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Kurs dla Organizatorów Turystyki

Temat: Zakładanie firmy w Polsce
(pod kątem turystyki).

Autor: Agnieszka Łabęcka

3

www.OrganizatorTurystyki.pl

W tej lekcji dowiesz się:
1. Co należy zrobić, aby zarejestrować w Polsce działalność gospodarczą?
2. Do jakich urzędów będziesz musiał się udać, by tego dopełnić?

1. Zakładanie firmy w Polsce

Założenie własnego biznesu wbrew pozorom nie jest aż tak skomplikowane. Wystarczy mieć
dobry pomysł, zarejestrować firmę, stworzyć stronę internetową, przygotować koncepcję
promocji i konsekwentnie realizować zaplanowane kroki.
Każdego dnia w Polsce powstaje około tysiąca nowych firm. Jednym się nie uda, inni
odniosą spektakularne sukcesy. Wszyscy muszą wykonać jednak pierwszy krok zarejestrować własną działalność.
Aby założyć własną działalność niezbędnym jest posiadanie:


dobrego pomysłu



trochę kapitału



gotowość do ciężkiej pracy



umiejętność sprzedawania swoich usług



komputer

Te wszystkie rzeczy będą Ci niezbędne, zanim w ogóle pomyślisz o rejestracji firmy.
Na początek trzeba jednak ustalić kilka spraw.

Po pierwsze: jak będzie nazywać się Twoja firma. Dobra nazwa – to taka, która:


łatwo zapada w pamięć



jest otwarta na przyszłość (wejście w nową niszę lub uruchomienie nowej oferty
produktowej)



jest dostępna (musisz się upewnić, że nikt inny nie zarejestrował wybranej przez
Ciebie nazwy firmy)
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Weryfikując dostępność nazwy firmy, weź pod uwagę jeszcze jedną kwestię – na pewnym
etapie zaczniesz budować stronę internetową dla firmy. Ponieważ nazwa domeny (znana
również jako adres online) najprawdopodobniej będzie taka sama jak nazwa Twojej firmy,
musisz mieć pewność, że jest dostępna. Aby to zbadać, wpisz pożądaną nazwę domeny w
wyszukiwarce.
Potencjalni klienci, inwestorzy i partnerzy będą sprawdzać Twoje strony internetowe.
Zaprojektowanie odpowiedniej strony internetowej to konieczność.
Po drugie: pod jakim adresem będziesz prowadzić swoją działalność.
Po trzecie: datę rozpoczęcia działalności.
Musisz jeszcze ustalić główny rodzaj swojej działalności, według Polskiej Klasyfikacji
Działalności Gospodarczej czyli PKD.
Kody PKD dla działalności turystycznych:
79.11.A – działalność agentów turystycznych
79.11.B – działalność pośredników turystycznych
79.12.Z – działalność organizatorów turystyki
79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
93.19.Z. - działalności przewodników górskich
Następnie musisz wybrać sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym i wreszcie wybrać
formę prowadzenia księgowości.
Możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko
wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do
podejmowania decyzji.
Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.
Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we
własnym imieniu i w sposób ciągły.
Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najłatwiejsza do złożenia, ale wiąże się z
największą odpowiedzialność osobistą. W tej opcji przedsiębiorca w pełni odpowiada za
zobowiązania własnym majątkiem i jest płatnikiem podatku dochodowego. Wysokość
podatku wynosi 18% lub 32% w zależności od uzyskanych przychodów, lub stałą stawkę
19% w przypadku podatku liniowego.
Prowadzenie spółki zwalnia z wielu osobistych obciążeń, ale wiąże się z pewnymi
zobowiązaniami finansowymi.
W spółce cywilnej przedsiębiorcami są jej wspólnicy. Każdy z nich musi posiadać wpis do
CEiDG oraz status wspólnika spółki cywilnej. Wspólnikiem spółki cywilnej zostaje się przez
zawarcie umowy. Spółka nie wymaga kapitału zakładowego. Spółka sama w sobie jest
płatnikiem podatków.
5

www.OrganizatorTurystyki.pl

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców
prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują
się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.
Swoją firmę możesz prowadzić w jednym lub wielu stałych miejscach, na przykład w punkcie
usługowym, w biurze, w tym w biurze wirtualnym lub coworkingowym, we własnym
mieszkaniu albo bez stałego adresu czy mobilnie, na przykład jeżeli wykonujesz usługi u
klienta. Masz w tym zakresie pełną dowolność.
Ważne! Musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do
CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być:


prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego



prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków



spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu



dzierżawa



najem



użyczenie

Jak założyć firmę - czas na rejestrację
Dane przygotowane, PKD znasz, wybrałeś sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym i
formę prowadzenia księgowości – to omówimy w osobnych sekcjach lekcyjnych.
Należy zacząć od rejestracji działalności gospodarczej. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć
działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Swoją działalność możemy rozpocząć od razu po złożeniu tego wniosku.
Tak jak wszyscy przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podlegają obowiązkowi wpisu do
CEIDG, tak wszystkie pozostałe rodzaje działalności podlegają obowiązkowemu wpisowi do
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
CEIDG – dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Wymaga
wypełnienia stosownego formularza CEIDG-1.
KRS – dotyczy spółek: jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej i z o.o.
Rejestracja w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki.
Czas zakładania firmy wymagającej wpisu do KRS jest jednak znacznie dłuższy niż w
przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Średnio trwa aż cztery tygodnie.
Wniosek do CEIDG – (załącznik1)
Numer NIP pozostaje niezmieniony – nasz osobisty numer staje się numerem firmy w
momencie jej powstania. Jeżeli dotąd nie posiadało się NIP-u, to został on nadany przy
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realizacji przez Ministerstwo naszego wniosku CEIDG. Aby go poznać, najprościej jest
wyszukać nasz wpis korzystając z wyszukiwarki przedsiębiorców. Każdy wpis powinien tam
pojawić się najpóźniej w 3 dni od podpisania wniosku CEIDG, a najczęściej jest już
następnego dnia.
W dalszej kolejności należy w ciągu siedmiu dni od daty założenia działalności udać się
osobiście do ZUS i zgłosić się do ubezpieczenia na drukach ZUS ZUA.
Druk ZUS ZUA – (załącznik2)
Ponadto przed rozpoczęciem działalności w przypadku części przedsiębiorców może być
konieczne uzyskanie niezbędnych koncesji i pozwoleń, a osoby, które chcą być płatnikami
VAT, muszą po nadaniu numeru NIP zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako podatnik
VAT.
Druk VAT – R – (załącznik3)
Co do zasady jednostki rozpoczynające prowadzenie działalności są podmiotowo zwolnione
z VAT. Jedynym wyjątkiem są czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od
towarów i usług, które obligują podmiot do złożenia formularza VAT-R .
Generalnie podmioty zwolnione z VAT nie muszą składać deklaracji rejestrującej, ani
informować urzędu skarbowego o korzystaniu z tego przywileju.
Rejestracja do VAT odbywa się poprzez złożenie formularz VAT-R. Zgłoszenie rejestracyjne
obowiązkowo składa ten podatnik, który chce zrezygnować z przysługującego mu zwolnienia
podmiotowego. Zgłoszenie to powinno być dokonane przed dniem wykonania pierwszej
czynności podlegającej opodatkowaniu.
Czasami, aby prowadzić biznes, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe posiadać
określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie biznesy, które możesz prowadzić dopiero
po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.
W tych przypadkach może ci być potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do
rejestru działalności regulowanej. Musisz się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.
Bycie organizatorem turystyki wymaga wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i
Pośredników. Działalność regulowana wymaga od przedsiębiorcy:


spełnienia określonych warunków jej prowadzenia



złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej



złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania tej
działalności (jako załącznik do wniosku).

Pamiętaj! Przechowuj wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do
wykonywania działalności regulowanej – na potrzeby kontroli.
Rejestry działalności regulowanej są jawne i każdy może je przeglądać za pośrednictwem
organu, który je prowadzi. W rejestrze są ujawnione dane dotyczące firmy, numer NIP lub –
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na wniosek organu – inne dane, ale tylko te, które są zgodne z przepisami o ochronie
danych osobowych.
Organ prowadzący rejestr: Urząd marszałkowski
Rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych
usług turystycznych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361 ze zm.)
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o
dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku wraz z
oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.
W przypadku zaprzestania wykonywania działalności regulowanej musisz złożyć do organu
prowadzącego rejestr wniosek o wykreślenie Cię z rejestru. Jeśli w ogóle zamierzasz
zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej, wystarczy, że dokonasz
wyrejestrowania w CEIDG albo wykreślenia z KRS (w zależności od formy prawnej
prowadzonej działalności).
Własne biuro podróży wymaga ubezpieczenia oraz gwarancji bankowej.
Własne biuro podróży to sposób na połączenie pracy i pasji.
Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój
rachunek prywatny - musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.
Przepisy nie określają jednoznacznie, czy przedsiębiorca musi zakładać osobne konto
firmowe. Jednak w przypadku prowadzenia biura podróży prowadzenie osobnego konta
firmowego wydaje się być konieczne, biorąc pod uwagę ruch na koncie - wpłaty od
kontrahentów, zaliczki od klientów itd.
Konto firmowe można założyć w wybranym przez siebie banku - większość posiada
specjalne oferty kont firmowych dla przedsiębiorców. Warto się z nimi zapoznać i wybrać tę
najbardziej korzystną.
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Pierwsze w Polsce kursy Internetowe:
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Wybierz kurs dla siebie:
Wychowawca Kolonijny:
Kierownik Kolonii:
Kierownik Wycieczek:
Opiekun Wycieczek:
Animator Czasu Wolnego:
Animator Sportu i Rekreacji:
Rezydent:
Pilot Wycieczek:
Przewodnik Turystyczny:
Przewodnik Miejski:
Przewodnik Terenowy:
Organizator Turystyki:
Wszystkie kursy:

www.eWychowawca.pl
www.KierownikKolonii.pl
www.KierownikWycieczek.pl
www.opiekunwycieczek.pl
www.AnimatorCzasuWolnego.pl
www.AnimatorSportuiRekreacji.pl
www.eRezydent.pl
www.KursPilotWycieczek.pl
www.KursPrzewodnik.pl
www.KursPrzewodnikMiejski.pl
www.PrzewodnikTerenowy.pl
www.OrganizatorTurystyki.pl
www.henc.pl
www.ZarabianieNaWakacjach.pl

Zarabiaj, wypoczywaj
i zwiedzaj jednocześnie!
…świat należy do Ciebie!
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