szczęście nie trzeba wypełniać osobnego wniosku, aby go uzyskać. Po 

uzyskaniu wpisu do CEIDG, GUS w ciągu siedmiu dni nadaje przedsiębiorcy numer REGON. 

Natomiast, jeśli dana osoba założyła drugą działalność gospodarczą, numer REGON 

przechodzi z pierwszej zarejestrowanej działalności. 

 Rejestracja do ZUS – czyli  formularz ZUS ZUA w celu zgłoszenia osoby, która jest 

ubezpieczona zdrowotnie i społecznie lub ZUS ZZA, jeśli osoba podlega wyłącznie 

ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pamiętajcie, że początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z 

tzw. ulgi na start, która polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na 

ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia 

działalności gospodarczej. 

 księgowość w firmie – chcąc zarejestrować działalność będziesz musiał zdecydować kto 

będzie się zajmował księgowością w firmie: Wy sami, zatrudnicie samodzielnego księgowego, 

czy skorzystacie z usług biura rachunkowego. Polecałbym to trzecie rozwiązanie – jest 

bezpieczniejsze od samodzielnego prowadzenia księgowości i tańsze od zatrudniania 

samodzielnego specjalisty. 

 wybór formy opodatkowania 

 

Jak zarejestrować działalność gospodarczą? 

 Po zrobieniu wymienionych wyżej kroków i podjęciu pierwszych decyzji możemy przystąpić do 

rejestracji firmy. W tym celu należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG, czyli do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej. Można tego dokonać elektronicznie lub tradycyjnie – przez 

złożenie dokumentu w urzędzie gminy. Aby wysłać i podpisać wniosek CEIDG-1 przez internet 

potrzebujesz: 

 bezpłatnego Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego 

 konta na stronie CEIDG 

 adresu e-mail 

 We wniosku CEIDG-1 trzeba podać: 

 Dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL itd.) 

 Adres zamieszkania oraz adresy związane z zakładaną działalnością 

 Kody PKD 

 Nazwę firmy 

 Liczbę zatrudnianych pracowników 

 Dane dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 

 Formę opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych 

 Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej 

 Informacje o rachunkach bankowych i pełnomocnictwach 

 

http://ksiegi-rachunkowe.com/


Temat - Wybór formy organizacyjno – prawnej . 

Przed podjęciem decyzji dotyczącej formy prawnej działalności gospodarczej, przedsiębiorca 

powinien zastanowić się, jaki rodzaj działalności chce prowadzić oraz czy chce to robić sam, czy też ze 

wspólnikiem. Do wyboru ma bowiem następujące formy prawne prowadzenia działalności: 

 

 jednoosobowa działalność gospodarcza, 
 

 spółka cywilna, 
 

 spółka jawna, 
 

 spółka partnerska, 
 

 spółka komandytowa, 
 

 spółka komandytowo-akcyjna, 
 

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 

 spółka akcyjna. 
 

Zobacz więcej: 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-forma-prawna-dzialalnosci-gospodarczej-wszystkie-rodzaje 

 

Najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność osoby 

fizycznej. 

Przedsiębiorstwo jednoosobowe: 

 najprostsza i najpowszechniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej dla osoby  

fizycznej; 

 jest to przedsiębiorstwo jednego właściciela (osoby fizycznej), który kieruje nim w celu  

wypracowania zysku, niezależnie od liczby pracowników, których zatrudnia; 

 są to najczęściej podmioty małe, o ograniczonym programie działania, z reguły opierające się  

na własnej intuicji, wiedzy i osobistym zaangażowaniu właściciela; 

 właściciel jest ośrodkiem odpowiedzialno-decyzyjnym; 

 z punktu widzenia prawa, przedsiębiorca i firma to jeden podmiot, odpowiada on za  

zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności całym swoim majątkiem  

osobistym. 

 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-forma-prawna-dzialalnosci-gospodarczej-wszystkie-rodzaje


Spółka cywilna: 

 wszyscy wspólnicy rejestrują się oddzielnie jako osoby prowadzące działalność gospodarczą, status 

przedsiębiorcy przysługuje nie spółce, lecz jej wspólnikom; 

 chwila powstania- zawarcie umowy przez wspólników; 

 majątek stanowią wkłady pieniężne lub rzeczowe wniesione przez wspólników w momencie 

powstania i w trakcie funkcjonowania spółki; 

 

 

 



 

 

Temat- Formy opodatkowania dla prowadzonej działalności. 

Podatek, jest to świadczenie pieniężne na rzecz państwa o charakterze przymusowym, 
powszechnym, bezzwrotnym, nieodpłatnym i niezawinionym.  
Podmiot podatku (podatnik ), to osoba, która jest zobowiązana płacić podatek od uzyskanego 
dochodu, czyli różnicy między przychodami, a kosztami uzyskania przychodu. Podstawą 
opodatkowania jest dochód o określonej wartości. Stopa podatku wyraża procentowo jaka część 
dochodu musi być przekazana w postaci podatku.  
Podział podatków:  

 Podatki bezpośrednie, płacone są od dochodu osób fizycznych i prawnych, nakładane są 
bezpośrednio na podatnika.  

 Podatki pośrednie, to podatek Vat i podatek akcyzowy, które są ukryte cenie towarów i 
usług, które faktycznie płaci konsument.  

 
Wybór formy opodatkowania przez zaczynającego przedsiębiorcę jest bardzo ważny, gdyż wpływa na 
wysokość przyszłego podatku, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego.  
Wybór formy opodatkowania wpływa na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych, które 
się ponosi zlecając sprawy księgowe do biura rachunkowego.  
Wyróżniamy cztery formy opodatkowania działalności gospodarczej :  

 Opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.  

