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Komis samochodowy - jak założyć -
poradnik

Drodzy Państwo!
Cieszymy się, że skorzystali Państwo z naszego poradnika online.
Mamy nadzieję, że w łatwy i szybki sposób dokonają Państwo wszystkich niezbędnych
formalności związanych z interesującą Państwa działalnością.
Informacje zawarte w poradniku:
• Podsumowanie kwestionariusza (lista pytań i odpowiedzi);
• Lista usług urzędowych, niezbędnych do załatwienia sprawy;
• Dodatkowe informacje na temat prowadzenia firmy;
• Szablony formularzy do wykorzystania przy załatwianiu spraw.

Pozdrawiamy,
Administratorzy biznes.gov.pl
Punkt kontaktowy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii



Spis treści
Zanim rozpoczniesz ........................................................................................................................ 2
Podsumowanie kwestionariusza .................................................................................................. 2
Lista spraw do załatwienia ............................................................................................................ 3
Lista spraw do załatwienia - opis ................................................................................................. 5

Płać podatek na zasadach ogólnych .............................................................................................. 5
Uzyskaj wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) ....................................................... 6
Złóż zgłoszenie rejestracyjne VAT-R .............................................................................................. 9
Przeczytaj o usługach biura rachunkowego ................................................................................. 13
Dokonaj zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego ..................................................................... 14
Przeczytaj o rodzajach umów, na podstawie których możesz zatrudnić pracowników ................. 19
Podpisz z pracownikiem umowę o pracę ..................................................................................... 24
Podpisz umowę z podmiotem, który będzie wykonywał wstępne badania lekarskie dla ............. 28

zatrudnianych pracowników
Skieruj pracownika na obowiązkowe wstępne badania lekarskie ................................................ 29
Poinformuj pracownika o warunkach zatrudnienia ....................................................................... 32
Przeprowadź obowiązkowe szkolenie BHP ................................................................................... 33
Zgłoś  pracowników do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w ZUS .................................. 35
Przeczytaj jakie masz obowiązki wobec pracowników ................................................................. 39
Założ konto firmowe .................................................................................................................... 42
Poinformuj urząd o rachunku firmowym ...................................................................................... 43
Przeczytaj o zasadach przyjmowania do komisu samochodu należącego do osoby .................... 44

prywatnej
Przeczytaj o zasadach przyjmowania do komisu samochodu należącego do przedsiębiorcy ...... 46
Przeczytaj o zasadach sprzedaży w komisie swoich samochodów ............................................... 48
Wynajmij budynek/lokal na potrzeby działalności gospodarczej .................................................. 50
Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy ..................................................................................... 52
Przeczytaj, jak wygląda przygotowanie projektu budowlanego ................................................... 57
Uzyskaj pozwolenie na budowę ................................................................................................... 61
Zawiadom o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych .......................................... 69
Zapoznaj się z informacjami na temat wykonywania robót budowlanych ................................... 72
Zawiadom Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy ...................................................... 75
Zawiadom Państwową Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy ............................................. 77
Uzyskaj pozwolenia na użytkowanie ............................................................................................ 79
Złóż wniosek o zarejestrowanie odbiornika radiowego/telewizyjnego ......................................... 85
Podpisz umowy licencyjnej z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i ........ 86

pokrewnymi
Pamiętaj o... .................................................................................................................................. 86



- 2 -

Zanim rozpoczniesz
Ten poradnik jest dla ciebie, jeśli:

chcesz wiedzieć, jak zarejestrować komis samochodowy●

zastanawiasz się, jak opodatkować dochody z takiej działalności●

nie wiesz, z czym wiąże się prowadzenie komisu●

Pamiętaj:

poradnik zawiera szczegółowe informacje na dany temat●

po ukończeniu poradnika pobierz materiały w formie PDF (przygotowane na podstawie●

udzielonych odpowiedzi)

Potrzebujesz ogólnych informacji lub wprowadzenia do tematu?
Wejdź na stronę: Jak otworzyć komis samochodowy

Chcesz poczytać o wszystkich możliwych formach opodatkowania komisu
samochodowego?
Wejdź na stronę: Formy opodatkowania komisu samochodowego

Podsumowanie kwestionariusza
W czasie wypełniania ankiety, udzielili Państwo następujących odpowiedzi:

L.p. Pytanie Odp.

1 Czy prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce? Nie

2 Jaką formę działalności gospodarczej chcesz prowadzić? Jednoosobową
działalność
gospodarczą

3 W jakiej formie zamierzasz opodatkować swoją działalność? Opodatkowanie
na zasadach
ogólnych

4 Czy planujesz przeprowadzać transakcje podlegające VAT? Tak

5 Czy będziesz korzystać z usług biura rachunkowego? Tak

6 Czy jesteś objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym? Nie

7 Czy możesz skorzystać z ulgi na ZUS? Nie

8 Czy zamierzasz zatrudnić pracowników? Tak

9 Czy chcesz zgłosić kogoś ze swojej rodziny lub rodziny zatrudnianych pracowników do
ubezpieczenia zdrowotnego?

Nie

10 Czy zamierzasz zatrudnić młodocianych pracowników? Nie

11 Czy chcesz skorzystać z usług pracowników tymczasowych? Nie

https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/3858-jak-otworzyc-komis-samochodowy
https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/3228-jaki-podatek-zaplacisz-prowadzac-komis-samochodowy
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12 Czy będziesz zatrudniać osoby niepełnosprawne? Nie

13 Czy zamierzasz zatrudnić co najmniej 25 pracowników? Nie

14 Czy chcesz założyć konto firmowe? Tak

15 Jakie samochody będziesz wystawiał w komisie? • Należące do
osoby
prywatnej
• Należące do
przedsiębiorcy
• Własne

16 Czy w ramach planowanej działalności gospodarczej będziesz wykorzystywać lokal lub
budynek?

Tak

17 Czy posiadasz lokal lub budynek, w którym możesz prowadzić działalność gospodarczą? Nie

18 Co zamierzasz zrobić? Wynająć
budynek lub
lokal

19 Czy musisz zmienić sposób uzytkowania budynku/lokalu, który wynajmujesz? Tak

20 Czy inwestycja, którą planujesz, wymaga wykonania robót budowlanych? Tak

21 Czy roboty budowlane, które będziesz prowadzić, wymagają pozwolenia na budowę? Tak

22 Czy dla obszaru, którego dotyczy inwestycja, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego?

Nie

23 Czy musisz uzyskać pozwolenie na użytkowanie? Tak

24 Czy będziesz korzystać w firmie z radia lub telewizora? Tak

25 Czy chcesz publicznie odtwarzać muzykę, programy TV lub radiowe? Tak

Lista spraw do załatwienia
Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Państwa, wygenerowano następującą listę spraw
do załatwienia. Tabela poniżej może posłużyć jako zestawienie i proste narzędzie kontroli stanu
wykonania poszczególnych prac. Proszę zwrócić uwagę, że kolejność załatwiania
poszczególnych spraw może mieć znaczenie.

L.p. Nazwa sprawy/usługi Status

1 Płać podatek na zasadach ogólnych

2 Uzyskaj wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)

3 Złóż zgłoszenie rejestracyjne VAT-R

4 Przeczytaj o usługach biura rachunkowego

5 Dokonaj zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego

6 Przeczytaj o rodzajach umów, na podstawie których możesz zatrudnić pracowników

7 Podpisz z pracownikiem umowę o pracę
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8 Podpisz umowę z podmiotem, który będzie wykonywał wstępne badania lekarskie dla
zatrudnianych pracowników

9 Skieruj pracownika na obowiązkowe wstępne badania lekarskie

10 Poinformuj pracownika o warunkach zatrudnienia

11 Przeprowadź obowiązkowe szkolenie BHP

12 Zgłoś pracowników do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w ZUS

13 Przeczytaj jakie masz obowiązki wobec pracowników

14 Założ konto firmowe

15 Poinformuj urząd o rachunku firmowym

16 Przeczytaj o zasadach przyjmowania do komisu samochodu należącego do osoby prywatnej

17 Przeczytaj o zasadach przyjmowania do komisu samochodu należącego do przedsiębiorcy

18 Przeczytaj o zasadach sprzedaży w komisie swoich samochodów

19 Wynajmij budynek/lokal na potrzeby działalności gospodarczej

20 Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy

21 Przeczytaj, jak wygląda przygotowanie projektu budowlanego

22 Uzyskaj pozwolenie na budowę

23 Zawiadom o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

24 Zapoznaj się z informacjami na temat wykonywania robót budowlanych

25 Zawiadom Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy

26 Zawiadom Państwową Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy

27 Uzyskaj pozwolenia na użytkowanie

28 Złóż wniosek o zarejestrowanie odbiornika radiowego/telewizyjnego

29 Podpisz umowy licencyjnej z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i
pokrewnymi
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Płać podatek na zasadach ogólnych
Pobrano z artykułu: Opodatkowanie na zasadach ogólnych z serwisu Biznes.gov.pl

Podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej jest opodatkowanie
na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej. Opodatkowaniu w tej formie
podlegają dochody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym
prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej.
Opodatkowanie na zasadach ogólnych oznacza, że od dochodu osiągniętego w jednym roku
kalendarzowym:

do kwoty 85 528 zł zapłacisz 18% podatku minus kwota wolna od niego●

od nadwyżki powyżej tę kwotę zapłacisz 32% podatku minus kwota wolna●

Kwotę podatku można obniżyć o ulgi i odliczenia, czyli: darowizny, wydatki na internet,
rehabilitację, szkolenia uczniów, ulgę budowlaną, prorodzinną czy straty z ubiegłych lat.
Ponadto od podstawy opodatkowania możesz odliczyć zapłacone składki ubezpieczeniowe, a
od kwoty podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Przeczytaj więcej o zasadach obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych●

Krok 1 z 29 Płać podatek na zasadach ogólnych

https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/3508-opodatkowanie-wedlug-skali-podatkowej
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/rozliczam-podatki/pit/zasady-ogolne-skala-
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350
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Uzyskaj wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(CEIDG)
Gdzie załatwisz sprawę
Na terenie całego kraju usługa realizowana jest przez jeden organ administracji publicznej:
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

- urzędy miast lub gmin
- urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Dodatkowe informacje ułatwiające wybór instytucji realizującej
Wniosek możesz złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną – w takim przypadku
właściwą instytucją jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Możesz także złożyć wniosek za pośrednictwem dowolnego urzędu miasta lub gminy, który
wprowadzi go w twoim imieniu do systemu CEIDG. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz
miejscowość, w której mieszkasz.

Jak załatwisz sprawę
Sprawę można załatwić:
- podczas wizyty w urzędzie
- listownie
- elektronicznie
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type
=1

Co powinieneś wiedzieć i kto może załatwić sprawę
Złóż wniosek o wpis do CEIDG drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty
(listem poleconym).
Jeśli składasz wniosek o wpis do CEIDG elektronicznie, to musisz go podpisać za pomocą
bankowości internetowej, Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zobacz jak je uzyskać.

Działalność nierejestrowa

Działalność możesz prowadzić również bez wpisu do CEIDG. Taka możliwość dotyczy tylko
drobnej działalności zarobkowej i nie zwalnia z obowiązku płacenia podatków. Sprawdź
warunki prowadzenia działalności nierejestrowej.

Jak zacząć: “Wybierz sposób, w jaki złożysz wniosek – masz 5 możliwości”
Wybierz sposób, w jaki złożysz wniosek – masz 5 możliwości

Złóż wniosek online bez wychodzenia z domu●

Przez stronę CEIDG
Najwygodniej jest złożyć wniosek online. W tym celu zarejestruj się na stronie
internetowej CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go elektronicznie za pomocą bankowości
internetowej, Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Krok 2 z 29 Uzyskaj w
pis do ew

idencji działalności gospodarczej (CEIDG)

https://biznes.gov.pl/organy-i-instytucje/-/szczegoly/170
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1
https://pz.gov.pl
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/sprawy-online/podpis-elektroniczny-i-profil-zaufany
http://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/przed-rozpoczeciem/dzialalnosc-nierejestrowa?utm_source=skrot&utm_medium=nierejestrowa&utm_campaign=skrot
http://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/przed-rozpoczeciem/dzialalnosc-nierejestrowa?utm_source=skrot&utm_medium=nierejestrowa&utm_campaign=skrot
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/NewUser.aspx
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/NewUser.aspx
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/sprawy-online/podpis-elektroniczny-i-profil-zaufany
https://pz.gov.pl
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Wniosek CEIDG-1 możesz wypełnić samodzielnie uzupełniając pola formularza albo
korzystając z pomocy tzw. kreatora. W tym przypadku, przewodnik „krok po kroku" i pytania
pomocnicze ułatwią ci uzupełnianie kolejnych rubryk.
Jeżeli zamierzasz być podatnikiem podatku VAT do wniosku CEIDG-1 składanego online
możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R. Wniosek i zgłoszenie
VAT-R podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.
Przez stronę banku
Wniosek online możesz złożyć także poprzez bankowość internetową wybranych banków.
Pamiętaj jednak, że za pośrednictwem banku zarejestrujesz jedynie firmę. Pozostałe
formalności, takie jak rejestracja w ZUS lub rejestracja jako podatnik VAT musisz załatwić już
w urzędzie.
Dowiedz się więcej na temat rejestracji firmy przez bank.

Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie●

Możesz także wypełnić wniosek online i podpisać go osobiście w urzędzie. Elektroniczny
formularz wniosku znajdziesz na stronie CEIDG. Żeby wypełnić wniosek nie musisz
dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo.
Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie musisz go drukować. Wystarczy, że
zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym
kodem udaj się do urzędu. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku,
wydrukuje, poda ci do podpisania i potwierdzi w systemie. Pamiętaj, że wskazana we
wniosku data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym
podpiszesz wniosek w urzędzie. Adres i dane najbliższego urzędu miasta lub gminy
znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

Załóż firmę przez telefon●

Jeśli chcesz zarejestrować firmę, możesz to zrobić również przez telefon. W tym celu
skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z
konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem
wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię,
abyś go podpisał. 

Złóż wniosek osobiście●

Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie, gdzie na miejscu otrzymasz
odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony
CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu.
Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia
wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.
Ważne! Przy składaniu wniosku w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Wniosek o wpis do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach
ogólnych. Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictwa przy rejestracji działalności.

Wyślij wniosek listem poleconym●

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku
listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy

https://pz.gov.pl/pz/index
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/rejestracja-dzialalnosci/zaloz-firme-przez-bank
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1
https://www.biznes.gov.pl/szukaj-instytucji/-/is/kategoria/12
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/pelnomocnik-do-rejestracji/prowadzenia-dzialalnosci
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potwierdzonym przez notariusza).
Aby uzyskać wpis do CEIDG, złóż oświadczenie o braku orzeczonych wobec ciebie zakazów
dotyczących:

prowadzenia działalności gospodarczej●

wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie podlega wpisowi do CEIDG●

prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z●

opieką nad nimi

Oświadczenie jest elementem wniosku o wpis.

