
Konstytucja biznesu wejdzie w życie 30 kwietnia - to już pewne  

Prawo przedsiębiorców – najważniejsza ustawa wchodząca w skład tzw. Konstytucji biznesu 
– wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 r., czyli za niecałe 3 tygodnie.  

Termin wejścia w życie tej ustawy wynika wprost z artykułu 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. 

Cały pięciopak ustaw, uchwalonych (po poprawkach Senatu) 6 marca 2018 r., został ogłoszony 

w Dzienniku Ustaw w dniu 30 marca 2018 r., a zatem, trzeba się przygotować do stosowania 

nowych przepisów! 

O tym co nas czeka po wejściu w życie tych przepisów i jakie ważne zmiany przyniesie Prawo 
Przedsiębiorców: 

• Działalność nieewidencjonowana 

Będzie to nowy rodzaj działalności w małym rozmiarze, bez obowiązku rejestracji.  Działalność 
ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie rodzić obowiązku uiszczania 
składek na ubezpieczenia społeczne. 

W nowym Prawie przedsiębiorców postanowiono uregulować zjawisko, które dotychczas 
pozostawało poza sferą regulacji i wprowadzono pojęcie działalność nieewidencjonowana. 
Nie jest to działalność gospodarcza, choć ma z nią dużo wspólnego.  

Działalność nieewidencjonowana – definicja 

W art. 5 ust. 1 projektu ustawy  – Prawo przedsiębiorców działalność 
nieewidencjonowana to: „działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód 
należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności 
gospodarczej.” 

Czyli ważne są 3 kwestie: 

1. PODMIOT – wyłącznie osoba fizyczna może prowadzić działalność 
nieewidencjonowaną, spółki – niestety nie; 

2. PRZYCHÓD – nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
które obecnie wynosi 2100 zł brutto; 

3. TERMIN – w okresie ostatnich 5 lat dana osoba fizyczna nie wykonywała działalności 
gospodarczej. 

 

 

http://konstytucjabiznesu.biz/dzialalnosc-nieewidencjonowana/
http://prawodlapracodawcy.pl/minimalne-wynagrodzenie-minimalna-stawka-godzinowa-2018-roku/
http://prawodlapracodawcy.pl/minimalne-wynagrodzenie-minimalna-stawka-godzinowa-2018-roku/


Uwaga na przekroczenie przychodu 

Przekroczenie przychodu (czyli tej kwoty 1050 zł brutto) powoduje konieczność złożenia 
wniosku o wpis do CEIDG w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. Od dnia, 
w którym nastąpiło przekroczenie nasza działalność uznawana jest za działalność gospodarczą. 

 

A co, jeśli już teraz prowadzę „działalność nieewidencjonowaną”? 

Dla osób prowadzących działalność nieewidencjonowaną obecnie (czyli przed dniem wejścia 
w życie ustawy), istotny jest również art. 188 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej: 

Przepis art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców stosuje się również do działalności 
wykonywanej przez osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy – 
Prawo przedsiębiorców, nie były wpisane do CEIDG lub których wpis został wykreślony z CEIDG 
wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców, nawet 
jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały 
działalność gospodarczą. 

Czyli ważne są nasze działania podjęte w ciągu ostatniego roku – jeśli wykreśliliśmy się z CEIDG 
w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, nasza działalność nie może zostać uznana                                      
za nieewidencjonowaną, musimy odczekać odpowiedni okres. 

Co na pewno nie jest działalnością nieewidencjonowaną? 

Po pierwsze, wszelka działalność, choćby spełniała warunki działalności nieewidencjonowanej, 
jeśli jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Czyli jedna osoba fizyczna może się nie 
rejestrować, ale jeśli jest ich więcej i chcą prowadzić działalność wspólnie (czy to w formie 
spółki cywilnej czy innej spółki) – nie ma takiej opcji. 

http://zakonczeniedzialalnosci.pl/category/ceidg/


Po drugie, jeśli do wykonywania naszej działalności niezbędna jest koncesja, zezwolenie lub 
wpis do działalności regulowanej, również nie możemy prowadzić działalności 
nieewidencjonowanej. Reglamentacja działalności gospodarczej zazwyczaj dotyczy 
wrażliwych dziedzin gospodarki państwa i związana jest ze ścisłymi procedurami uzyskania 
koncesji, licencji itp. Organ, zgadzając się na wykonywanie tego typu działalności chce mieć 
pewność, że powierza ją odpowiedniemu podmiotowi. Gwarancją dla niego jest również wpis 
do CEIDG. 

• Ulga na start 

Każdy początkujący przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku uiszczania składek na 
ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.      
A potem przez następne 24 miesiące będzie mógł korzystać dodatkowo z ulgi tzw. „małego 
ZUS”. 

Najbardziej „medialną” zmianą, jaką proponują twórcy Konstytucji biznesu jest tzw. ulga na 
start. Polega ona na założeniu, że „młody” przedsiębiorca przez pierwsze 6 miesięcy swojej 
działalności gospodarczej nie będzie musiał płacić składek na ubezpieczenie społeczne. 
Następne 2 lata – składki będzie mógł opłacać na preferencyjnych warunkach (tak jak                    
w aktualnym stanie prawnym) – tzw. „mały ZUS”. 

Na czym polega ulga na start? 

Warto przyjrzeć się art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, który ustanawia warunki 
do zastosowania ulgi na start: 

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz 
pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej 
ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na 
rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub                             
w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego 
stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie 
podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia 
podjęcia działalności gospodarczej. 

Warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca, są następujące: 

1. osoba fizyczna, 
2. podjęła działalność po raz pierwszy lub ponownie – ale minęło 60 miesięcy od jej 

zawieszenia lub zakończenia; 
3. nie świadczy działalności na rzecz pracodawcy, na rzecz którego wykonywał w ramach 

stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności. 

http://konstytucjabiznesu.biz/ulga-start-czyli-poczatkujacy-przedsiebiorca-zaplaci-skladek-zus-u/


 

Czy trzeba korzystać z ulgi na start? 

Ulga na start jest naszym uprawnieniem, z którego jedynie możemy, ale nie musimy 
korzystać. Przedsiębiorca może z niego zrezygnować, przez dokonanie zgłoszenia do 
ubezpieczeń społecznych. Może wówczas i tak skorzystać z preferencyjnego, tzw. „małego” 
ZUSu przez okres 2 lat. 

Jednakże nie można ukrywać, że z całą pewnością ulga na start ułatwi przedsiębiorcom 
rozkręcenie działalności. Koszty jej prowadzenia są duże, a jeśli się powiedzie, zawsze                     
(i w każdej chwili) możemy zadeklarować opłacanie składek w wyższej wysokości. 

• Zawieszenie działalności gospodarczej 

Instytucja zawieszenia działalności gospodarczej będzie bardziej elastyczna, można będzie 
zawiesić działalność bezterminowo albo na dowolny okres. 

W pakiecie Konstytucja biznesu jest cały szereg innych, ciekawych rozwiązań. Wiele z nich to 
powtórzenie tego, co obecnie obowiązuje. Część z nich jest adresowana do organów, zatem 
minie wiele miesięcy, zanim się „przyjmą”. 
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