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Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Tarnowie 



Czym jest działalność 
gospodarcza? 
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Zarobkowa działalność wytwórcza, 
budowlana, handlowa, usługowa oraz 

poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 
kopalin ze złóż, a także działalność 
zawodowa, wykonywana w sposób 

zorganizowany i ciągły. 

Pozarolnicza działalność gospodarcza 
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W Polsce jest 16 mln 
ubezpieczonych, w tym 2 mln 
przedsiębiorców. 
 

Czyli co ósmy z Was będzie 
prowadził własną firmę 
(statystycznie).  

Powodzenia! 
 

Ilu z Was będzie miało własną firmą? 
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 Reklamy na torbach do 
pieczywa 

 Wysokiej klasy urny 
pogrzebowe 

 „Metrowe” frytki 

 Internetowa przymierzalnia 
ubrań 

 Stylista żywności 

 
 

Jaki rodzaj działalności wybrać? 

 Posłania dla psów ze starych 
walizek 

 Pokrowce na telefon ze starych 
spodni 

 Bukiety z cukierków 

 Mobilna pralnia 

 Choinka z dostawą pod drzwi 

 Sesja zdjęciowa z porodu 
 

Tego Wam nie podpowiem, bo ogranicza Was jedynie 
Wasza kreatywność! Biznes można zrobić praktycznie na 
wszystkim, np.: 
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Niektóre rodzaje działalności 
gospodarczej wymagają 
specjalnych zezwoleń lub koncesji. 
Musisz to wcześniej sprawdzić! 

Są pewne ograniczenia! 

Fot: Mateusz Atroszko, Elvis Santana, Rasto Belan  
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 Wykonywanie działalności gospodarczej wiąże się z 
pewnymi obowiązkami wobec Państwa. 

 

 Jednym z ważniejszych jest obowiązek zgłoszenia do 
ubezpieczeń w ZUS siebie i swoich pracowników. 

 

 Trzeba też obowiązkowo rozliczać i płacić składki do ZUS. 

 

Ale po co istnieje ten obowiązek? Do czego są mi 
potrzebne ubezpieczenia społeczne? 

Prowadzenie firmy to obowiązki 



Po co nam 
ubezpieczenia 
społeczne? 



system ubezpieczeń społecznych 

 

ryzyko starości 

 

ryzyko 

niezdolności 

do pracy 

 

macierzyństwo 

i ryzyko choroby 

 

ryzyko wypadku 

przy pracy 

ubezpieczenie 

emerytalne 

 

ubezpieczenie 

rentowe 

 

ubezpieczenie 

chorobowe 

 

ubezpieczenie 

wypadkowe 



Ze świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego korzystamy przez całe 
życie… 
 

 zasiłek 

macierzyński 

 zasiłek 

opiekuńczy 

 renta rodzinna 

 zasiłek 

chorobowy 

 świadczenie 

rehabilitacyjne 

 rehabilitacja 

lecznicza 

 odszkodowania 

powypadkowe 

 emerytura 

 emerytura częściowa 

 emerytura 

pomostowa 

 nauczycielskie 

świadczenia 

kompensacyjne 

 zasiłek pogrzebowy 

 renta z tytułu 

niezdolności do 

pracy (w tym 

wypadkowa) 

 dodatki do rent 

 pokrycie kosztów 

leczenia 

stomatologicznego 

i protez 



Rejestracja 
działalności 
gospodarczej 
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Aby zarejestrować działalność gospodarczą trzeba 
osobiście udać się do urzędu… 
 

Ale moment! 
 

Wróć! 
 

Czy nie mogę tego zrobić przez Internet? 

Mamy przecież XXI wiek! 

Rejestracja wymaga wizyty w urzędach 



Jak nie chodzić 
po urzędach? 
#protip 
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Dokumenty składane do urzędów online muszą być podpisane 
cyfrowo. 

 

Możesz w tym celu KUPIĆ Bezpieczny Podpis Elektroniczny 
Weryfikowany Przy Pomocy Kwalifikowanego Certyfikatu. 
SPRZEDAJĄ go Centra Certyfikacji. Można nim podpisać cyfrowo 
niemal wszystko (za wyjątkiem np. testamentu). Jest uniwersalny. 
Zazwyczaj zapisywany na karcie chipowej. Może wymagać zakupu 
dodatkowych urządzeń do komputera (czytnik kart).  