Dokumenty
Wybierz sposób, w jaki złożysz wniosek – masz 5 możliwości

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej●

Wzór wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej❍

(CEIDG-1)
Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1❍

Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej
usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w publikacji: Wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej w serwisie biznes.gov.pl

http://https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/GetFile.aspx?attid=0fb18706-f8b8-45ed-960d-133e4d26d532
http://https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/GetFile.aspx?attid=0fb18706-f8b8-45ed-960d-133e4d26d532
http://https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/GetFile.aspx?attid=eb801f75-1b62-4878-bf8e-d25e7e9b6df2
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/736-wpis-do-ceidg
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/736-wpis-do-ceidg
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Złóż zgłoszenie rejestracyjne VAT-R
Gdzie załatwisz sprawę

- urzędy skarbowe
- urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Dodatkowe informacje ułatwiające wybór instytucji realizującej
prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna●

niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – złóż zgłoszenie do urzędu
skarbowego, właściwego dla siedziby twojego podmiotu
prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – złóż zgłoszenie do urzędu skarbowego,●

właściwego dla twojego miejsca zamieszkania
nie masz w Polsce siedziby, ale masz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej●

– złóż zgłoszenie do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca prowadzenia działalności
nie masz siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce –●

złóż zgłoszenie do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów
Jeśli masz np.:

oddział w Polsce●

wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro●

netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
firmę z kapitałem zagranicznym●

zgłoszenie złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Jak załatwisz sprawę
Sprawę można załatwić:
- podczas wizyty w urzędzie
- listownie
- elektronicznie https://www.podatki.gov.pl/vat/e-deklaracje-vat/formularze-vat/#VAT-R
Sprawę można załatwić:
- podczas wizyty w urzędzie
- listownie
- elektronicznie
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type
=1

Co powinieneś wiedzieć i kto może załatwić sprawę
Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług dotyczy osób fizycznych, osób prawnych,
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, wykonujących samodzielnie
działalność gospodarczą jako:

producenci●

handlowcy●

usługodawcy, w tym podmioty pozyskujące zasoby naturalne●

rolnicy●

Rejestracja dotyczy też działalności osób wykonujących niektóre zawody. Chodzi o zawody:

Krok 3 z 29 Złóż zgłoszenie rejestracyjne VAT-R

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000437
https://www.podatki.gov.pl/vat/e-deklaracje-vat/formularze-vat/#VAT-R
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1
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prawnicze●

w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą●

roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu
zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego
jubilerskie●

Kiedy musisz zarejestrować się jako vatowiec

Jeśli wartość twojej sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 tys. zł. Do
wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz nie bierze się pod uwagę dostaw
towarów i świadczonych usług uwzględnionych w art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od
towarów i usług (m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej
z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju). Jeżeli rozpoczynasz
działalność w trakcie roku, to limit ten oblicz proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie
pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego.
Przykład: przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 31 stycznia 2019 r. Limit
uprawniający do zwolnienia z VAT w 2019 r. dla takiego przedsiębiorcy wynosi 183 561,64 zł.
Wartość limitu zwolnienia z VAT obliczono według wzoru:

200 000 zł (kwota limitu VAT) x 335 (liczba dni prowadzenia działalności do końca roku) /
365 (liczba dni w roku) = 183 561,64 zł.

Uwaga
Niezależnie od wartości sprzedaży, jeżeli wykonujesz wyłącznie czynności wymienione w art.
43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (np. usługi medyczne, opieka nad osobami
niepełnosprawnymi), masz prawo do zwolnienia z obowiązku rejestracji, jest to tzw.
zwolnienie przedmiotowe. Natomiast, limit sprzedaży 200 tys. zł (a w przypadku osób
rozpoczynających działalność w trakcie roku, limit ustalony proporcjonalnie do liczby
miesięcy w roku w jakich będziesz prowadzić działalność gospodarczą) daje prawo do tzw.
zwolnienia podmiotowego.
Niezależnie od wartości zrealizowanej sprzedaży, gdy:

dostarczasz:●

towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług (np.❍

złom z metali szlachetnych, monety)
towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU❍

35.11.10.0), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w
lit. e, zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji
budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10❍

lit. a i b
tereny budowlane❍

nowe środki transportu❍

świadczysz usługi:●

prawnicze❍

w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i❍

hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem
planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego
jubilerskie❍

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2355-lista-towarow
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nie masz siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski●

Kiedy możesz (a nie musisz) zarejestrować się jako vatowiec

gdy rozpoczynasz działalność w bieżącym roku podatkowym i wiesz, że nie przekroczysz●

limitu wartości sprzedaży 200 tys. zł netto, obliczanego proporcjonalnie do liczby miesięcy
w roku w jakich będziesz prowadzić działalność gospodarczą
w ubiegłym roku wykazałeś przychody ze sprzedaży nie przekraczające limitu 200 tys. zł●

netto
wykonujesz wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów●

i usług (stanowią katalog czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT).
jeśli nie masz w Polsce siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia●

działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu i
wykonujesz na terytorium Polski wyłącznie czynności takie jak np. usługi transportowe, lub
usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami. Więcej na
ten temat dowiesz się z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w
sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia
rejestracyjnego.

Status podatnika zwolnionego oznacza, że firma nie musi składać deklaracji rozliczających
VAT (np. VAT-7 albo VAT-7K). Czyli nie rozliczasz w urzędzie skarbowym podatku należnego
z tytułu sprzedaży oraz nie masz prawa do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego.

Jak zacząć: “Złóż zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R”
Złóż zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R
Na formularzu VAT-R wybierz jeden z dwóch wariantów:

rejestracja jako podatnik czynny●

rejestracja jako podatnik zwolniony – możesz, ale nie musisz składać formularza VAT-R●

Zgłoszenie możesz złożyć osobiście, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie – jako załącznik
do wniosku CEIDG-1 bądź przez Portal Podatkowy.

Dokumenty
Złóż zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R●

Wzór formularza VAT-R❍

Wzór formularza VAT-R❍

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu●

Pełnomocnictwo szczególne PPS-1●

Wzór pełnomocnictwa szczególnego❍

Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo●

Dodatkowe informacje dot. dokumentów
Uwaga! Tytuł prawny do lokalu – dotyczy adresów siedziby i miejsc prowadzenia
działalności gospodarczej.
Podmioty zagraniczne, oprócz zgłoszenia rejestracyjnego, mogą być poproszone przez
urząd skarbowy o przedstawienie następujących dokumentów:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001624
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001624
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001624
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/2580/Wz_r_formularza_VAT_R.doc
http://https://www.podatki.gov.pl/media/3935/vat-r-13-_v1-2e.pdf
http://https://www.podatki.gov.pl/media/2973/pps-1-2-_2018.pdf
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umowa spółki (akt założycielski/akt notarialny/statut)●

aktualny odpis z Rejestru Handlowego (w kraju siedziby spółki) – oryginał tłumaczenia●

(zwykłego lub przysięgłego) wraz z kopią wersji obcojęzycznej
aktualne potwierdzenie rejestracji do VAT (z kraju siedziby spółki) – oryginał tłumaczenia●

(zwykłego lub przysięgłego) wraz z kopią wersji obcojęzycznej
umowa z bankiem potwierdzająca otwarcie rachunku bankowego w Polsce, ewentualnie●

oświadczenie o niewystępowaniu o zwrot podatku VAT
dokładny opis działalności spółki w Polsce (z podaniem kodu PKD 2007) wraz z●

oświadczeniem, czy spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie
Polski, czy posiada zaplecze osobowe, techniczne i biurowe, niezbędne do prowadzenia
działalności gospodarczej
w przypadku spółek spoza Unii Europejskiej – akt notarialny lub umowa między●

przedstawicielem podatkowym a spółką
w przypadku podmiotu, który nie posiada numeru NIP konieczne jest również złożenie●

zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2

Ile zapłacisz
Złóż zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Rejestracja dla celów VAT jest bezpłatna. Jeśli jednak w zgłoszeniu zaznaczysz, że
potrzebujesz potwierdzenia rejestracji, to zapłacisz 170 zł.

170 zł – opłata skarbowa za potwierdzenie rejestracji (opcjonalnie)●

Gdzie zapłacić: na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu
skarbowego, w którym składasz zgłoszenie rejestracyjne (numer konta sprawdzisz na
stronie urzędu miasta lub gminy).
Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na
konto Urzędu Miasta Poznania.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)●

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za
pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub
rodzeństwu.
Gdzie zapłacić: na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu
skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie
urzędu miasta lub gminy).
Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę
zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.
Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa
Jeśli działasz przez pełnomocnika, pamiętaj, że odpowiada on solidarnie z tobą do kwoty
500 000 zł za twoje zaległości podatkowe powstałe z tytułu czynności wykonanych w
ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania cię jako podatnika VAT czynnego.

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w publikacji: Zarejestruj się jako podatnik
VAT w serwisie biznes.gov.pl

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/zalatwianie-spraw-firmowych-przez-pelnomocnika/pelnomocnik-do-spraw-podatkowych
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1609-rejestracja-vat
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1609-rejestracja-vat
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Przeczytaj o usługach biura rachunkowego
Pobrano z artykułu: Korzystanie z usług biura rachunkowego z serwisu Biznes.gov.pl

W obowiązkach związanych z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi może cię wspierać
lub zastępować reprezentant/pełnomocnik. Najczęściej jest to osoba pracująca w biurze
rachunkowym.
Aby upoważnić taką osobę, musisz:

podpisać umowę określającą zakres jej działania●

udzielić odpowiedniego pełnomocnictwa●

Pełnomocnictwo w urzędzie skarbowym

Twój reprezentant może podpisywać deklaracje podatkowe tylko, gdy posiada
pełnomocnictwo:

UPL-1 – dla deklaracji składanych elektronicznie●

UPL-1P – dla deklaracji składanych papierowo●

Pełnomocnictwo musisz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, w urzędzie
skarbowym właściwym ze względu na twoje miejsce zamieszkania albo siedzibę firmy.
Odpowiedz na kilka pytań i pobierz poradnik o tym, jak załatwiać sprawy urzędowe przez
pełnomocnika.

Pełnomocnictwo w ZUS

Możesz też wyznaczyć osobę do reprezentowania cię przed ZUS. Może to być np. osoba
pozostająca z tobą w stałym stosunku zlecenia (pracownik biura rachunkowego).
Aby ustanowić pełnomocnictwo, trzeba:

złożyć formularz ZUS-PEL●

wnieść opłatę skarbową (17 zł)●

Pełnomocnictwo możesz złożyć w dowolnym oddziale ZUS (nie obowiązuje rejonizacja) lub za
pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.
Sprawdź, jak załatwiać sprawy w ZUS przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

Art. 80a § 2 i 2a; art. 138a-138o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa●

Art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej●
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https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2200-biuro-rachunkowe-zus
https://www.podatki.gov.pl/pelnomocnictwa/formularze/#UPL-1
https://www.podatki.gov.pl/pelnomocnictwa/formularze/#UPL-1P
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/guide_209-PELNOMOCNIK
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/guide_209-PELNOMOCNIK
http://www.zus.pl/wzory-formularzy/pelnomocnictwo/pel-pelnomocnictwo/-/publisher/details/1/pelnomocnictwo-zus-pel/ZUS-PEL
http://pue.zus.pl/web/guest
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/zalatwianie-spraw-firmowych-przez-pelnomocnika/jak-zalatwiac-sprawy-w-zus-przez-pelnomocnika
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971370926
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20062251635
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Dokonaj zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego
Pobrano z artykułu: Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych oraz
ubezpieczenia zdrowotnego z serwisu Biznes.gov.pl

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki
z o.o., to tak samo jak osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
lub będące wspólnikami w ramach spółki cywilnej, musisz zgłosić się do ubezpieczeń
społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Podlegasz obowiązkowym
ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, wypadkowym oraz ubezpieczeniu
zdrowotnemu. Nie podlegasz natomiast obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu.
Możesz być objęty tym ubezpieczeniem dobrowolnie, na swój wniosek. Zasady określania
stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe zależą od tego, jaki rodzaj pracy
wykonujesz i jaki jest poziom twoich zagrożeń zawodowych (określają to przepisy ustawy z
dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych).
Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, to podlegasz obowiązkowi
ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego od dnia, w którym
rozpoczynasz jej wykonywanie do dnia, kiedy przestajesz ją wykonywać. Nie
podlegasz temu obowiązkowi w okresie, na który zawiesisz wykonywanie działalności na
podstawie przepisów - Prawo przedsiębiorców.
Za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej uznaje się datę rozpoczęcia
działalności, którą wskażesz we wniosku o wpis do CEIDG albo dzień wpisania działalności do
KRS (w przypadku spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych
spółek z o.o.). Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe obejmuje cię od dnia, który
wskażesz we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, ale nie wcześniej niż od dnia, gdy złożysz
ten wniosek. Ubezpieczenie to może objąć cię od dnia wskazanego we wniosku,
wcześniejszego niż dzień, w którym ten wniosek złożysz. Będzie tak jednak tylko wtedy,
gdy do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego zgłosisz się w terminie 7 dni
od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.
Jeśli jesteś wspólnikiem spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej lub
jednoosobowej spółki z o.o., to w pierwszej kolejności zgłoś siebie jako płatnika
składek na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na formularzu ZUS ZFA. Nie
musisz składać tego formularza, jeśli zakładasz jednoosobową działalność
gospodarczą lub spółkę cywilną poprzez wpis do CEIDG (CEIDG zgłosi cię jako płatnika
ZUS).
Przeczytaj, jak wypełnić formularz ZUS ZFA.
Następnie (jeśli jesteś wspólnikiem spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej,
jednoosobowej spółki z o.o. lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą albo będącą wspólnikiem w ramach spółki cywilnej) w
ciągu 7 dni od momentu, gdy powstanie obowiązek ubezpieczeniowy, przekaż do ZUS
wypełnione formularze ZUS ZUA. Na tym formularzu deklarujesz swoje przystąpienie do
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Przystąpienie do
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej
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https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/1915-zuspracownicy-zgloszenie-przedsiebiorcy-do-zus
https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/1915-zuspracownicy-zgloszenie-przedsiebiorcy-do-zus
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021991673
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021991673
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021991673
http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe/-/publisher/details/2/formularz-zus-zfa/304702
http://www.zus.pl/documents/10182/167567/ZUS_ZFA.pdf/b1862bf8-ae60-479c-9ceb-d4e4597d1f60
http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe/-/publisher/details/1/formularz-zus-zua/76008
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deklaruje się również na formularzu ZUS ZUA.
Pamiętaj, że możesz zgłosić się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia
zdrowotnego składając wniosek o założenie jednoosobowej działalności
gospodarczej (CEIDG). Do wniosku tego dołącz formularz ZUS ZUA, na którym
zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.
Przeczytaj więcej o tym, jak wypełnić formularz ZUS ZUA.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

Będziesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty – nie niższej
niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do
ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (w 2019 roku jest to
2859,00 zł – 60% z 4765 złotych). Samodzielnie – jako osoba prowadząca działalność
pozarolniczą – finansujesz składki za ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i
wypadkowe dla siebie i osób współpracujących.
Stopy procentowe składek wynoszą:

19,52% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne●

8,00% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie rentowe●

2,45% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe●

od 1,67% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie wypadkowe●

Rodzaj ubezpieczenia Stawka ubezpieczenia w % Kwota w 2019 r.    

emerytalne 19,52 558,08 zł

rentowe 8,00 228,72 zł

chorobowe 2,45 70,05 zł

wypadkowe 1,67  47,75 zł

zdrowotne 9,00 342,32 zł

Jeśli dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu, to podstawa wymiaru składki nie
może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
przyjmowanego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalno-rentowe. W 2019 r. to ograniczenie wynosi 11 912,50 zł (4765 zł × 250%).
Z kolei podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku
kalendarzowym jest ograniczona do kwoty pewnego limitu. Odpowiada on 30-krotności
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na
dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. W 2019 r. jest to 142 950 zł
(4765 zł × 30).
Więcej informacji na temat ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe znajdziesz na stronie ZUS.
Dowiedz się jak odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne od podatków. 

http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe/-/publisher/details/1/formularz-zus-zua/76008
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/736-wpis-do-ceidg
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/736-wpis-do-ceidg
http://www.zus.pl/documents/10182/167567/ZUS_ZUA.pdf/2a2f29d5-b131-4ead-93ab-876e68e899be
http://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_wypadkowe.pdf/15281e1b-c3f3-472a-81b3-7d10e1a434c8
http://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_wypadkowe.pdf/15281e1b-c3f3-472a-81b3-7d10e1a434c8
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/jak-rozliczac-pit-na-dzialalnosci/jak-rozliczac-w-podatkach-skladki-na-zus
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Ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, to musisz
posiadać obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoś się do ubezpieczenia na
formularzu ZUS ZUA. W 2019 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa
od kwoty 342,32 zł.
Jak obliczana jest składka
Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawą wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r. jest kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3803,56 zł
(czyli 75% przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku w sektorze
przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2018 r.). Składka to 9% od zadeklarowanej kwoty –
czyli w 2019 r. od 342,32 zł.
Obowiązuje ona:

osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o●

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, 
twórców i artystów,●

osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o●

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której
przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych, 
wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki●

jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o●

systemie oświaty,
osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.●

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z
zysku, w czwartym kwartale 2018 r. wynosiło 5071,41 zł (zgodnie z obwieszczeniem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w
czwartym kwartale 2018 r.).
Zobacz jak odlicza się składkę zdrowotną od podatku.

