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1 
Jak zareestrować firmę? 
 
Rejestracja firmy – działalności gospodarczej jest bardzo proste. Wszystkie dane i formularze 
znajdują się na stronie: www.ceidg.gov.pl Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) 
 
Należy zarejestrować się na tej stronie i wypełnić wniosek, który jest dostępny na:  
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;a8cdf50b-1243-476b-9959-5e38eae6505e 
 
Wypełniając formularz należy podążać za instrukcjami. Nawigacja na stronie jest bardzo 
prosta. Do wypełnienia formularza należy przygotować dane osobowe, miejsce zamieszkania, 
numer dokumentu tożsamości. Jeśli nie posiadamy numeru NIP oraz REGONU należy to 
zaznaczyć, numery będą przyznane, bez konieczności składania dodatkowych formularzy.  
 
Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie, potwierdzające, że wnioskodawca nie ma 
zakazu sądowego do prowadzenia działalności gospodarczej 
 
Po złożeniu wniosku system generuje potwierdzenie lub informacje o potrzebnych 
uzupełnieniach bądź błędach.  Informacje te są przesyłane na podany adres mailowy.  
Po zakończeniu i wypełniania wniosku i po wysłaniu go, należy udać się do dowolnego urzędu 
gminy (nie musi to być urząd zgodnie z miejscem zameldowania) i podpisać wniosek.  Można 
skorzystać z podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego , do tego potrzebne są specjalne 
uprawnienia. 
 

 

   

2 
Jak uzysyskać potwierdzenie dot zakresu prowadzonej działalności? 
 
Podczas wypełniania wniosku rejestracyjnego należy określić zakres swojej działalności., 
zgodnie z klasyfikacją EKD Można wybrać kilka różnych obszarów, ale jeden wiodący.   
Po zakończeniu procedury otrzymujemy numer identyfikacyjny wpisu do ewidencji. Dokument 
potwierdzający wpis do ewidencji można samodzielnie drukować w dowolnej liczbie kopii. 
 

 

   

3 
Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego.  
 
Do Urzędu Skarbowego należy się udać, jeśli planujesz być płatnikiem VAT oraz gdy 
wybierasz rozliczenia wg. podatku liniowego (19 proc.), karty podatkowej lub ryczałtowo od 
przychodów ewidencjonowanych. Jeśli planujesz rozliczać się na zasadach ogólnych i nie 
będziesz płatnikiem VAT, wtedy nie musisz odwiedzać urzędu skarbowego. 
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4 
Jak otworzyć konto bankowe? 
 
Gdy masz już wpis do ewidencji, masz przyznany numer NIP oraz REGON, możesz otworzyć 
firmowe konto bankowe. Do podpisania umowy z bankiem potrzebny jest jeszcze dokument 
tożsamości. Otwarcie konta jest bezpłatne, a koszty prowadzenia rachunku są różne, w 
zależności od banku. Dlatego podejmując decyzje dotyczące wyboru banku, warto prześledzić 
oferty i porównać warunki. Niektóre banki w swojej ofercie proponują obsługę księgową. 
 
http://www.kontafirmowe.biz/ 
http://www.money.pl/sekcja/ranking-kont-firmowych-2012/ 
http://www.bankier.pl/cf/rachunki_firmowe.html  
 

 

   

5 
Jak załatwić ubezpieczenie firmy? 
 
Prowadząc firmę można skorzystać z różnych rodzajów ubezpieczania. Oferty firm 
ubezpieczeniowych są bardzo bogate.  
W zależności od profilu prowadzonej działalności możemy potrzebować ubezpieczenie OC (od 
odpowiedzialności cywilnej) lub ubezpieczenie lokalu, sprzętu. Takie ubezpieczenia są w 
ofercie większości firm ubezpieczeniowych, dlatego warto prześledzić ich oferty i wybrać co 
jest najlepsze dla nas. Wykonując niektóre zawody trzeba mieć wykupione ubezpieczenie OC, 
ponieważ jest to wymagane przez ustawę. Planując rozpoczęcie działalności, sprawdź czy 
Twój zawód nie jest na takiej liście.   
 
Innym możliwości daje nam wykupienie ubezpieczenia assistance, który czasami jest 
oferowany przez banki, w pakiecie z prowadzonym kontem. Assistance to usługi związane z 
transportem, serwisem  medycznym lub technicznym w ramach określonego zakresu. Np. w 
przypadku awarii samochodu, mamy bezpłatne holowanie. W ramach ubezpieczenia możemy 
korzystać z usług prywatnej przychodni lekarskiej. A jeśli nie mamy czasu ani oddelegowanych 
pracowników do zajmowania się spawami technicznymi w naszym lokalu/biurze w razie awarii 
możemy mieć zapewniony serwis assistance. 
Kolejną możliwością jest ochrona prawna. W Polsce jest obecnie tylko  jedna firma, która 
oferuje serwis prawny oraz doradztwo. Usługi mogą dotyczyć wielu kwestii,  również 
prowadzenia postępowania sądowego w Polsce i za graniczą, jeśli będzie taka konieczność. 
http://das.pl/  
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6 
Zniżka składki ZUS 
 
Jeśli zakładamy swoją pierwszą działalność gospodarczą, po uzyskaniu wpisu do ewidencji (7 
dni od otrzymania numeru pisu) należy udać się do urzędu ZUS w celu złożenia formularza 
ZUS ZUA do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, zdrowotnego i 
chorobowego.  System CEiDG-1 rejestruje przedsiębiorcę jedynie jako płatnika składek, nie 
dokonuje jednak jego rejestracji jako ubezpieczonego. Przedsiębiorcom zaczynającym 
działalność przysługuje dwuletnia zniżka na opłaty ubezpieczenia.  
 
Czasami należy zgłosić się również do innych urzędów, np. sanepidu, w zależności od profilu 
działalności i potrzebnych koncesji. 

 

   
	  