 

ALBO … 

Uzyskaj cyfrowy podpis 
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 Jest BEZPŁATNY – usługę udostępnia Ministerstwo 
Cyfryzacji dla wszystkich obywateli 

 Nie wymaga zakupu dodatkowych urządzeń 

 Można nim podpisywać dokumenty online (na razie tylko 
dla urzędów) 

ePUAP = Elektroniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej 

 

Jak załatwić zaufany profil ePUAP? 
 

Uzyskać zaufany profil ePUAP 
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 Wejdź na stronę epuap.gov.pl 

 Zarejestruj się – musisz podać prawdziwe dane 

 Złóż elektroniczny wniosek o zaufany profil 
ePUAP 

 Zgłoś się do punktu potwierdzającego z 
dokumentem tożsamości w ciągu 14 dni 

 

Jak załatwić zaufany profil ePUAP? 
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W każdej placówce: 

ZUS 

Urzędach Skarbowych 

Większych urzędach pocztowych 

W ambasadach i konsulatach 

 

 

Procedura potwierdzania 
profilu trwa ok. 2 minut. 

Gdzie są punkty potwierdzające ePUAP? 



Podejście #2 

Rejestracja 
działalności 
gospodarczej 
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Jeśli osoba chce rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej, powinna  
wypełnić wniosek o wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej 
CEIDG-1.  
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01.30.Z Rozmnażanie roślin  

01.46.Z Chów i hodowla świń 

02.20.Z Pozyskiwanie drewna 

07.21.Z Górnictwo rud uranu i toru  

10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków  

10.52.Z Produkcja lodów  

10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników 

11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi  
 

PKD – warto przygotować sobie kody, np. 



25 

ZUS/KRUS 

Urząd 

Skarbowy 

Urząd 

Statystyczny 

Urząd 

Gminy/Miasta 

CEIDG 
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Przedsiębiorca nie musi już zgłaszać się do ZUS aby złożyć 
dokumenty zgłoszeniowe. Zrobi to od razu rejestrując 
działalność. Musi jedynie pamiętać, że: 

• jeśli prowadzenie działalności gospodarczej będzie jedynym 
tytułem do ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca jest 
zobowiązany do złożenia formularza ZUS ZUA. 

• jeśli przedsiębiorca posiada inny tytuł do ubezpieczeń 
społecznych i będzie podlegał wyłącznie ubezpieczeniu 
zdrowotnemu, składa formularz ZUS ZZA.    
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 Przedsiębiorca, który nie 
zatrudnia pracowników i 
zleceniobiorców składa 
zazwyczaj tylko jedną, 
pierwszą deklarację.  

 Kolejne przygotuje za niego 
ZUS – z urzędu (klony). 

 Przedsiębiorca powinien tylko 
pamiętać o terminowym 
opłacaniu składek. 

 

Deklaracja rozliczeniowa - DRA 
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 Wypełnienie deklaracji rozliczeniowej wymaga dodatkowej wiedzy i 
umiejętności naliczania składek oraz zasad ich finansowania. 

 

 Przedsiębiorca może zawsze liczyć na pomoc pracowników ZUS, którzy 
przygotują gotowy dokument z naliczonymi składkami. Przedsiębiorca 
musi go jedynie sprawdzić i podpisać. 

 

 Można też korzystać z PUE (moduł ePłatnik). Aplikacja pomaga w 
przygotowaniu deklaracji. 

 

Deklaracja rozliczeniowa - DRA 
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 Jednoosobowa działalność - do 10. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni (np. 
składka za czerwiec powinna być opłacona do 10 lipca) 

 Firma zatrudniająca przynajmniej jedną osobą – do 15. dnia miesiąca, za 
miesiąc poprzedni (np. składka za czerwiec powinna być opłacona do 15 
lipca) 

 

UWAGA! Jeśli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy, to termin 
automatycznie jest przesuwany na pierwszy dzień roboczy przypadający po 
tym dniu. 

 

Za termin opłacenia składki uważany jest dzień obciążenia rachunku 
bankowego przedsiębiorcy. Zazwyczaj banki realizują przelewy w tym samym 
dniu, ale warto sprawdzić w regulaminie banku, czy tak zawsze jest. 