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy musisz ustalić za siebie i za osoby współpracujące od podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2019 r. jest to 2859,00 zł (60%
z kwoty 4765 zł). Przy stawce 2,45% w 2019 roku składka wyniesie więc 70,05 zł. Opłacaj
składkę na Fundusz Pracy za kobiety, które nie osiągnęły wieku 55 lat i mężczyzn, którzy nie
osiągnęli 60 lat.

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jeśli zamierzasz zatrudnić pracowników, to musisz opłacać składkę na Fundusz

http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe/-/publisher/details/1/formularz-zus-zua/76008
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku-w-czwartym-kwartale-2018-roku,58,21.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku-w-czwartym-kwartale-2018-roku,58,21.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku-w-czwartym-kwartale-2018-roku,58,21.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku-w-czwartym-kwartale-2018-roku,58,21.html
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/jak-rozliczac-pit-na-dzialalnosci/jak-rozliczac-w-podatkach-skladki-na-zus
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Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składka na FGŚP wynosi 0,10% podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia
podstawy do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. To ty w całości
finansujesz składkę.

Preferencyjne warunki ubezpieczenia dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą

Jeśli rozpoczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, to przez 24
kalendarzowe miesiące od dnia jej rozpoczęcia możesz opłacać składki na ubezpieczenia
społeczne od takiej kwoty, jaką zadeklarujesz. Nie może być ona jednak niższa niż 30%
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosi
2250 zł. W efekcie minimalna składka na ubezpieczenie społeczne to 675 zł.
Nie możesz korzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek, jeśli:

w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania●

działalności gospodarczej prowadziłeś pozarolniczą działalność, 
wykonujesz działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, a przed dniem jej●

rozpoczęcia w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym  wykonywałeś w ramach
stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności, które wchodzą w zakres
twojej działalności.

Możesz opłacać składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru, jeśli
prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności
gospodarczej lub innych przepisów szczególnych albo jesteś wspólnikiem spółki cywilnej.
Z preferencyjnego ZUS nie mogą skorzystać:

wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o.●

wspólnicy spółki jawnej●

wspólnicy spółki komandytowej●

wspólnicy spółki partnerskiej●

osoby współpracujące z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą●

Rodzaj ubezpieczenia Stawka ubezpieczenia w %  Kwota w 2019 r.

emerytalne 19,52 131,76 zł

rentowe 8,00 54,00 zł

chorobowe 2,45 16,54 zł

wypadkowe 1,67 11,27 zł

zdrowotne 9,00 342,32 zł

Jeśli korzystasz z preferencyjnych warunków ubezpieczenia dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą, to pamiętaj, że nie masz zmniejszonej stawki ubezpieczenia
zdrowotnego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r., począwszy od składek
należnych od dnia 1 stycznia 2019 r., nie może być więc niższa niż 342,32 zł.
Jeśli korzystasz z preferencyjnych warunków ubezpieczenia dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą, to nie opłacasz składek na Fundusz Pracy. 
Więcej na temat wysokości i sposobu obliczania składek na ubezpieczenia
społeczne przeczytasz na stronie ZUS.
Odpowiednie formularze możesz również składać drogą elektroniczną korzystając z

http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Poradnik_pozarolnicza_dzialalnosc/253af031-8550-40d2-b261-29e5fe81769c
http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Poradnik_pozarolnicza_dzialalnosc/253af031-8550-40d2-b261-29e5fe81769c
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Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Zgłoszenie płatnika lub ubezpieczonego do
ubezpieczeń społecznych możesz przekazać również do urzędu skarbowego, w którym
znajduje się centrum obsługi. W takim przypadku za datę złożenia dokumentów do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych uważa się dzień, w którym złożysz je do urzędu skarbowego.

Uwaga
Wszystkie wymienione składki musisz wpłacać jednym przelewem – na jeden
rachunek składkowy wskazany przez ZUS. Przeczytaj więcej o zasadach opłacania
składek ZUS.

Podstawa prawna:

Art. 6, art. 13, art. 18, art. 18a, art. 36-38 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie●

ubezpieczeń społecznych
Art. 103-108 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku●

pracy
Art. 28-30 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie●

niewypłacalności pracodawcy
Art. 79-82, art. 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej●

finansowanych ze środków publicznych
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  18  stycznia 2019 r. w●

sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłaty nagród z zysku w 2018 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości●

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w
2019 r.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w●

sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego

https://pue.zus.pl/
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/jak-rozliczac-sie-z-zus-oplacanie-skladek-i-skladanie-deklaracji/jak-oplacac-skladki-zus
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/jak-rozliczac-sie-z-zus-oplacanie-skladek-i-skladanie-deklaracji/jak-oplacac-skladki-zus
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040991001
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040991001
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061581121
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061581121
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042102135
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042102135
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku-w-czwartym-kwartale-2018-roku,58,21.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku-w-czwartym-kwartale-2018-roku,58,21.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku-w-czwartym-kwartale-2018-roku,58,21.html
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001794
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001794
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001794
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002495
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002495
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002495
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Przeczytaj o rodzajach umów, na podstawie których
możesz zatrudnić pracowników
Pobrano z artykułu: Rodzaje umów, na podstawie których można zatrudnić
pracowników z serwisu Biznes.gov.pl

Kto jest pracownikiem

W potocznym rozumieniu pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę, jak i osoba zatrudniona w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie.
Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Natomiast osoby wykonujące pracę w oparciu o umowę o dzieło oraz umowę zlecenie nie są
pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy. Kwestie wykonywania przez nich usług reguluje
Kodeks cywilny, a zawierane umowy nazywane są cywilnoprawnymi. Ponadto możesz
zawrzeć umowę o pracę nakładczą z osobą, która wykona określone prace. Jeśli jesteś
rolnikiem, możesz zawrzeć umowę o pracę przy zbiorach.

Umowy o pracę wynikające z Kodeksu pracy

Umowa na okres próbny
Zarówno umowy na czas nieokreślony, jak i umowy na czas określony (w tym umowa na
zastępstwo) mogą być poprzedzone umową na okres próbny. Umowę o pracę na okres
próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawierasz po to, aby sprawdzić kwalifikacje
pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy.
Ponownie możesz zawrzeć umowę o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem:

jeśli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy●

po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o●

pracę – jeśli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania tego samego rodzaju pracy; w
tym przypadku możesz tylko raz ponownie zawrzeć umowę na okres próbny

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy,
a jeśli termin ten nie został określony, to w dniu zawarcia umowy. Umowa o pracę na okres
próbny rozwiązuje się z upływem okresu, na który była zawarta. Przed jego upływem może
być rozwiązana za wypowiedzeniem na wniosek każdej ze stron. Okres wypowiedzenia
umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni●

tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie●

2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące●

Umowa na czas określony
Możesz zatrudnić pracownika na czas określony na podstawie umowy o pracę. Jeśli w trakcie
trwania umowy o pracę na czas określony uzgodnisz z pracownikiem dłuższy okres
wykonywania pracy na podstawie tej umowy, to uważa się, że zawarłeś kolejną umowę o
pracę na czas określony. Obowiązuje ona od dnia następującego po dniu, w którym miało
nastąpić rozwiązanie umowy na czas określony.
Pamiętaj

Krok 6 z 29 Przeczytaj o rodzajach um
ów

, na podstaw
ie których m

ożesz zatrudnić pracow
ników

https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/1984-zatrudnianiepracownkowumowy
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Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia●

pracy, a jeżeli nie określono tego terminu, to w dniu zawarcia umowy.  
Okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony (czy też łączny czas●

zatrudnienia na podstawie takich umów zawartych między tymi samymi stronami) nie
może przekraczać 33 miesięcy.
Zawarcie umowy na czas określony na dłuższy okres traktuje się jako zatrudnienie na czas●

nieokreślony, licząc od dnia, który następuje po upływie 33 miesięcy.
Łączna liczba umów na czas określony zawartych z jednym pracownikiem nie●

może przekraczać 3.
Zawarcie czwartej umowy na czas określony traktuje się jako zatrudnienie na●

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, licząc od dnia zawarcia czwartej
umowy.

Zasady te stosuje się również dla umów o pracę na czas określony, trwających w dniu 22
lutego 2016 r. Z tym, że naliczanie 33 miesięcznego okresu zatrudnienia rozpoczyna się od
dnia wejścia w życie tej ustawy (czyli 22 lutego 2016 r.). Trwająca w tym dniu umowa o
pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę albo za drugą umowę, jeśli została
zawarta jako druga umowa na czas określony.
Nie stosuje się przepisów dotyczących maksymalnego czasu zatrudnienia oraz liczby umów
w przypadku umów na czas określony zawartych:

aby zastąpić pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (umowa na●

zastępstwo)
aby wykonać pracę dorywczą lub sezonową●

aby wykonać pracę przez okres kadencji●

w przypadku, gdy jako pracodawca wskażesz obiektywne przyczyny leżące po twojej●

stronie (np. gdy zatrudniasz osobę posiadającą określone uprawnienia w związku z
realizacją projektu unijnego, a jej kompetencje po zakończeniu projektu nie będą
potrzebne w twojej firmie)

Dotyczy to przypadków, gdy jako pracodawca masz faktyczne okresowe zapotrzebowanie na
pracowników, a podpisanie takich umów jest niezbędne w tym zakresie.
Musisz zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na
czas określony. Umowa ta musi być uzasadniona obiektywnymi okolicznościami leżącymi po
twojej stronie. Złóż w formie pisemnej lub elektronicznej zawiadomienie zawierające
przyczynę zawarcia takiej umowy. Masz na to 5 dni roboczych – licząc od dnia zawarcia
umowy.
Wypowiedzenie umowy na czas określony
Umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem tego okresu. Przed jego
upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem na wniosek każdej ze stron. Okres
wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu
zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi (zgodnie z przepisami obowiązującymi od 22
lutego 2016 r.):

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy●

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy●

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata●

Po wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony przez jedną ze stron można ustalić
wcześniejszy termin rozwiązania umowy.

https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/781-zgloszenie-umowy-o-prace-na-czas-okreslony
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/781-zgloszenie-umowy-o-prace-na-czas-okreslony
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Umowa na zastępstwo
Szczególnym przypadkiem umowy o pracę na czas określony jest umowa na zastępstwo.
Taką umowę zawierasz, gdy chcesz zastąpić pracownika w czasie jego usprawiedliwionej
nieobecności w pracy. Możesz zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na
czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Dla umowy o zastępstwo nie obowiązuje
ograniczenie liczby zawieranych umów na czas określony (maksymalnie 3 umowy) ani limit
czasowy (33 miesiące). Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako
dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli nie określono tego terminu, to w dniu zawarcia umowy.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na zastępstwo jest taki sam jak innych umów
zawartych na czas określony.
Uwaga
Od 22 lutego 2016 r. przepisy nie przewidują zatrudniania pracowników na podstawie
umowy na czas wykonania określonej pracy.
Umowa na czas nieokreślony
Możesz zatrudnić pracownika na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy o pracę
zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy
i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy●

miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy●

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata●

Po wypowiedzeniu umowy o pracę przez jedną ze stron można ustalić wcześniejszy termin
rozwiązania umowy.
Zatrudnienie pracowników w niepełnym wymiarze czasu
Możesz zatrudnić pracowników w niepełnym wymiarze czasu. Zawarta przez ciebie umowa o
pracę w niepełnym wymiarze nie może być mniej korzystna dla pracownika pod względem
warunków pracy i płacy niż umowy pracowników, którzy wykonują taką samą lub podobną
pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Powinieneś zachować jednak proporcjonalność
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą do wymiaru czasu pracy
pracownika.
W miarę możliwości uwzględnij wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy
określonego w umowie o pracę.

Umowy cywilnoprawne wynikające z Kodeksu cywilnego

Umowa zlecenie
Stronami umowy zlecenia są:

zleceniodawca (osoba, która zleca wykonanie określonych czynności)●

zleceniobiorca (osoba wykonująca zlecenie)●

Jeśli dajesz komuś płatne zlecenie, to wynagrodzenie należy mu się dopiero po wykonaniu
zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych.
Jeśli dajesz zlecenie, to możesz je wypowiedzieć w każdym czasie. Musisz jednak zwrócić
przyjmującemu zlecenie wydatki, które poniósł, aby właściwie wykonać zlecenie. W razie
odpłatnego zlecenia musisz wypłacić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia
odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez



- 22 -

ważnego powodu, powinieneś także naprawić szkodę.
Umowa o dzieło
Zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia za dzieło:

Podpisując umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania●

określonego dzieła, a ty – jako zamawiający – zobowiązujesz się do zapłaty wynagrodzenia.
Jeśli umowa nie zakłada inaczej, wypłać wynagrodzenie przyjmującemu zamówienie, kiedy●

odda dzieło.
Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą●

część z osobna, wypłacaj je z chwilą wykonania każdego ze świadczeń częściowych.
Dopóki dzieło nie zostało ukończone, możesz w każdej chwili odstąpić od umowy płacąc●

umówione wynagrodzenie. W takim wypadku możesz odliczyć to, co przyjmujący
zamówienie zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Uwaga
Wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie
może być niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, która w 2019 r. wynosi 14,70
zł brutto. Będzie ona corocznie waloryzowana.
Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi musi dostać za każdą godzinę wykonania
zlecenia bądź usługi wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej.
Jeśli wysokość wynagrodzenia nie zapewnia tej stawki, to zleceniobiorcy będzie przysługiwać
wynagrodzenie obliczone z uwzględnieniem tej minimalnej stawki. Wynagrodzenie dla
zleceniobiorcy wypłacaj w formie pieniężnej. Rób to w regularnych odstępach, tj. w
przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż miesiąc, co najmniej raz w miesiącu.

Inne umowy

Umowa o pracę nakładczą
Zawierając umowę o pracę nakładczą (zwaną pracą chałupniczą), chałupnik zobowiązuje się
do wykonania określonych prac na twoją rzecz jako nakładcy (zleceniodawcy).

W umowie określcie (ty i chałupnik) minimalną miesięczną ilość pracy, którą chałupnik●

musi wykonać (dostaje on pieniądze za wyniki), w wymiarze zapewniającym co najmniej
50% najniższego wynagrodzenia.
Jeśli praca nakładcza jest dla wykonawcy jedynym lub głównym źródłem utrzymania, to●

powinniście tak ustalić ilość pracy, aby jej wykonanie zapewniało wynagrodzenie nie
mniejsze niż płaca minimalna*.
Umowę o pracę nakładczą możecie zawrzeć na czas określony, na czas wykonania●

określonej pracy lub na czas nieokreślony. Każda z tych umów może być poprzedzona
umową na okres próbny, który nie może przekraczać 3 miesięcy.
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.●

W czasie okresu próbnego wypowiedzenie jest 2-tygodniowe.●

Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana, ale z 1-miesięcznym●

wypowiedzeniem.
Okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.●

Praca nakładcza może być wykonywana w domu w godzinach, które odpowiadają●

zatrudnionemu.

* Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. wynosi 2250 zł brutto.
Umowa o pracę przy zbiorach
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Umowę taką może zawrzeć wyłącznie rolnik z pracownikiem, który nazywany jest
pomocnikiem rolnika. Należy ją zawrzeć na piśmie.