 Opodatkowanie według stawki liniowej.  

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.  



 Karta podatkowa.  
 
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/images/fx/max/316764 
  
https://www.infakt.pl/blog/jaka-forme-opodatkowania-wybrac-w-momencie-zakladania-
dzialalnosci/ 
  
https://www.youtube.com/watch?v=BCBb2J7drrs 
 
  

 

Temat - Dokumentacja związana z podejmowaniem działalności 

gospodarczej. 

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby założyć firmę? 

Podstawowym dokumentem, koniecznym do założenia działalności gospodarczej jest wniosek CEIDG-

1, w którym trzeba określić między innymi: 

 nazwę firmy, która w przypadku jednoosobowej działalności musi zawierać imię i nazwisko 

przedsiębiorcy, 

 datę rozpoczęcia (jeśli mamy prawo do małego ZUS lub ulgi na start, to nigdy nie powinien 

być to 1. dzień miesiąca), 

 dane do ubezpieczenia (KRUS, ZUS, za granicą), 

 kody PKD, 

 rodzaj prowadzonej dokumentacji:  

o podatkowa księga przychodów i rozchodów – przy rozliczeniu na zasadach ogólnych 

lub podatku liniowym, 

o inne ewidencje, gdy rozliczenie jest na ryczałcie, 

o nie jest prowadzona przy rozliczaniu na karcie podatkowej, 

 rachunek bankowy związany z działalnością (może to być także prywatny rachunek 

przedsiębiorcy). 

Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu 

skarbowego. W ZUS lub KRUS przedsiębiorca zgłaszany jest jako płatnik składek, natomiast musi 

jeszcze dokonać zgłoszenia siebie jako osoby ubezpieczonej. 

Jeśli przedsiębiorca podlega pod ubezpieczenia w KRUS oraz ma prawo i chce je tutaj kontynuować, 

to wówczas zaznacza odpowiednie dane na druku. W przypadku ubezpieczenia w ZUS trzeba złożyć 

dodatkowy dokument, który można dołączyć do druku CEIDG-1. Załącznikiem może być druk: 

 ZUS ZZA – składany, gdy przedsiębiorca ma inny tytuł do ubezpieczenia np. umowę o pracę i z 

działalności opłaca tylko składkę zdrowotną (kod tytułu 05 70, gdy przedsiębiorca ma prawo 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/images/fx/max/316764
https://www.infakt.pl/blog/jaka-forme-opodatkowania-wybrac-w-momencie-zakladania-dzialalnosci/
https://www.infakt.pl/blog/jaka-forme-opodatkowania-wybrac-w-momencie-zakladania-dzialalnosci/
https://www.youtube.com/watch?v=BCBb2J7drrs
https://www.infakt.pl/blog/dlaczego-nie-zakladac-firmy-1dnia-miesiaca/
https://www.infakt.pl/ulga-na-start
https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/krus-a-dzialalnosc-gospodarcza/
https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/maly-duzy-zus/
https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/stawki-ryczaltu/
https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/karta-podatkowa-prawa-i-obowiazki/
https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/zus-zza-wlasciwe-wypelnienie/


do małego ZUS lub 05 10, gdy takiego prawa nie ma) lub gdy przedsiębiorca korzysta z ulgi na 

start (kod tytułu to 05 40), 

 ZUS ZUA – składany, gdy z działalności będą opłacane wszystkie składki tj. zdrowotna i 

społeczne (kod tytułu 05 70 gdy przedsiębiorca ma prawo do małego ZUS lub 05 10, gdy 

takiego prawa nie ma), 

 ZUS ZCNA – składany gdy chcemy zgłosić członka rodziny np. dziecko, małżonka wyłącznie do 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

Na koniec został jeszcze jeden druk VAT-R. Musi on być złożony w przypadku osób, które zgłaszają się 

do VAT (obowiązkowo lub dobrowolnie), natomiast podatnicy zwolnieni z VAT nie muszą go składać. 

Ponadto VAT-R jest drukiem służącym do zgłoszenia do VAT-UE, czyli wówczas gdy przedsiębiorca 

sprzedaje lub nabywa z krajów UE. Zgłoszenie do VAT-UE oznacza, że polski przedsiębiorca przed NIP-

em będzie miał przedrostek PL i za granicą będzie identyfikowany jako przedsiębiorca. 

 

Temat – Dane osobowe. 

Po wejściu w życie rozporządzenia RODO powszechnie powtarzanym hasłem jest ochrona danych 

osobowych. 

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

 

 

 

https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/uzupelnic-zus-zua/
https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/zus-zcna/
https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/czy-mozna-zglosic-partnera-do-ubezpieczenia-zdrowotnego/
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/proc_1609-rejestracja-vat
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/proc_1609-rejestracja-vat
https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/vat-ue/
https://www.infakt.pl/blog/rodo-najwazniejsze-informacje/


 

 

Temat – Prawa autorskie. 

Posiadanie praw autorskich zapewnia właścicielowi wyłączne prawo do używania danego dzieła, z 

pewnymi wyjątkami. Gdy ktoś tworzy oryginalne dzieło zapisane na nośniku fizycznym, 

automatycznie staje się właścicielem praw autorskich do niego. 

Ochronie na mocy prawa autorskiego podlega wiele rodzajów dzieł, między innymi: 

 Dzieła audiowizualne, takie jak programy telewizyjne, filmy i klipy wideo online 

 Nagrania dźwiękowe i kompozycje muzyczne 

 Dzieła pisemne, na przykład wykłady, artykuły, książki i partytury 

 Dzieła wizualne, takie jak obrazy, plakaty i reklamy 

 Gry wideo i oprogramowanie komputerowe 

 Dzieła teatralne, na przykład sztuki i musicale 

 

 

 