 

W jakim terminie płacić składki? 
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Ubezpieczenie przedsiębiorcy 

UBEZPIECZENIE 

JEDYNY TYTUŁ DO 
UBEZPIECZENIA 
PRZY „ULDZE NA 

START” 

JEDYNY TYTUŁ  
DO UBEZPIECZENIA 

BEZ ULGI 

JEDYNY TYTUŁ  
DO UBEZPIECZENIA 

ULGOWE 

PRZEDSIĘBIORCA 
PRACUJE NA 

PEŁNYM ETACIE W 
INNEJ FIRMIE 

EMERYTALNE - obowiązkowe obowiązkowe - 

RENTOWE - obowiązkowe obowiązkowe - 

CHOROBOWE - dobrowolne dobrowolne - 

WYPADKOWE - obowiązkowe obowiązkowe - 

ZDROWOTNE obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe obowiązkowe 

FUNDUSZ PRACY - obowiązkowe - - 
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Możesz skorzystać z ulgi na start, czyli przez 6 miesięcy kalendarzowych nie 
płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli: 

 podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co 
najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia  lub 
zakończenia działalności gospodarczej, 

 nie będziesz wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego 
jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym 

 

 WAŻNE!!! W okresie korzystania z ulgi na start podlegasz obowiązkowo 
ubezpieczeniu zdrowotnemu. Opłacasz składki tylko na to ubezpieczenie 

 

ULGA NA START 
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Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start zachorujesz, będziesz opiekować się 
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi Ci się dziecko, nie otrzymasz: 

 zasiłku chorobowego, 

 świadczenia rehabilitacyjnego, 

 zasiłku macierzyńskiego, 

 zasiłku opiekuńczego. 

 

W okresie korzystania z ulgi na start nie będziesz mieć także prawa do świadczeń z 
tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą 
zawodową, które przysługują z ubezpieczenia wypadkowego. 

Okres, w którym nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne nie 
będzie również uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury. 

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEOPŁACANIA SKŁADEK NA 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
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Jaką składkę płaci przedsiębiorca (2018)? 

Składka Zasady ogólne Składka ulgowa 

Ubezpieczenia społeczne 843,45* zł  199,34* zł  

Ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł  319,94 zł  

Fundusz Pracy 65,31 zł  -   zł  

RAZEM 1 228,70 zł  519,28 zł  

To są składki minimalne – można płacić więcej i uzyskać wyższe świadczenia. 

*z dobrowolnym chorobowym  
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Przedsiębiorca może zdecydować czy chce płacić 
składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 

Co to jest dobrowolne chorobowe? 

PŁACI 
 Wyższa składka (o 65,31 zł lub 

15,44 zł przy „ulgowych”) 

 Zyskuje możliwość uzyskania 
zasiłków chorobowych i 
macierzyńskich 

 Za okres zasiłkowy płaci niższe 
składki 

NIE PŁACI 
 Oszczędza na składce (65,31 zł lub 

15,44 zł przy „ulgowych”) 

 Nie otrzyma zasiłków 

 Jeśli choruje, nadal płaci wszystkie 
składki 
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Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie 
przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, 
które:  

 nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed 
dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły 
pozarolniczej działalności, 

 nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na 
rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w 
bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach 
stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w 
zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 

 

UWAGA! Prawo do ulgowych składek przysługuje jedynie przez ograniczonych 
czas - przez 24 pełne miesiące kalendarzowe. 

 

Kto ma prawo do ulgi? 
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W praktyce przepisy umożliwiają nieco wydłużyć ten termin… 

Tylko 24 pełne miesiące? 

2 IV 2017 1 V 2017 30 IV 2019 

24 pełne miesiące 

24 pełne miesiące 
miesiąc 

 „niepełny” 

W obydwu przypadkach przedsiębiorca ma prawo do ulgi 
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Po okresie ulgowym przedsiębiorca musi zdecydować, czy: 

 

 Kontynuuje działalność na zasadach ogólnych (tzw. pełny ZUS) 

 

 Likwiduje lub zawiesza działalność 

 

 

Okres ulgowy minął – co dalej? 
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Jeśli przedsiębiorca zawiesza działalność w okresie ulgowym, 
to nie przerywa to biegu terminu okresu ulgowego. Tym 

samym traci część czasu, za jaki przysługuje mu ulga. 
 