W umowie określcie (ty i pracownik rolnika) zakres czynności wykonywanych przez●

pomocnika rolnika oraz dzień rozpoczęcia pracy (jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia
umowy).
Praca może być wykonywana przy zbiorach niektórych produktów rolnych. Są to np.:●

chmiel, owoce, warzywa, tytoń, zioła i rośliny zielarskie.
Przed zawarciem umowy pomocnik powinien dostarczyć ci oświadczenie o liczbie dni w●

danym roku, w których świadczył pracę jako pomocnik rolnika u innych rolników.
Praca wykonywana jest w określonym miejscu i przez określony czas w gospodarstwie●

rolnika. Może to być maksymalnie 180 dni w roku kalendarzowym.
Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o pracę przy zbiorach. Umowa ulega●

rozwiązaniu z upływem dnia, w którym została wypowiedziana, chyba że strony w umowie
postanowiły inaczej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy●

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny●

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości●

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w
2019 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001794
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001794
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001794
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Podpisz z pracownikiem umowę o pracę
Pobrano z artykułu: Spisanie umowy z pracownikiem z serwisu Biznes.gov.pl

Przed zatrudnieniem pracownika

W potocznym rozumieniu pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę jak i osoba zatrudniona w  oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie.
Zgodnie z kodeksem pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Natomiast osoby wykonujące pracę w oparciu o umowę o dzieło lub umowę o pracę nie są
pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. Kwestie wykonywania przez nich usług reguluje
kodeks cywilny, a zawierane umowy nazywane są cywilnoprawnymi. Na potrzeby kreatora
stosować będziemy (o ile nie zaznaczymy inaczej) potoczne znaczenie określenia
pracownika.
Do najpopularniejszych kanałów służących do znalezienia pracowników należą:
zamieszczanie oferty w mediach, poszukiwanie pracowników wśród znajomych, korzystanie
z usług agencji zatrudnienia, umieszczenie ogłoszenia w Internecie (własna strona lub
serwisy ogłoszeniowe), zwracanie się do urzędów pracy i biur karier.
Przy zatrudnianiu pracowników o umowę pracę pracodawca ma prawo żądać od
osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

imię (imiona) i nazwisko●

imiona rodziców●

datę urodzenia●

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)●

wykształcenie●

przebieg dotychczasowego zatrudnienia●

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od
wymienionych powyżej danych osobowych, także:

innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci●

pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez
pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy
numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne●

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL)

Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone powyżej, jeżeli
obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.  Ponadto może domagać się
udokumentowania danych osobowych. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych
następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Dane zawarte w składanych
przez kandydatów ofertach pracy należy zabezpieczyć. Chcąc zatrudnić pracowników należy
pamiętać, iż w Polsce pracownikami mogą być osoby, które ukończyły 18 lat (przepisy prawa
dopuszczają zatrudnienie młodocianych – czyli osób w wieku 15-18 lat).

Co powinny zawierać umowy zawierane z pracownikami

Umowa o pracę a stosunek pracy
Umowa o pracę jest potwierdzeniem nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą, a
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pracownikiem. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień
rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. Przez
nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem. Jeżeli podpisana umowa spełnia te warunki, lecz jest nazwana inaczej (np.
umową cywilnoprawną), to jest ona traktowana jak nawiązanie stosunku pracy. Co istotne
takie działanie może zostać uznane przez organy kontrolne za naruszenie prawa pracy i
zagrożone jest grzywną w wysokości od 1000 do 30 tys. zł.
Umowa o pracę
Umowami o pracę są umowy: na okres próbny, na czas określony, na czas wykonania
określonej pracy, na czas nieokreślony, na zastępstwo. Pracodawca zatrudniając pracownika
zobowiązany jest do zawarcia na piśmie umowy o pracę. Umowa o pracę określa strony
umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

rodzaj pracy●

miejsce wykonywania pracy●

wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników●

wynagrodzenia
wymiar czasu pracy●

termin rozpoczęcia pracy●

Ponadto umowa może zawierać także inne elementy, np. oznaczenie czasu na jaki została
zawarta, określenie zakresu obowiązków lub odesłanie do regulaminu pracy; zobowiązanie
do zachowania tajemnicy zawodowej.
Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca
powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi
na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Umowa
spisywana jest w dwóch egzemplarzach, jeden pozostaje u pracodawcy, natomiast drugi
otrzymuje pracownik. W przypadku, gdy umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem
formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez
pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju
umowy oraz jej warunków. Jeżeli pracodawca nie potwierdza na piśmie zawartej z
pracownikiem umowy o pracę, to podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30 tys. zł.

Umowy cywilnoprawne

Umowa zlecenie
Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie (co prawda przepisy nie nakładają takiego
obowiązku ale leży to w interesie zleceniodawcy i zleceniobiorcy). W umowie tej przyjmujący
zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić
przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia;
w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część
wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie
nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Umowa zlecenie powinna
zawierać:

strony umowy●
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przedmiot zlecenia (w miarę możliwości powinien być określony bardzo dokładnie)●

zakres współpracy●

czas trwania/termin wykonania●

datę i miejsce sporządzenia / podpisania ●

wynagrodzenie (umowa zlecenie może być umową nieodpłatną lecz są to rzadkie●

przypadki i fakt taki powinien być ujęty w umowie)
informacje o kosztach i stronie które je pokrywa ●

zobowiązania zleceniobiorcy●

podpisy stron●

Umowa o dzieło
Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie (co prawda przepisy nie nakładają takiego
obowiązku ale leży to w interesie zleceniodawcy i zleceniobiorcy). Przez umowę o dzieło
przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający
do zapłaty wynagrodzenia. Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej
chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim
zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu
niewykonania dzieła. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się
wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a
wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z
chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. Umowa o dzieło powinna zawierać:

strony umowy●

dokładny opis zamawianego dzieła●

zakres współpracy ●

datę i miejsce sporządzenia umowy●

wysokość wynagrodzenia oraz termin a także sposób zapłaty ●

informację o tym, kto dostarcza materiały i kto ponosi ich koszt●

podpisy stron●

Umowa o pracę nakładczą

Umowa o pracę nakładczą powinna być zawarta na piśmie i powinna zawierać:
datę zawarcia●

dane stron umowy●

określenie „umowa o pracę nakładczą” ●

określenie rodzaju pracy (dzieła)●

ewentualne określenie minimalnej ilości pracy zlecanej miesięczne nakładcy ●

zasady wynagradzania za wykonaną pracę, w tym ewentualne premie, dodatki itp.●

określenie terminu rozpoczęcia wykonywania pracy nakładczej ●

ewentualne wynagrodzenie za użytkowanie w pracy nakładczej maszyn, urządzeń i●

narzędzi stanowiących własność wykonawcy - w wysokości odpowiadającej wartości ich
odtworzenia (chyba że stanowi o tym regulamin pracy nakładczej)

Należy pamiętać, jeżeli umowa cywilnoprawna spełnia warunki zawarcia umowy o pracę
(czyli np. w umowie pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem), to taka
umowa traktowana jest jako nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. W
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takim przypadku pracodawca (albo osoba działająca w jego imieniu) podlegają karze
grzywny w wysokości od 1000 do 30 tys. zł.
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Podpisz umowę z podmiotem, który będzie
wykonywał wstępne badania lekarskie dla
zatrudnianych pracowników
Pobrano z artykułu: Podpisanie umowy z podmiotem, który będzie wykonywał wstępne
badania lekarskie dla zatrudnianych pracowników z serwisu Biznes.gov.pl

Badania wstępne zatrudnianych pracowników powinny być wykonywane przez podstawową
jednostkę służby medycyny pracy, z którą jako pracodawca (przedsiębiorca) masz zawartą
pisemną umowę na wykonywanie badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych w
zakresie medycyny pracy. Taką umowę podpisz przed zatrudnieniem pierwszego pracownika
i na okres nie krótszy niż rok. Umowa powinna określać:

strony umowy oraz osoby objęte świadczeniami z tytułu umowy●

zakres opieki zdrowotnej obejmujący co najmniej te rodzaje świadczeń dla pracowników,●

do których jesteś zobowiązany na podstawie Kodeksu pracy, ustawy o służbie medycyny
pracy i przepisów wydanych na ich podstawie
warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: sposób rejestracji●

osób objętych umową, organizację udzielania świadczeń, tryb przekazywania zaświadczeń
lekarskich o zdolności do pracy bądź nauki oraz sposób podania tych informacji do
wiadomości zainteresowanych
sposób kontrolowania przez ciebie wykonywania postanowień umowy●

twoje obowiązki wobec  podmiotu wykonującego badania wstępne dotyczące:●

przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub❍

warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników
zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie❍

zakładu pracy
zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków❍

pracy
udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się❍

do ochrony zdrowia;
wysokość należności, sposób jej ustalania, terminy płatności oraz tryb rozliczeń●

finansowych
dopuszczalność zlecania osobom trzecim przez zleceniobiorcę niektórych obowiązków●

wynikających z umowy (czyli np. badań diagnostycznych, specjalistycznych konsultacji
lekarskich); koszty takich badań obciążają podstawową jednostkę służby medycyny pracy
sposób rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki stanowiące podstawę●

rozwiązywania umowy ze skutkiem natychmiastowym
tryb rozstrzygania sporów związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym umowy,●

zwłaszcza w przypadku uchybień

Umowa na wykonywanie badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych w zakresie
medycyny pracy powinna obejmować cały okres, w którym zatrudnieni są pracownicy.
Musisz zapewnić ciągłość tej umowy. Zatem, gdy kończy się czas jej obowiązywania,
pamiętaj o jej przedłużeniu.
Uwaga
Jeśli jako pracodawca nie wywiązujesz się z obowiązków wobec zakładu medycyny pracy,
zakład ten może poinformować o tym Państwową Inspekcję Pracy.
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https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2728-podpisanie-umowy-z-podmiotem-ktory-bedzie-wykonywal-wstepne-badania-lekarskie-dla-zatrudnianych-pracownikow
https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2728-podpisanie-umowy-z-podmiotem-ktory-bedzie-wykonywal-wstepne-badania-lekarskie-dla-zatrudnianych-pracownikow
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970960593
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970960593
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Skieruj pracownika na obowiązkowe wstępne badania
lekarskie
Pobrano z artykułu: Obowiązkowe badania lekarskie nowozatrudnionych pracowników
z serwisu Biznes.gov.pl

Skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy nie możesz dopuścić do pracy pracownika bez
aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na
określonym stanowisku. Orzeczenie jest także wymagane w przypadku, gdy przenosisz
pracownika (również młodocianego) na stanowiska pracy, na których występują czynniki
szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Badania lekarskie wykonuje się na twój
koszt i w miarę możliwości w godzinach pracy (pracownikowi należy się za ten okres
wynagrodzenie). Skierowanie na badania lekarskie przygotuj w 2 egzemplarzach. Jeden
wydaj pracownikowi, którego kierujesz na badania. Drugi zostaje u ciebie w aktach
pracownika. Skierowanie powinno:

określać rodzaj badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane●

określać stanowisko pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; możesz wskazać w●

skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom
twojego zakładu
zawierać opis warunków pracy. W opisie tym należy umieścić informacje o występowaniu●

na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy.
Ponadto trzeba podać ich wielkości narażenia oraz aktualne wyniki badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach

Wstępnych badań lekarskich nie muszą przechodzić osoby:
przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na●

stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub
wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą
przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po●

rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Muszą one przedstawić
pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w
warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Ty, jako pracodawca
powinieneś potwierdzić, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym
stanowisku pracy. Nie dotyczy to osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie
niebezpiecznych. W takim przypadku pracownik musi przedstawić pracodawcy zarówno
orzeczenie lekarskie, jak i skierowanie na badania lekarskie, w oparciu o które wykonano
badania i wydano orzeczenie (zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy). Jeżeli przyjmujesz do
pracy pracownika, który pozostaje jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, to
obowiązują te same zasady.

Wstępne badanie lekarskie pracownika

Lekarz przeprowadzający badanie wstępne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe
specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, jeżeli stwierdzi, że jest to
niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy. Badanie
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https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/1986-zatrudnianie-pracownkow-badania-pracownicze
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
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wstępne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym, że w warunkach pracy
opisanych w skierowaniu na badania lekarskie:

brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku●

istnieją przeciwwskazania do pracy na określonym stanowisku●

Orzeczenie lekarskie dostaje badana osoba i ty jako pracodawca.
Ty lub twój pracownik możecie w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia odwołać się
od niego. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem złóż pisemnie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał to
orzeczenie. Lekarz, za pośrednictwem którego jest składane odwołanie, w terminie 7 dni od
dnia jego otrzymania, przekazuje je wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę wydanego
orzeczenia lekarskiego do właściwego podmiotu. Podmiotami tymi są:

wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy●

lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik
instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny●

Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego
przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy
Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego●

wydanego przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy
podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej●

Ponowne badanie przeprowadza jeden z tych podmiotów w terminie 14 dni od dnia
otrzymania odwołania. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.
Wzór skierowania na obowiązkowe badania lekarskie oraz wzory orzeczeń lekarskich
znajdziesz na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy których istnieje możliwość przeniesienia
zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (np. praca w gastronomii czy jako hostessa
reklamująca produkty spożywcze), muszą obowiązkowo przejść badania
sanitarno-epidemiologiczne. Na badania te kierujesz ty jako pracodawca albo zlecający
wykonanie prac. Ty ponosisz koszty badań sanitarno-epidemiologicznych twoich
pracowników. Badania laboratoryjne u osób podlegających obowiązkowym badaniom
sanitarno-epidemiologicznym przeprowadzają akredytowane laboratoria:

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw●

Wewnętrznych, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria, na podstawie umów
zawieranych z tymi organami
jednostek właściwych w zakresie chorób płuc i gruźlicy – w przypadku badań w kierunku●

gruźlicy, na podstawie umów zawieranych z właściwymi miejscowo organami

Wyniki badań przekazywane są w formie orzeczenia lekarskiego osobie badanej i tobie jako
pracodawcy (albo zlecającemu wykonanie prac). Orzeczenie stwierdza o:

zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość●

przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu●

których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby

Osoby posiadające czasowe lub trwałe przeciwwskazania do wykonywania prac, przy

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowe-wzory-skierowania-na-badania-lekarskie-oraz-orzeczen-lekarskich
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wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na
inne osoby, nie mogą wykonywać tych prac. Ty jako pracodawca lub zlecający wykonanie
prac masz obowiązek – z zachowaniem poufności – niezwłocznie odsunąć pracownika lub
wykonującego prace od wykonywania tych prac.
Badanie sanitarno-epidemiologiczne – badanie, w którego skład wchodzą badanie
lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne.
Wykonuje się je w ramach nadzoru epidemiologicznego, w celu wykrycia biologicznych
czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej.

Badania lekarskie dla osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych (umowa o dzieło lub umowa zlecenie)

Przepisy nie nakazują jednoznacznie, że musisz skierować osobę zatrudnianą na podstawie
umowy o dzieło lub umowy zlecenie na obowiązkowe badania lekarskie.
Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Pracy,
jeśli zatrudniasz osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej, możesz wymagać od tej osoby
poddania się badaniu lekarskiemu. Jest to uzasadnione zwłaszcza wtedy, gdy rodzaj pracy,
jej warunki i związany z nimi stopień zagrożeń jest znaczny, np. praca na wysokości. W tym
przypadku wskazane jest, aby osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych były
odpowiedniego stanu zdrowia.
Uwaga
Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu pracy jako pracodawca powinieneś zapewnić bezpieczne i
higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym
pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym
przez ciebie, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym
przez ciebie na własny rachunek działalność gospodarczą. Obowiązek zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy realizujesz właśnie poprzez skierowanie
pracownika na badania lekarskie przed dopuszczeniem go do pracy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie●

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie pracy
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób●

zakaźnych u ludzi

https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/9225,przygotowanie-do-pracy.html
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960690332
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960690332
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960690332
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960690332
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082341570
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082341570
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Poinformuj pracownika o warunkach zatrudnienia
Pobrano z artykułu: Poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia z serwisu
Biznes.gov.pl

W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę poinformuj każdego pracownika
indywidualnie na piśmie o:

obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy●

częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę●

urlopie wypoczynkowym●

długości okresu wypowiedzenia umowy●

układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty (o ile taki układ obowiązuje)●

Jeżeli nie masz ustalonego regulaminu pracy (czyli zatrudniasz mniej niż 50 pracowników), to
dodatkowo poinformuj pracowników o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia
oraz porze nocnej obowiązującej w twojej firmie (jeśli taka jest). Przekaż też pracownikom
informację o tym, jak powinni potwierdzać swoje przyjście i obecność w pracy, a także jak
usprawiedliwiać nieobecności w pracy. Możesz poinformować pracownika o jego warunkach
zatrudnienia, wskazując pisemnie odpowiednie przepisy prawa pracy. Musisz też zaznajomić
pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskaj od niego pisemne
potwierdzenie zapoznania się z regulaminem pracy. Jeśli w twojej firmie nie ma
regulaminu, to pracownik powinien pisemnie potwierdzić zapoznanie się z:

informacjami o czasie pracy, wynagrodzeniu●

przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy●

zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla●

umówionego z pracownikiem rodzaju pracy
obwieszczeniem dotyczącym systemu i rozkładu czasu pracy oraz przyjętych okresów●

rozliczeniowych czasu pracy, o którym mowa w art. 150 Kodeksu pracy

Podstawa prawna:

Art. 29 § 3, art. 1043, art. 2374 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy●
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https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/1987-zatrudnianie-pracownkow-warunki-zatrudnienia
https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2852-zakladowe-uklady-zbiorowe-pracy-oraz-ponadzakladowe-uklady-zbiorowe-pracy
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
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Przeprowadź obowiązkowe szkolenie BHP
Pobrano z artykułu: Obowiązkowe szkolenie BHP dla nowozatrudnionych pracowników
z serwisu Biznes.gov.pl

W jednoosobowej działalności gospodarczej nie musisz prowadzić szkoleń i wprowadzać
zasad dotyczących BHP (Bezpieczeństwa Higieny Pracy), jeżeli przy jej prowadzeniu
pomagają ci osoby z pierwszej grupy pokrewieństwa (m.in. małżonek, dzieci, rodzice,
rodzeństwo). Nie masz również takiego obowiązku, jeśli zatrudniasz osoby na umowę inną
niż umowa o pracę. Natomiast, jeżeli osoby zatrudnione współpracują na podstawie
stosunku pracy (umowa o pracę), to musisz zapewnić spełnienie zasad BHP. 
Wg art. 2373 Kodeksu pracy przed przystąpieniem do pracy i podpisaniem umowy o pracę
pracownik musi przejść szkolenie BHP – wstępne i dotyczące stanowiska pracy. Pracownik
musi też potwierdzić na piśmie, że zapoznał się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy. Szkolenie pracowników przeprowadź w czasie pracy i na swój koszt.
Szkolenie możesz zorganizować sam lub zlecić je uprawnionym do tego osobom. Jako
pracodawca możesz przeprowadzić takie szkolenie samodzielnie tylko wtedy, gdy:

posiadasz ukończony specjalny kurs zakończony certyfikatem lub zaświadczeniem oraz1.
gdy zatrudniasz do 10 pracowników lub 20 pracowników i jesteś zakwalifikowany do2.
grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych. Do grupy tej zaliczone są:

produkcja odzieży●

poligrafia i reprodukcja za pisanych nośników informacji●

handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa samochodów●

handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi●

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi●

informacja i komunikacja●

działalność finansowa i ubezpieczeniowa●

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości●

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna●

działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała●

działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
działalność detektywistyczna i ochroniarska●

działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność●

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,●

organizacje i zespoły eksterytorialne
edukacja oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją●

pozostała działalność usługowa●

Nie musisz szkolić pracownika przed dopuszczeniem go do pracy jedynie wtedy, gdy
podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u ciebie bezpośrednio przed
nawiązaniem kolejnej umowy o pracę.

Szkolenie ogólne i szkolenie stanowiskowe

Szkolenie wstępne dzieli się na:
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https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/1991-zatrudnianie-pracownkow-badania-bhp
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
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wstępne ogólne (zwane instruktażem ogólnym) oraz  ●

wstępne na stanowisku pracy (zwane instruktażem stanowiskowym)●

Podczas instruktażu ogólnego uczestnicy szkolenia mają zapoznać się z podstawowymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, układach
zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż ogólny muszą odbyć przed dopuszczeniem do
pracy: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u ciebie praktykę studencką oraz
uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
Podczas instruktażu stanowiskowego uczestnicy szkolenia mają zapoznać się z czynnikami
środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym
związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą
powodować te czynniki, a także metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych
stanowiskach. Instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
określonym stanowisku musi przejść:

pracownik zatrudniany na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje●

narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub
niebezpiecznych
pracownik przenoszony na nowe stanowisko o takiej charakterystyce (czyli wiążące się z●

ryzykiem zawodowym)
uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywający praktykę studencką●

Jeżeli zatrudniany pracownik ma wykonywać pracę na kilku stanowiskach pracy, to powinien
odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Jeśli wprowadzasz zmiany w
zakresie funkcjonowania danego stanowiska, musisz przeprowadzić kolejny instruktaż
stanowiskowy. Instruktaż kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu
wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Sprawdzian stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na
określonym stanowisku. Pracownik potwierdza zakończenie szkolenia na piśmie w karcie
szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.
Więcej informacji na temat BHP znajdziesz w poradniku opublikowanym na stronach
Państwowej Inspekcji Pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy●

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie●

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

http://orka.sejm.gov.pl/bop_info.nsf/c43ff770de021435c125734c003df408/9b99dadbf0606d9cc1257590003fd5cb/$FILE/BHPdruk.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/bop_info.nsf/c43ff770de021435c125734c003df408/9b99dadbf0606d9cc1257590003fd5cb/$FILE/BHPdruk.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/6843/abc bhp.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971290844
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971290844
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Zgłoś pracowników do obowiązkowych ubezpieczeń
społecznych w ZUS
Pobrano z artykułu: Zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz
ubezpieczenia zdrowotnego z serwisu Biznes.gov.pl

Jak zgłosić pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz
ubezpieczenia zdrowotnego

Pracowników zgłaszasz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS
ZUA w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty
zatrudnienia. Zatrudnieni pracownicy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom:
emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu od momentu
nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Jako pracodawca możesz być także
zobowiązany do opłacania składek na 

Fundusz Pracy●

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych●

Fundusz Emerytur Pomostowych●

Inne (niż pracownicy) osoby zatrudnione przez ciebie (np. zleceniobiorcy lub osoby
wykonujące pracę nakładczą) oraz osoby współpracujące zgłaszasz na formularzu ZUS ZUA
(jeśli podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu) bądź na
formularzu ZUS ZZA (jeśli podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu). Osoby wykonujące
pracę nakładczą i zleceniobiorcy podlegają ubezpieczeniom społecznym od dnia
oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy. Natomiast osoby współpracujące podlegają tym ubezpieczeniom od
dnia rozpoczęcia współpracy do dnia jej zakończenia.
Rodzaje ubezpieczenia, pod które podlega pracownik zależą od tego, czy nie posiada on
innych tytułów do ubezpieczenia. Nakładanie się takich tytułów to tzw. zbieg ubezpieczeń.
Przeczytaj więcej o zbiegu ubezpieczeń społecznych u zatrudnianego pracownika.

Pracownik – osoba, która pozostaje w stosunku pracy oraz osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, umowy
o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub
jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz  pracodawcy, z którym pozostaje w
stosunku pracy.

Wysokości składek

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe są podawane w
formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Natomiast stopa
procentowa ubezpieczenia wypadkowego jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników
składek i zależy od liczby zatrudnionych pracowników, rodzaju wykonywanej pracy i poziomu
zagrożeń zawodowych. Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie
wypadkowe określają przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
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https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/1914-zuspracownicy-zgloszenie-pracownikow
https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/1914-zuspracownicy-zgloszenie-pracownikow
http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe/-/publisher/details/1/formularz-zus-zua/76008
http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe/-/publisher/details/1/formularz-zus-zua/76008
http://www.zus.pl/wyniki-wyszukiwania?p_p_id=searchportlet_WAR_searchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_query=fundusz pracy&_searchportlet_WAR_searchportlet_action=details&_searchportlet_WAR_searchportlet_cur=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_articleId=79372
http://www.zus.pl/wyniki-wyszukiwania?p_p_id=searchportlet_WAR_searchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_query=fundusz gwarantowanych&_searchportlet_WAR_searchportlet_action=details&_searchportlet_WAR_searchportlet_cur=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_articleId=79338
http://www.zus.pl/pracujacy/fp-fgsp-fep/fep
http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe/-/publisher/details/1/formularz-zus-zua/76008
http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe/-/publisher/details/1/formularz-zus-zza/76202
https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2603-zbieg-ubezpieczen-spolecznych-u-zatrudnianego-pracownika
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021991673
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społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Jeżeli zgłaszasz do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, to stawka
procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej
ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Jeśli jesteś płatnikiem składek
zgłaszającym do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych (i przez
poprzednie trzy lata nie składałeś druku ZUS IWA), to stopę procentową składki na
ubezpieczenie wypadkowe ustala się na podstawie twojej przynależności do grupy
działalności na podstawie rodzaju przeważającej działalności zakodowanej według Polskiej
Klasyfikacji Działalności w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.
ZUS natomiast ustala stopę procentową wysokości składek dla płatników, którzy spełniają
łącznie następujące warunki:

byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od●

dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden
dzień w styczniu następnego roku
w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co●

najmniej 10 ubezpieczonych
byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja●

ZUS IWA

Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających
ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku
kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku
kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej jeden dzień. W liczbie miesięcy uwzględnia się
tylko te miesiące, w których płatnik co najmniej jeden dzień był płatnikiem składek na
ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, tj.
w których co najmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Stopa
procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na rok składkowy, który trwa
od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. Więcej na temat ustalania stopy procentowej
składki na ubezpieczenie wypadkowe na stronach ZUS.
Stopy procentowe składek dzielą się na część finansowaną przez pracownika oraz
część finansowaną przez pracodawcę. Wynoszą one:

Rodzaj składki Część
finansowana
przez
pracownika

Cześć
finansowana
przez
pracodawcę

Suma
procentowa
składek

Emerytalna 9,76% 9,76% 19,52%

Rentowa 1,50% 6,50% 8,00%

Chorobowa 2,45% 2,45%

Wypadkowa
jeżeli zgłaszanych jest nie
więcej niż 9 ubezpieczonych
jeżeli zgłaszanych jest co
najmniej 10
ubezpieczonych*

-
-

1,67%
0,67-3,33%

1,67%
0,67-3,33%

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021991673
http://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_wypadkowe.pdf/15281e1b-c3f3-472a-81b3-7d10e1a434c8
http://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_wypadkowe.pdf/15281e1b-c3f3-472a-81b3-7d10e1a434c8
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Zdrowotna 9% - 9%

Fundusz Pracy - 2,45% 2,45%

Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych

- 0,10% 0,10%

Fundusz Emerytur
Pomostowych

- 1,5% 1,5%

* Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
Jako płatnik składek musisz obliczać, rozliczać i przekazać co miesiąc do ZUS składki na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe za pracowników, ale także za
osoby wykonujące pracę nakładczą, zleceniobiorców oraz osoby współpracujące.
Kwestie opłacania składek za zatrudnionych pracowników wyjaśnia publikacja Składanie
deklaracji i raportów ZUS.

Czym jest ubezpieczenie społeczne

W Polsce ubezpieczenia społeczne obejmują:
ubezpieczenie emerytalne●

ubezpieczenia rentowe●

ubezpieczenie chorobowe (w razie choroby i macierzyństwa)●

ubezpieczenie wypadkowe (z tytułu wypadków w pracy oraz chorób zawodowych)●

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Musisz zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych
następujące osoby fizyczne:

pracowników●

osoby wykonujące pracę nakładczą●

zleceniobiorców, czyli osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej lub●

umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (jeżeli te osoby są uczniami szkół
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych ponadpodstawowych lub studentami i nie ukończyły
26 lat, to nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym)
osoby współpracujące (małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i●

przysposobione, rodziców, macochę, ojczyma, osoby przysposabiające), jeżeli żyją z tobą
we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności

Składki na ubezpieczenia emerytalne pracowników, osób wykonujących pracę nakładczą,
zleceniobiorców finansują z własnych środków w równych częściach ubezpieczeni i płatnicy
składek (czyli twój pracownik i ty). Natomiast składkę rentową finansują ubezpieczeni (w
wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczenia) oraz płatnicy składek (w wysokości 6,5%
podstawy wymiaru ubezpieczenia). Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe osób współpracujących finansujesz ty – jako pracodawca – w całości
z własnych środków.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022001692
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022001692
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022001692
https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2178-skladanie-deklaracji-zus
https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2178-skladanie-deklaracji-zus


- 38 -

Ubezpieczenie chorobowe

Musisz obowiązkowo zgłosić do ubezpieczenia chorobowego pracowników, którzy
są z tobą w stosunku pracy. Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają
natomiast (na swój wniosek) osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej
lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług zawartych zgodnie z Kodeksem
cywilnym (osoby wykonujące pracę nakładczą oraz osoby współpracujące przy prowadzonej
działalności).
Składkę na ubezpieczenie chorobowe w całości finansują pracownicy, osoby wykonujące
pracę nakładczą i zleceniobiorcy. Składkę na ubezpieczenie chorobowe osób
współpracujących przy prowadzonej działalności finansujesz ty jako przedsiębiorca.

Ubezpieczenie wypadkowe

Osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym muszą mieć również
ubezpieczenie wypadkowe. Nie dotyczy to osób wykonujących pracę na podstawie
umowy agencyjnej, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie albo innej umowy o
świadczenie usług, jeżeli wykonują ją poza siedzibą lub miejscem prowadzenia twojej
działalności. Składkę na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, zleceniobiorców oraz osób
współpracujących ze zleceniobiorcami finansujesz ty jako płatnik składek.

Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają zatrudnieni przez ciebie pracownicy,
zleceniobiorcy, osoby wykonujące pracę nakładczą oraz osoby współpracujące. Podstawę
wymiaru składki zdrowotnej stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o opłacane przez
pracownika składki ZUS (emerytalne, rentowe i chorobowe).
Więcej na temat zasad podlegania ubezpieczeniom społecznymi oraz ubezpieczeniu
zdrowotnemu znajdziesz w poradniku przygotowanym przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
Odpowiednie formularze możesz również składać drogą elektroniczną korzystając z
Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Informacje o tym, jak rozliczać ZUS znajdziesz w poradniku Rozliczam się z ZUS w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej.

http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Poradnik_pozarolnicza_dzialalnosc/253af031-8550-40d2-b261-29e5fe81769c
http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Poradnik_pozarolnicza_dzialalnosc/253af031-8550-40d2-b261-29e5fe81769c
https://pue.zus.pl/
https://biznes.gov.pl/poradnik/-/scenariusz/17-ROZLICZANIE_Z_ZUS_W_RAMACH_PROWADZONEJ_DZIALALNOSCI_GOSPODARCZEJ
https://biznes.gov.pl/poradnik/-/scenariusz/17-ROZLICZANIE_Z_ZUS_W_RAMACH_PROWADZONEJ_DZIALALNOSCI_GOSPODARCZEJ
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Przeczytaj jakie masz obowiązki wobec pracowników
Pobrano z artykułu: Obowiązki pracodawcy względem zatrudnionych pracowników z
serwisu Biznes.gov.pl

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Jako pracodawca masz obowiązek:
poinformować pracowników, którzy rozpoczynają pracę, z zakresem ich obowiązków,●

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi
uprawnieniami;
organizować pracę tak, by zapewnić pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez●

pracowników (przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji) wydajnej i jakościowej pracy;
organizować pracę tak, by zmniejszać jej uciążliwości (zwłaszcza pracy monotonnej i pracy●

w ustalonym z góry tempie);
przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,●

rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie●

pracowników w tym zakresie;  
terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;●

ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;●

stwarzać pracownikom, którzy rozpoczynają pracę po ukończeniu szkoły zawodowej lub●

wyższej, warunki sprzyjające przystosowaniu się do odpowiedniego wykonywania pracy;
zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;●

stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;●

prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe●

pracowników;
przechowywać i prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej dokumentację●

pracowniczą (czyli akta osobowe, płacowe oraz związane z wykonywaniem pracy u ciebie);
wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.●

Udostępnij pracownikom w formie pisemnej treść przepisów dotyczących równego
traktowania lub zapewnij im dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty w twojej firmie.
Twoim obowiązkiem jest również przeciwdziałanie mobbingowi (czyli działaniom lub
zachowaniom polegającym na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu
pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodującym
lub mającym na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolującym go lub eliminującym
z zespołu współpracowników).