Zawieszenie działalności w okresie ulgi 

Okres ulgowy 
24 pełne miesiące 

zawieszenie DG  



40 

Jeśli masz firmę i nie osiągasz wysokich przychodów to od 1 stycznia 2019 r. 
będziesz mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy 
wymiaru, której wysokość będzie zależeć od tych przychodów. 

Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS”: 

 musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub 
innych przepisów szczególnych, 

 twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku 
kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć 
trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 
grudniu poprzedniego roku (2100 x 30 = 63 000) 

„MAŁY ZUS” OD 1 stycznia 2019 r. 
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Nie skorzystasz z „małego ZUS”, jeśli w poprzednim roku: 

 prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu 
prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni, 

 rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia 
sprzedaży od podatku VAT (warunki te trzeba spełnić łącznie), 

 podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
także z tytułu innej pozarolniczej działalności  (np. jako wspólnik spółki 
jawnej), 

 spełniałeś warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od 
zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, 

 wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego 
jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym 

„MAŁY ZUS” OD 1 stycznia 2019 r. 



42 

 

 

„Mały ZUS” możesz opłacać , jeśli skorzystałeś 
wcześniej z „ulgi na start” (chyba, że zrezygnujesz z 
korzystania z tego uprawnienia) i spełniłeś warunki 

do „preferencyjnych składek”. Nie możesz skorzystać 
z „małego ZUS” w pierwszym roku prowadzenia 

działalności. 

 

 

„MAŁY ZUS” OD 1 stycznia 2019 r. 
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Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 
miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

 

Od jakiej kwoty będziesz opłacał składki na ubezpieczenie społeczne? 

W okresie, w którym będziesz korzystać z „małego ZUS”  możesz w poszczególnych 
miesiącach opłacać składki na ubezpieczenia od najniższej podstawy wymiaru bądź 
od kwoty wyższej.  

 

WAŻNE!!!  
Wysokość kwoty, od której opłacasz składki ma wpływ na wysokość 

przysługujących Ci świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłek 
chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński.   

Jak długo możesz korzystać z „małego ZUS”? 
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Oprócz obowiązków związanych z podleganiem ubezpieczeniom, które dotyczą 
także innych płatników składek, jest przekazywanie dokumentów 
ubezpieczeniowych i rozliczanie składek, będziesz miał także inne obowiązki. 

Należą do nich: 

• obowiązek przekazywania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie 
miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek, 

• obowiązek przedstawienia na nasze żądanie dokumentów potwierdzających 
wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej 
za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobisz ustalimy Ci za wszystkie miesiące 
danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

Jakie będziesz miał obowiązki związane z korzystaniem z 
„Małego ZUS” 
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A jeśli kogoś zatrudnisz… 
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 Należy zgłosić osobę, którą zatrudniamy do 
ubezpieczeń w ZUS. Jest na to 7 dni. 

 Pojawia się obowiązek składania co miesiąc 
zestawów dokumentów rozliczeniowych. Jest to 
deklaracja rozliczeniowa DRA, raporty rozliczeniowe 
(RCA, RZA, RSA).  

 Pracownik może posiadać członków rodziny, 
których też trzeba zgłosić do ubezpieczenia 
zdrowotnego w ZUS (np. dzieci). 

To pojawiają się dodatkowe obowiązki 



Ubezpieczenie 
zdrowotne 
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 Daje prawo do korzystania z bezpłatnej 

opieki lekarskiej w placówkach publicznej 

służby zdrowia (tzw. „na NFZ”). 

 Nie jest ubezpieczeniem społecznym, ale 

składki na to ubezpieczenie płaci się do 

ZUS. 

 ZUS przekazuje składki zdrowotne do NFZ. 

 Aby z niego skorzystać – trzeba być do 

niego ZGŁOSZONYM!  

Ubezpieczenie zdrowotne 

Fot: Kurhan 
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 Przedsiębiorca zawsze 

podlega ubezpieczeniu 

zdrowotnemu 

 Na ubezpieczenie zdrowotne 

nie ma ULGI 

Ubezpieczenie zdrowotne 

Fot: Kurhan 



Dziękuję za uwagę 