BHP a pracownicy

Pamiętaj, że musisz chronić zdrowie i życie pracowników. Zapewnij bezpieczne i higieniczne
warunki pracy. Wykorzystaj do tego osiągnięcia nauki i techniki. W szczególności:

organizuj pracę tak, by była bezpieczna i higieniczna;●

zapewniaj przestrzeganie w firmie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,●

wydawaj polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie i kontroluj ich wykonanie;
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https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2814-obowiazki-pracodawcy-wzgledem-zatrudnionych-pracownikow


- 40 -

reaguj na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy; dostosuj środki,●

które podejmujesz, by doskonalić istniejący poziom ochrony zdrowia i życia pracowników,
weź pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
zapewnij rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom●

zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy,
stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
uwzględnij ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko●

piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań
profilaktycznych;
zapewniaj wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy●

nadzoru nad warunkami pracy;
zapewniaj wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.●

To ty ponosisz odpowiedzialność w dziedzinie bhp w twojej firmie. Mimo to musisz zatrudnić
pracowników, którzy będą zajmować się bezpieczeństwem i higieną pracy. Nie możesz
zakładać, że skoro jesteś odpowiedzialny za bhp, to sam możesz zajmować się kwestiami z
tym związanymi.
Koszty działań w zakresie bhp nie mogą obciążać pracowników. Musisz poinformować
pracowników, których zatrudniasz o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w
zakładzie pracy, zasadach postępowania w przypadku awarii oraz ich zapobieganiu. Ponadto
musisz wyznaczyć pracowników do wykonywania pierwszej pomocy czy też działań w
zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (i poinformować o tym fakcie
pozostałych pracowników).
Zapewnij, że miejsce, w którym pracownicy wykonują pracę, spełnia wymagania dotyczące
bhp. Wymagania te zależą od rodzaju wykonywanych prac, a także od liczby zatrudnionych
pracowników. Podobnie jest z maszynami, narzędziami i innymi urządzeniami technicznymi,
które udostępniasz pracownikom do pracy. Powinny one zapewniać bezpieczne i higieniczne
warunki pracy, a zwłaszcza zabezpieczać pracownika przed urazami, działaniem
niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym
hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i
niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy. Nie możesz wyposażać
stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań
dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.
Dostarcz pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed
działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w
środowisku pracy. Poinformuj go, jak posługiwać się tymi środkami. Środki te powinny
spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach. Ponadto musisz nieodpłatnie
przekazać odzież lub obuwie robocze (ewentualnie ekwiwalent pieniężny) spełniające
wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli odzież własna pracownika może ulec
zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na wymagania technologiczne,
sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze muszą posiadać właściwości
ochronne i użytkowe. Zapewnij, by były odpowiednio prane, konserwowane, naprawiane,
odpylane i odkażane. Jeżeli nie możesz zapewnić prania odzieży roboczej, to może to zrobić
pracownik, pod warunkiem, że wypłacisz mu ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów,
jakie poniósł.
Pamiętaj! Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które podczas
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stosowania zostały skażone środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo
materiałami biologicznie zakaźnymi, muszą być przechowywane wyłącznie w miejscu, które
wyznaczysz.
Pracownik nie może prać, konserwować, odpylać i odkażać tych przedmiotów.

Podstawa prawna:

Art. 94, art.  941, art.  943, art. 207, art.  2071, art. 209,  art. 2091, art. 212, art. 2376-23710
●

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
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Założ konto firmowe
Pobrano z artykułu: Jak założyć konto firmowe z serwisu Biznes.gov.pl

Większość banków przy jego zakładaniu będzie wymagać, abyś dostarczył:
zaświadczenie (albo jego ksero i oryginał do wglądu) o wpisie do CEiDG●

twój dowód osobisty●

pieczątkę firmową●

Bank może też wymagać złożenia wzorów podpisów osób, które będą dysponować kontem.
Jeśli prowadzisz spółkę prawa handlowego (spółkę jawną, partnerską, komandytową,
komandytowo-akcyjną, spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną), to musisz też dostarczyć:

akt zawiązania spółki●

zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz aktualny odpis KRS.●

Jeśli jesteś członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, to możesz korzystać w
swojej działalności gospodarczej z rachunku w tej kasie.
Przeczytaj więcej o rachunku bankowym przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

Art. 61 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa●

Art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców●
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https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/1912-konto-firmowe-zalozenie
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/rachunek-bankowy-przedsiebiorcy-wpisanego-do-ceidg
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971370926
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000646
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Poinformuj urząd o rachunku firmowym
Pobrano z artykułu: Poinformowanie właściwych urzędów o rachunku firmowym
przedsiębiorcy z serwisu Biznes.gov.pl

O swoim rachunku firmowym poinformuj właściwy urząd skarbowy i Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
W niektórych bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK)
możesz założyć firmowe konto bankowe przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.
Jeśli skorzystasz z takiej możliwości, podaj numer rachunku firmowego przy wpisaniu
działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jednoosobowa
działalność gospodarcza lub spółka cywilna) albo Krajowego Rejestru Sądowego (spółki).
Jeżeli otwierasz w banku lub w SKOK rachunek firmowy po wpisaniu do CEIDG lub KRS:

jesteś przedsiębiorcą - osobą fizyczną wpisaną do CEIDG - numery wszystkich kont●

wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej zgłoś do urzędu skarbowego oraz
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą wniosku o zmianę wpisu w CEIDG
prowadzisz spółkę wpisaną w KRS - podaj urzędowi skarbowemu w zgłoszeniu●

aktualizacyjnym NIP-8
prowadzisz spółkę cywilną - informacje o rachunkach składasz na formularzu NIP-2●

O zmianie numeru rachunku firmowego poinformuj w terminie 7 dni od dnia powstania tej
zmiany.
Uwaga
Nie musisz oddzielnie informować Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego o
numerze rachunku płatniczego. Zainteresowane instytucje przekazują między sobą
informacje w ramach tzw. instytucji „jednego okienka”.

Podstawa prawna:

Art. 5, art. 5a, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i●

identyfikacji podatników i płatników
§ 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów●

formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie
danych uzupełniających
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https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2780-poinformowanie-wlasciwych-organow-o-rachunku-bankowym-przedsiebiorcy
https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2780-poinformowanie-wlasciwych-organow-o-rachunku-bankowym-przedsiebiorcy
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/737-zmiana-wpisu-w-ceidg
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/349-aktualizacja-nip-8
https://biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-cywilna/proc_1640-nip2-aktualizacja-danych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951420702
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951420702
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002496
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002496
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002496
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Przeczytaj o zasadach przyjmowania do komisu
samochodu należącego do osoby prywatnej
Pobrano z artykułu: Jak przyjąć samochód do komisu od osoby prywatnej z serwisu
Biznes.gov.pl

Komis samochodowy zajmuje się sprzedażą aut, które należą do innej osoby. Polega to na
zawarciu umowy komisu, w której prowadzący komis (komisant) zobowiązuje się do
sprzedaży powierzonych mu przez właściciela (komitent) samochodu. Właściciel samochodu
płaci właścicielowi komisu wynagrodzenie w formie prowizji.

Zasady przyjęcia samochodu do komisu

Przyjęcie samochodu od osoby prywatnej●

Jeśli przyjmujesz samochód używany od osoby prywatnej spisz z nią umowę komisu
Umowa komisu●

W umowie komisu określ:
wysokość swojej prowizji,●

cenę minimalną za którą masz sprzedać przyjęty pojazd,●

zasady obniżki ceny minimalnej,●

termin ważności umowy, po którym możesz odstąpić od umowy i domagać się odebrania●

auta.

W umowie powinno znaleźć się też oświadczenie właściciela pojazdu, że pojazd jest wolny od
wad fizycznych (usterki) i prawnych (może być przedmiotem sprzedaży). Ułatwi ci to
dochodzenie ewentualnych odszkodowań.

Zasady sprzedaży i rozliczania sprzedaży komisowej

Jeśli sprzedajesz w ramach komisu samochodowego powierzone auto musisz wystawić 
fakturę, ponieważ ta czynność stanowi działalność gospodarczą.
Możesz opodatkować jedynie marzę. W takim przypadku kwoty podatku nie naliczasz od
całej ceny sprzedaży, a tylko od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu. Faktura
VAT-marża nie musi zawierać wszystkich elementów typowej faktury VAT, np. nie musisz
wyliczyć podatku ani marży. Możesz na fakturze wskazać jedynie całkowita cenę sprzedaży.
Więcej szczegółów nt. zasad wystawiania faktur VAT-marża przeczytasz w artykule "Faktura
w procedurze marży".
W przypadku, gdy nie jesteś VAT-owcem  wystawiasz jedynie rachunek. 

Wyposażenie komisu samochodowego

Najważniejszymi elementami komisu samochodowego są:
teren i ogrodzenie●

biuro●

Teren komisu powinien być utwardzony. Podłoże placu powinno być wyłożone żwirem lub
płytami betonowymi. Ogrodzenie najlepiej wykonaj z siatki, która nie zasłania wystawianych
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https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/3229-jak-przyjac-samochod-do-komisu-od-osoby-prywatnej
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/wystawianie-faktur-co-powinienes-wiedziec/faktura-vat-marza
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/wystawianie-faktur-co-powinienes-wiedziec/faktura-vat-marza


- 45 -

samochodów. Pomieszczenia biurowe możesz wybudować lub kupić i postawić popularne
biura kontenerowe. Będziesz potrzebować sprzęt biurowy  (komputery, drukarki, fax i
skaner).
Ważne jest też położenie komisu. Dobrze, żeby komis był w pobliżu głównych tras z
dogodnym dojazdem i miejscami parkingowymi.
O powodzeniu komisu samochodowego decyduje też marketing i reklama. Warto zamieścić
ogłoszenie w popularnych serwisach internetowych. Do ogłoszenia dodaj zdjęcia
samochodów (najlepiej zrobione na placu komisowym). Dobrym pomysłem może być własna
strona internetowa.
Dodatkowym atutem komisu może być:

możliwość sprawdzenia stanu technicznego samochodu,●

jazda próbna●

dostęp do pełnej dokumentacji i historii samochodu,●

transport do wyznaczonego miejsca,●

ubezpieczenie.●
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Przeczytaj o zasadach przyjmowania do komisu
samochodu należącego do przedsiębiorcy
Pobrano z artykułu: Jak przyjąć do komisu samochód od przedsiębiorcy z serwisu
Biznes.gov.pl

Komis samochodowy zajmuje się sprzedażą aut, które należą do innej osoby. W przypadku
auta wstawionego przez firmę sprzedaż komisowa polega na zawarciu z nią dwóch umów:

umowy komisu, w której prowadzący komis (komisant) zobowiązuje się do sprzedaży●

powierzonych mu przez właściciela (komitent) pojazdów  za  co otrzymuje wynagrodzenie
w formie prowizji,
umowy wydania samochodu- przeważnie będzie to faktura, rachunek lub faktura VAT. ●

Zasady przyjęcia samochodu do komisu

Rozliczenie podatkowe  samochodu przyjętego  od przedsiębiorcy●

Jeśli przyjmujesz samochód  używany od przedsiębiorcy otrzymasz od niego fakturę VAT.
Powyższe służy rozliczeniu podatkowemu. Naliczony w ten sposób podatek VAT będziesz
mógł odliczyć jeśli jesteś czynnym podatnikiem ( np. przekroczyłeś limit obrotów rocznych
powyżej 200.000 zł) . Niemniej odliczenie to będzie mogło nastąpić dopiero w chwili gdy
rozliczysz transakcję ze wspomnianym  przedsiębiorcą i przekażesz mu zapłatę za samochód
(powstanie obowiązku podatkowego). Dlatego też faktura VAT, którą wystawi ci
przedsiębiorca (komitent) powinna zawierać oznaczenie "metoda kasowa".  Faktura VAT
może  być również wystawiona później tj. w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po
wydaniu ci samochodu. Ma to przeważnie miejsce gdy istnieje realne ryzyko,że sprzedaż
komisowa się nie powiedzie. Wtedy komitent może uniknąć korygowania wcześniej
wystawionej faktury. Odliczenia w VAT będą mogły obejmować też 100% innych twoich
wydatków poniesionych  na utrzymanie pojazdu ( np. mycie, paliwo związane z ustawianiem
auta na placu) i to bez  obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgłoszenia
tego pojazdu na formularzu VAT-26. 
Gdy, przedsiębiorca, który wstawia auto do komisu nie jest VAT-owcem, rozliczenie przez
niego jak i przez ciebie transakcji będzie następowało tylko w zakresie podatku
dochodowego. Zatem  w momencie wydania ci auta przedsiębiorca wystawi jedynie zwykłą
fakturę lub rachunek.

Umowa komisu●

Obok faktury spisz umowę komisu, w której określisz:
- wysokość swojej prowizji,
- cenę minimalną za którą masz sprzedać przyjęty pojazd,
- zasady obniżki ceny minimalnej,
- termin ważności umowy, po którym możesz odstąpić od umowy i domagać się odebrania
auta.
W umowie powinno znaleźć się też oświadczenie właściciela pojazdu, że pojazd jest wolny od
wad fizycznych (usterki) i prawnych (może być przedmiotem sprzedaży). Ułatwi ci to
dochodzenie ewentualnych odszkodowań.
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Zasady sprzedaży i rozliczania sprzedaży komisowej

W przypadku, gdy nie jesteś VAT-owcem  powierzone auto sprzedajesz na podstawie 
jedynie rachunku.
W pozostałych przypadkach na auto musisz wystawić fakturę VAT. W przypadku sprzedaży
komisowej możesz opodatkować jedynie marżę. Kwotę podatku nie naliczasz od całej ceny
sprzedaży, a tylko od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną zakupu. W fakturze
VAT-marża nie musisz wpisywać wszystkich elementów typowej faktury VAT, np nie musisz
wyliczać podatku ani marży. Możesz w niej wskazać jedynie całkowitą cenę sprzedaży.
Więcej szczegółów nt. zasad wystawiania faktur VAT-marża przeczytasz w artykule "Faktura
w procedurze marży".
Kwotę uzyskaną ze sprzedaży do wysokości określonej w umowie komisu przekaż
dotychczasowemu właścicielowi auta (komitent). 

Wyposażenie komisu samochodowego

Najważniejszymi elementami komisu samochodowego są:
teren i ogrodzenie●

biuro●

Teren komisu powinien być utwardzony. Podłoże placu powinno być wyłożone żwirem lub
płytami betonowymi. Ogrodzenie najlepiej wykonaj z siatki, która nie zasłania wystawianych
samochodów. Pomieszczenia biurowe możesz wybudować lub kupić i postawić popularne
biura kontenerowe. Będziesz potrzebować sprzęt biurowy  (komputery, drukarki, fax i
skaner).
Ważne jest też położenie komisu. Dobrze, żeby komis był w pobliżu głównych tras z
dogodnym dojazdem i miejscami parkingowymi.
O powodzeniu komisu samochodowego decyduje też marketing i reklama.
Warto zamieścić ogłoszenie w popularnych serwisach  internetowych. Do ogłoszenia dodaj
zdjęcia samochodów (najlepiej zrobione na placu komisowym). 
Dobrym pomysłem może być własna strona internetowa.
Dodatkowym atutem komisu może być:

możliwość sprawdzenia stanu technicznego samochodu,●

jazda próbna●

dostęp do pełnej dokumentacji i historii samochodu,●

transport do wyznaczonego miejsca,●

ubezpieczenie.●

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/wystawianie-faktur-co-powinienes-wiedziec/faktura-vat-marza
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/wystawianie-faktur-co-powinienes-wiedziec/faktura-vat-marza
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Przeczytaj o zasadach sprzedaży w komisie swoich
samochodów
Pobrano z artykułu: Jak prowadzić komis - sprzedaż własnych samochodów z serwisu
Biznes.gov.pl

Komis samochodowy najczęściej kojarzy się z pośrednictwem w sprzedaży samochodów,
które należą do innej osoby. Typowy komis utrzymuje się z prowizji. Niestety tak działające
komisy nie stanowią jedynej formy prowadzenia tego rodzaju działalności. W praktyce nazwę
komis stosują również sprzedawcy, którzy oferują własne samochody. W tym przypadku
pośrednictwo polega jedynie na zakupie auta i następnie jego dalszej sprzedaży.
Z tego trybu korzystają głównie osoby i podmioty, którzy jako dotychczasowi właściciele
samochodów nie chcą czekać na ich sprzedaż przez komis.  Zaletą jest też, że środki zostają
przekazane z chwilą wydania samochodu komisantowi, a nie dopiero po znalezieniu nabywcy.
Jednocześnie nie ma potrzeby wystawiania auta na placu komisowym, który nie tylko
obciąża komis (np. z powodu ograniczonej liczby miejsc na placu) ale także właściciela auta,
który w tym czasie nie może z niego korzystać.   
Z kolei wadą jest, że transakcją nabycia pojazdu przez prowadzącego komis kończy się
niższą ceną, niż tą , którą można by uzyskać w typowym układzie sprzedaży komisowej.  

Zasady przyjęcia samochodu do komisu

Zakup samochodu od przedsiębiorcy●

Jeśli kupujesz samochód używany od osoby, która jest przedsiębiorcą, otrzymasz od niej
fakturę VAT. Naliczony tam podatek będziesz mógł odliczyć. W tej sytuacji umowa komisu
nie jest potrzebna.

Zakup samochodu od osoby prywatnej●

Przy zakupie samochodu od osoby prywatnej podpisujesz umowę kupna sprzedaży. Taka
transakcja nie pozwala rozliczać podatku VAT. W tym przypadku również nie dochodzi do
spisania umowy komisu.

Zasady sprzedaży rozliczania sprzedaży komisowej

Jeśli sprzedajesz własne auto w ramach komisu samochodowego musisz wystawić fakturę. Z
uwagi na tryb sprzedaży (bez umowy komisu) musisz naliczyć pełen podatek - nie możesz
stosować opodatkowania marży.
W przypadku, gdy nie jesteś VAT-owcem  wystawiasz jedynie rachunek.  

Wyposażenie komisu samochodowego

Najważniejszymi elementami komisu samochodowego są:
teren i ogrodzenie,●

biuro.●

Teren komisu powinien być utwardzony. Podłoże placu powinno być wyłożone żwirem lub
płytami betonowymi. Ogrodzenie  najlepiej  wykonaj z siatki, które nie zasłania
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wystawianych samochodów.  Pomieszczenia biurowe możesz wybudować lub kupić i
postawić popularne biura kontenerowe. Będziesz potrzebować też sprzęt biurowy
(komputery, drukarki, fax i skaner).
Ważne jest też położenie komisu. Warto, aby komis był położony w pobliżu głównych tras z
dogodnym dojazdem i miejscami parkingowymi.
O powodzeniu komisu samochodowego decyduje też marketing i reklama. W tym zakresie:

zamieść ogłoszenie w popularnych serwisach internetowych, ●

do ogłoszenia dodaj zdjęcia samochodów (najlepiej zrobione na placu komisowym).  ●

Dobrym pomysłem może być również stworzenie własnej strony internetowej.
Dodatkowym atutem komisu może być:

możliwość sprawdzenia stanu technicznego samochodu,●

jazda próbna●

dostęp do pełnej dokumentacji i historii samochodu,●

transport do wyznaczonego miejsca,●

ubezpieczenie.●
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Wynajmij budynek/lokal na potrzeby działalności
gospodarczej
Pobrano z artykułu: Wynajęcie lokalu na potrzeby prowadzenia działalności
gospodarczej z serwisu Biznes.gov.pl

Jakie warunki powinien spełniać wynajmowany budynek/lokal

Jeśli wynajmujesz budynek/lokal, to sprawdź, czy możesz w nim prowadzić daną działalność
gospodarczą. Właściciel lokalu/budynku powinien przedstawić ci odpowiednie dokumenty,
które potwierdzą ten stan (np. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie). Jeżeli chcesz
przystosować wynajmowany budynek/lokal do swoich potrzeb (np. przebudować go lub
zmienić sposób użytkowania), to musisz uzyskać zgodę właściciela.

Umowa najmu i korzystanie z wynajętej nieruchomości/budynku/lokalu

Umowę najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż 1 rok zawrzyj na●

piśmie. Jeśli tego nie zrobisz, to w świetle prawa umowę uznaje się za zawartą na czas
nieokreślony.
Jeśli podpiszesz najem na czas dłuższy niż 10 lat, to po upływie tego okresu umowę uznaje●

się za zawartą na czas nieokreślony.
Jeśli podpiszesz (jako przedsiębiorca) umowę najmu z innym przedsiębiorcą na czas●

dłuższy niż 30 lat, to po upływie tego terminu najem uważa się za zawarty na czas
nieoznaczony.
Opłacaj czynsz w umówionym terminie.●

Jeżeli termin płatności czynszu nie jest określony w umowie, to opłacaj go z góry, czyli: gdy●

najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc, to zapłać za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać
dłużej niż miesiąc albo gdy umowa jest zawarta na czas nieokreślony, to płać miesięcznie
do 10. dnia miesiąca.
Przez cały okres najmu używaj wynajętego lokalu, budynku lub nieruchomości tak, jak to●

określa umowa najmu, a jeśli umowa tego nie określa, to odpowiednio do właściwości i
przeznaczenia budynku lub lokalu.
To ty ponosisz koszty drobnych napraw i bieżącego wykorzystania budynku lub lokalu,●

który wynajmujesz.
Jeżeli okaże się, że są potrzebne naprawy, które obciążają wynajmującego, to musisz go o●

tym jak najszybciej powiadomić.
Jeżeli w czasie trwania najmu coś wymaga naprawy, która obciąża wynajmującego, a bez●

niej nie możesz normalnie korzystać z lokalu, to możesz wyznaczyć mu odpowiedni termin
naprawy. Kiedy termin ten minie, a wynajmujący nie naprawi tego, co wskażesz, to możesz
wykonać naprawę na jego koszt.
Jeśli budynek/lokal ma wady, przez które nie możesz z niego korzystać tak, jak jest●

zapisane w umowie, to możesz żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania
wad.

Podatek od nieruchomości w wynajmowanym budynku/lokalu

Jeżeli właścicielem lokalu, w którym będziesz prowadzić działalność gospodarczą, jest osoba
fizyczna lub firma, to właściciel lokalu (a nie ty) płaci właściwy podatek od nieruchomości.
Jeżeli lokal ma status lokalu komunalnego i jest w nim dozwolone prowadzenie działalności,
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to podatek od nieruchomości płacisz ty, jako przedsiębiorca, który przedmiotowy wynajmuje
lokal. Jeżeli w mieszkaniu lub w jego części prowadzisz działalność w określonych godzinach,
a potem pełni ono funkcje mieszkalne (czyli mieszkasz w nim), to właściwy podatek musisz
opłacać w wymiarze mieszkalnym, a nie od działalności gospodarczej.
Uwaga! Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewidują zwolnienia z
opodatkowania nieruchomości w sytuacji, gdy zawiesisz działalność gospodarczą.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910090031
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Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy
Gdzie załatwisz sprawę

- urzędy miast lub gmin
- urzędy wojewódzkie
- urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Dodatkowe informacje ułatwiające wybór instytucji realizującej
1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy złóż do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze
względu na lokalizację inwestycji. Jeśli inwestycję realizujesz na terenie zamkniętym (mogą
to być np. tereny wojskowe lub kolejowe) wniosek złóż do urzędu wojewódzkiego.
2. Urząd, do którego składasz wniosek ustalasz na podstawie położenia nieruchomości. W
przypadku inwestycji wykraczającej poza obszar jednej gminy, wniosek złóż do urzędu
miasta lub gminy, na obszarze której znajduje się największa część terenu, na którym chcesz
zrealizować inwestycję.

Co powinieneś wiedzieć i kto może załatwić sprawę

Kiedy potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy

O decyzję o warunkach zabudowy staraj się, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a chcesz zmienić jej sposób
zagospodarowania, np.:

zbudować, rozbudować lub nadbudować budynek lub inny obiekt budowlany lub wykonać●

inne roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę
zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części●

zbudować na podstawie zgłoszenia budowy wolno stojący budynek mieszkalny●

jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach,
na których budynek został zaprojektowany
zbudować na podstawie zgłoszenia budowy wolno stojący parterowy budynek stacji●

transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35
m2

Ważne
Nie potrzebujesz takiej decyzji, jeśli:

chcesz dokonać tymczasowej, trwającej do roku, jednorazowej zmiany●

zagospodarowania terenu, dla której nie musisz uzyskiwać pozwolenia na budowę
roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie nie powodują●

zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego. Nie mogą
one zmieniać formy architektonicznej obiektu (np. elewacji), a także nie mogą wymagać
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
chcesz zrealizować inwestycję budowlaną związaną z realizacją celu publicznego.●

W takim przypadku złóż wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Przeczytaj jakie inwestycje można realizować jako cel publiczny.
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Kto może złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Każdy może złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Nie musisz być właścicielem
nieruchomości, czy też posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością, której
dotyczy wniosek.Urząd może otrzymać kilka różnych wniosków dotyczących tej samej
nieruchomości, np. jeden wniosek może dotyczyć ustalenia warunków dla budynku
mieszkalnego, a inny np. dla budynku handlowego czy produkcyjnego. Co ważne, uzyskanie
pozwolenia na budowę na jedną z tych inwestycji na podstawie  decyzji o warunkach
zabudowy  może wykluczyć realizację pozostałych.

Zanim złożysz wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Sprawdź w urzędzie miasta lub gminy, czy dla obszaru, na którym chcesz zrealizować
inwestycję obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto
zweryfikuj, czy planowana inwestycja:

może być lokalizowana wyłącznie w oparciu o ustalenia planu miejscowego●

objęta jest zakazem wydawania decyzji o warunkach zabudowy określonym w uchwale o●

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji lub w uchwale w sprawie
ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Inwestycje, dla których musi być uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego

Niektórych inwestycji nie zrealizujesz na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagają np.:

obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży ponad 2000 m2. Do obliczenia●

powierzchni sprzedaży nie wlicza się powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni
pomocniczej, czyli powierzchni magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej, itp.
elektrownie wiatrowe lub parki wiatrowe●

inwestycje w uzdrowisku, w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej. Informację na●

temat zasięgu tej strefy uzyskasz w urzędzie miasta lub gminy
inwestycje na terenie byłych lotnisk wojskowych●

inwestycje na terenie byłych jednostek wojskowych●

inwestycje na terenie dawnych jednostek wojskowych Federacji Rosyjskiej●

inwestycje w rejonie terenu byłego hitlerowskiego obozu zagłady●

inwestycje w rejonie lotniska użytku publicznego●

inwestycje na terenie, na którym utworzono park kulturowy. Jest to obszar●

utworzony przez radę gminy w celu ochrony krajobrazu kulturowego – czyli przestrzeni,
zawierającej elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, ukształtowanej w wyniku
działania czynników naturalnych i działalności człowieka. Informację na temat obszaru
stanowiącego park kulturowy uzyskasz w urzędzie miasta lub gminy
inwestycje na gruntach rolnych klas I-III poza granicami miast i gruntach leśnych●

– jeśli grunty te nie były dotychczas przeznaczone pod inwestowanie – czyli nie uzyskały
zgody na zmianę przeznaczenia, wymaganej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i leśnych. Grunty rolne klas I-III poza granicami miast mogą
być zabudowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy jedynie po łącznym
spełnieniu 4 warunków określonych w tej ustawie.
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Jak zacząć: “Przygotuj i złóż wniosek oraz załączniki”
Przygotuj i złóż wniosek oraz załączniki
1. W urzędzie sprawdzą, czy złożyłeś wniosek do odpowiedniego urzędu – czyli zgodnie z
właściwością miejscową. Jeśli nie, to twój wniosek zostanie jak najszybciej przekazany do
właściwego urzędu. O przekazaniu wniosku zostaniesz zawiadomiony.
2. Urząd sprawdzi kompletność i poprawność wniosku oraz załączników. W przypadku
braków, urząd wezwie cię do ich usunięcia. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co
najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie,
urząd pozostawi twój wniosek bez rozpoznania – czyli nie wyda ci decyzji. Aby uzyskać
decyzję będziesz musiał złożyć nowy wniosek.
3. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, urząd
wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym
terminie, urząd zwróci ci wniosek. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie
powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub
prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.
4. Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, który wezwał cię do usunięcia braków.

Dokumenty
Przygotuj i złóż wniosek oraz załączniki

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy●

Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy❍

Mapa zasadnicza●

Mapa katastralna●

Opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu●

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach●

Dokument potwierdzający możliwość uzbrojenia terenu objętego wnioskiem●

Dowód zapłacenia opłaty skarbowej●

Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych●

Pełnomocnictwo❍

Pełnomocnictwo❍

Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo●

Dodatkowe informacje dot. dokumentów
1. Do wniosku dołącz 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej albo – w przypadku jej braku
– kopii mapy katastralnej. Mapa powinna być w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku
inwestycji liniowych może być 1:2000). Złóż 1 mapę czystą. Na 2 egzemplarzu wskaż
lokalizację inwestycji i obszar objęty wnioskiem. Ponadto, zaznacz granice terenu objętego
wnioskiem oraz obszar, na który będzie oddziaływać planowana przez ciebie inwestycja.
Mapa powinna: 

obejmować swoim zakresem obszar nie mniejszy niż 3-krotna szerokość frontu działki●

objętej wnioskiem – nie może to być mniej niż 50 metrów
być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego●

Jeśli nie wiesz, co zaznaczyć na mapie, może to zrobić za ciebie np. architekt. Kopię mapy
zasadniczej albo katastralnej uzyskasz w odpowiednim urzędzie, który prowadzi
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/1657/0430_Wz_r_wniosku_o_ustalenie_warunk_w_zabudowy_4.doc
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/520/Pelnomocnictwo.docx
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/520/Pelnomocnictwo.pdf
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2. Dołącz opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania
terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i
gabarytów projektowanych obiektów budowlanych.
3. W zależności od rodzaju inwestycji może być wymagane, abyś dołączył decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach. Listę przedsięwzięć, dla których musisz uzyskać
decyzję środowiskową znajdziesz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko.
4. Jeśli inwestycja wymaga podłączenia do sieci uzbrojenia terenu, to złóż dokument
potwierdzający możliwość takiego podłączenia. Może to być np. umowa na wykonanie
uzbrojenia terenu zawarta pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną (np. gestorem
sieci), a inwestorem. Taka umowa potwierdza spełnienie warunku wystarczającego
uzbrojenia terenu dla zamierzenia budowlanego.
5. Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z
dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać
pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako
pełnomocnik do CEIDG.
6. Pamiętaj, że urząd prowadzący postępowanie nie może uzależnić wydania ci decyzji o
warunkach zabudowy od twojego zobowiązania do spełnienia dodatkowych warunków i
świadczeń – chyba że urząd uzasadni je konkretnymi przepisami.

Ile zapłacisz
Przygotuj i złóż wniosek oraz załączniki

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

107 zł – opłata skarbowa za ustalenie warunków zabudowy●

Opłaty nie zapłacisz za ustalenie warunków zabudowy w sprawach budownictwa
mieszkaniowego.
Opłaty skarbowej nie płacą m.in. organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i
jednostki samorządu terytorialnego.
Kiedy zapłacić: opłatę skarbową zapłać w chwili złożenia wniosku o ustalenie warunków
zabudowy. Wpłać ją na konto urzędu lub zapłać w kasie danego urzędu. Dowód zapłaty
opłaty skarbowej musisz dostarczyć do urzędu w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Takim
dowodem zapłaty może być wydruk potwierdzający wykonanie przelewu w banku.
Gdzie zapłacić: na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w
którym składasz wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (numer konta
sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).
Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę za wydanie decyzji
o warunkach zabudowy również musisz zapłacić na konto Urzędu Miasta Poznania.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)●

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za
pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub
rodzeństwu.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000071
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000071
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000071
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Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub
gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta
sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).
Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać
również na konto Urzędu Miasta Poznania.
Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w publikacji: Decyzja o warunkach
zabudowy w serwisie biznes.gov.pl

http://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/pelnomocnik/praktyczne-informacje-dot.-pelnomocnictwa
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/430-ustalenie-warunkow-zabudowy
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/430-ustalenie-warunkow-zabudowy
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Przeczytaj, jak wygląda przygotowanie projektu
budowlanego
Pobrano z artykułu: Przygotowanie projektu budowlanego z serwisu Biznes.gov.pl

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z:
przepisami Prawa budowlanego●

decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu●

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach  (o ile są one wymagane) oraz●

innymi przepisami, które pozwolą na spełnienie wymagań z zakresu np. bezpieczeństwa i●

higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Projekt budowlany powinien opracować projektant z uprawnieniami budowlanymi.
To on odpowiada za zgodność projektu z przepisami prawa.

Co powinien zawierać projekt budowlany

Projekt budowlany należy przygotować w 4 egzemplarzach. Trzeba go sporządzić w czytelnej
technice graficznej oraz oprawić w okładkę przystosowaną do formatu A4 w sposób
uniemożliwiający dekompletację projektu. Można oprawić projekt budowlany w tomy
(szczególnie, gdy dotyczy on kilku obiektów lub obiektu wielkogabarytowego).
Projekt powinien być dostosowany zakresem i treścią do specyfiki obiektu oraz
skomplikowania robót budowlanych. W skład projektu wchodzą:

projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący:●

określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących oraz
projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub
oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem
charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów,
w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
projekt architektoniczno-budowlany z określeniem funkcji, formy i konstrukcji obiektu●

budowlanego (także rozwiązania materiałowe i techniczne, dostępność dla
niepełnosprawnych)
stosownie do potrzeb, w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie●

właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o
drogach publicznych; w przypadku niektórych inwestycji wyniki badań geologicznych i
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
informację o obszarze oddziaływania obiektu●

Nie musisz posiadać projektu zagospodarowania działki lub terenu w przypadku projektu
budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, dla którego nie trzeba ustalać
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nie musisz posiadać projektu architektoniczno-budowlanego do projektu budowlanego
budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych albo podziemnych sieci uzbrojenia, jeżeli
całość problematyki można przedstawić w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.
Szczegóły znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Krok 21 z 29 Przeczytaj, jak w
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https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2776-przygotowanie-projektu-budowlanego
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
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Uzgodnienia projektu budowlanego

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę musisz uzgodnić z zarządcą drogi
projekt budowlany: 

obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub●

potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam planowanych do realizacji w pasie drogowym●

Uzgodnić musisz również projekt budowlany przebudowy lub remontu urządzeń istniejących
w pasie drogowym przed 1 października 1985 r.

Uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Musisz uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projekt budowlany obiektu
budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia,
mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem (zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej).
W trakcie przygotowywania projektu budowlanego projektant musi dokonać z rzeczoznawcą
uzgodnienia polegającego na:

konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami●

ochrony przeciwpożarowej
wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych środków●

zabezpieczenia przeciwpożarowego
opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego objętego obowiązkiem●

stosowania systemu sygnalizacji pożarowej

Rzeczoznawca może uzgodnić projekt bez uwag lub z uwagami poprzez opatrzenie pieczęcią
i podpisem następujących części rysunkowych projektu:

rzutu kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego●

zagospodarowania działki lub terenu, sporządzonego na kopii mapy do celów projektowych●

Ewentualne uwagi umieszcza się czytelnie pod odciskiem pieczęci uzgadniającej projekt
budowlany, a w przypadku braku miejsca – na odwrocie części rysunkowej, umieszczając
pod odciskiem pieczęci uzgadniającej projekt budowlany adnotację „verte”. Pod uwagami na
odwrocie części rysunkowej umieszcza się datę, podpis i pieczęć identyfikującą
rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Jeśli projekt budowlany obiektu budowlanego zawiera rozwiązania inne niż wynikające z
przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, to rzeczoznawca może uzgodnić projekt
budowlany, jeżeli dołączysz do niego:

zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych●

zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych albo zgodę na zastosowanie rozwiązań●

zamiennych wyrażoną pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zawiadamia o uzgodnieniu
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, właściwego dla miejsca lokalizacji
inwestycji (należy to zrobić w terminie 14 dni od dokonania uzgodnienia). Jeśli komendant
stwierdzi w projekcie budowlanym niezgodności uzgodnionych rozwiązań

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910810351
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910810351
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1185-zgoda-na-odstepstwo-od-przepisow-techniczno-budowlanych
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przeciwpożarowych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, to unieważni w drodze
postanowienia uzgodnienie projektu budowlanego. W takim przypadku inwestor może złożyć
do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wniosek:

o dopuszczenie możliwości spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w sposób inny●

niż określony w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej
o uzgodnienie poprawionego lub opracowanego na nowo projektu budowlanego obiektu●

budowlanego

Szczegółowo kwestie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach
drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich,
uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Zasady tej nie
stosuje się dla przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach
działki budowlanej.
Projektant lub inwestor składa do starosty wniosek o skoordynowanie usytuowania
projektowanej sieci wraz z propozycją tego usytuowania. Propozycję trzeba przedstawić na
planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej
mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
Jeżeli plan sytuacyjny ma postać papierową, to trzeba doręczyć go staroście w co najmniej 2
egzemplarzach. Po złożeniu tych dokumentów starosta wyznacza sposób, termin oraz
miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej i zawiadamia o tym:

wnioskodawców●

podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu●

wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), na terenie których mają być sytuowane●

projektowane sieci uzbrojenia terenu
inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w●

szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części
projektowanych sieci na tych terenach

Termin narady koordynacyjnej wyznacza się na dzień przypadający nie później niż po
upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.
W przypadku, gdy istnieje ryzyko kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami
uzbrojenia terenu, to przedmiotem narad koordynacyjnych może być  sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub przyłączy na obszarach innych niż
wymienione powyżej. Uzasadniony wniosek o przeprowadzenie w takim trybie narady
koordynacyjnej składa inwestor lub projektant sieci uzbrojenia terenu, podmiot władający
siecią uzbrojenia terenu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Spotkaniu koordynacyjnemu przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba, a
rezultaty narady zawiera się w protokole podpisanym przez wszystkich jej uczestników. Jeżeli
naradę koordynacyjną przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to
protokół tej narady zawiera - zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady - podpisy
jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie,

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002117
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002117
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002117
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a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie
wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a
innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w
tej sprawie. Na dokumentacji projektowej, która była przedmiotem narady koordynacyjnej
zamieszcza się adnotację zawierającą informację, że dokumentacja była przedmiotem
narady koordynacyjnej. Adnotacja podpisana przez przewodniczącego narady zawiera
informacje o sposobie przeprowadzenia narady, jej terminie i miejscu oraz znak sprawy
zgodny z instrukcją kancelaryjną.
Uwaga! Zasady dotyczące uzgadniania przebiegu sieci na naradach koordynacyjnych nie
mają zastosowania do projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości lub w
przeważającej części w granicach terenu zamkniętego. W takim przypadku uzgodnienie
odbywa się na wniosek projektanta lub inwestora, kierowany do podmiotu, który zarządza
terenem zamkniętym. Podmiot, który zarządza tym terenem wyznacza, w ciągu 7 dni od
dnia otrzymania wniosku, swojego przedstawiciela i termin spotkania uzgodnieniowego.
Uzgodnienie powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Szczegóły nt. uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie uzbrojenia sieci
terenu znajdziesz w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890300163
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890300163
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Uzyskaj pozwolenie na budowę
Gdzie załatwisz sprawę

- starostwa powiatowe
- urzędy wojewódzkie
- urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Dodatkowe informacje ułatwiające wybór instytucji realizującej
W większości przypadków wniosek złóż do starostwa albo urzędu miasta na prawach
powiatu.
Natomiast do urzędu wojewódzkiego złóż wniosek dotyczący obiektów:

usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód●

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych
terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego
hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz●

kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich,
wraz z obiektami towarzyszącymi
dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do●

utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa
drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w
odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi
podróżnych, pojazdów i przesyłek
usytuowanych na obszarze kolejowym●

lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi●

usytuowanych na terenach zamkniętych●

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia●

24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych
elektrowni wiatrowych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o●

inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa●

ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, oddanej w użytkowanie
wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust.1 lub ust. 2 tej ustawy,
przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7
tej ustawy
metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia●

terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra)
sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub●

wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub
przebudowy tej drogi
drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi●

krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z●

budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej
zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,●

z dróg krajowych i wojewódzkich
sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo●

Krok 22 z 29 Uzyskaj pozw
olenie na budow

ę
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energetyczne
rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i●

produktów naftowych

Uwaga
W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego wniosek o
pozwolenie na budowę należy złożyć do właściwego dyrektora okręgowego urzędu
górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który wydaje
pozwolenia na budowę w sprawach następujących obiektów budowlanych podziemnych
zakładów górniczych:

obiektów budowlanych maszyn wyciągowych●

szybowych wież wyciągowych●

budynków nadszybi●

obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się●

po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych
wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, wraz z systemami łączności,●

bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych
obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych●

obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci●

elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i
urządzenia, o których mowa art. 169 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Co powinieneś wiedzieć i kto może załatwić sprawę
Pozwolenia na budowę wymaga budowa obiektów, które nie są wymienione w art. 29
ustawy Prawo budowane.
Ponadto, zawsze musisz uzyskać pozwolenie na budowę, jeśli chcesz:

zrealizować inwestycję wymagającą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko●

albo na obszar Natura 2000
budować lub wykonywać roboty budowlane przy obiekcie budowlanym wpisanym do●

rejestru zabytków (także tych, które zgodnie z art. 29 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo
budowlane – nie wymagają pozwolenia na budowę)

Uwaga
Pozwolenie na budowę może dotyczyć: budowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy oraz
przebudowy obiektów budowlanych.

Pozwolenie na budowę razem z pozwoleniem na rozbiórkę

Jeśli chcesz wykonać rozbiórkę, a następnie wybudować nowy obiekt budowlany, to od razu
złóż wniosek o pozwolenie na budowę. W punkcie 4 wniosku zaznacz, że planujesz budowę
oraz rozbiórkę. W takim przypadku nie musisz składać odrębnie wniosku o pozwolenie na
rozbiórkę oraz wniosku o pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia budowy innych robót

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414
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budowlanych – ty decydujesz

Jeśli chcesz, to możesz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia budowy
lub innych robót budowlanych. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji. Do wniosku o
pozwolenie na budowę dołącz odpowiednie dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy –
Prawo budowlane. Pamiętaj, że zakres i treść projektu budowlanego powinny być
dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót
budowlanych.

Uwaga
Złóż wniosek o pozwolenie na budowę, jeśli urząd w decyzji o sprzeciwie wobec wykonania
robót budowlanych objętych zgłoszeniem nakazał ci uzyskać pozwolenie na budowę.

Zmiana sposobu użytkowania i wykonywanie robót budowlanych

Jeśli zamierzona zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego lub jego
części wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, dla których potrzebne jest pozwolenie
na budowę, to złóż wniosek o pozwolenie na budowę, obejmujący zmianę sposobu
użytkowania wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi.

Jeżeli w trakcie budowy chcesz zmienić zamierzony sposób użytkowania obiektu
budowlanego, to musisz wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę.

Co możesz wybudować bez pozwolenia albo zgłoszenia

Niektóre inwestycje oraz rodzaje robót budowlanych możesz wykonywać bez pozwolenia na
budowę albo zgłoszenia budowy lub zgłoszenia innych robót budowlanych. Zobacz jakie
inwestycje nie wymagają pozwoleń.

Pozwolenie na budowę istniejącego tymczasowego obiektu
budowlanego

Możesz złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu
budowlanego przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu
budowy. Po złożeniu takiego wniosku możesz powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia
w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, do czasu zakończenia postępowania w
przedmiocie pozwolenia na budowę. Obiekty tymczasowe, to np. strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa obiektu odbiegającego od przepisów

Obiekt budowlany – realizowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę – powinien
być zaprojektowany i budowany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Przepisy te
zawarte są w rozporządzeniach wydawanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy Prawo

https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/551-zmiana-pozwolenia-na-budowe
http://www.biznes.gov.pl/pl/publikacja/-/publikacja/2755-rodzaje-budow-lub-robot-budowlanych-ktore-nie-wymagaja-zgloszenia-budowy-lub-innych-robot-budowlanych-ani-pozwolenia-na-budowe
http://www.biznes.gov.pl/pl/publikacja/-/publikacja/2755-rodzaje-budow-lub-robot-budowlanych-ktore-nie-wymagaja-zgloszenia-budowy-lub-innych-robot-budowlanych-ani-pozwolenia-na-budowe
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budowlane. Jeśli nie możesz zrealizować inwestycji zgodnie z tymi przepisami,
możesz spróbować uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych. Zgodę taką wydaje urząd, do którego składasz wniosek o
pozwolenie na budowę.

Jak zacząć: “Przygotuj i złóż wniosek”
Przygotuj i złóż wniosek
Dokumenty
Przygotuj i złóż wniosek

Wniosek o pozwolenie na budowę●

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę❍

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele●

budowlane
Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele❍

budowlane
Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele❍

budowlane
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia●

budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wzór informacji❍

Projekt budowlany●

Zaświadczenie izby samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę jej●

członków
Decyzja o warunkach zabudowy●

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego●

Pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich●

obszarach morskich
Pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód●

wewnętrznych i morza terytorialnego oraz warunki utrzymania
Decyzja o uzgodnieniu lokalizacji oraz sposobów utrzymania kabli lub rurociągów w●

wyłącznej strefie ekonomicznej
Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji,●

przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego
Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego●

Uzasadnienie zarządcy drogi●

Umowa urbanistyczna●

Specjalistyczna opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną●

wskazaną przez właściwego ministra
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach●

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia●

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku●

Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku●

Zgoda Ministra Energii na budowę gazociągu●

Dowód zapłacenia opłaty skarbowej●

Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych●

Pełnomocnictwo❍

Pełnomocnictwo❍

http://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1185-odstepstwo-od-przepisow-techniczno-budowlanych
http://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1185-odstepstwo-od-przepisow-techniczno-budowlanych
http://https://www.miir.gov.pl/media/52111/B1.docx
http://https://www.miir.gov.pl/media/52113/B3.docx
http://https://www.miir.gov.pl/media/52113/B3.docx
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/1182/B3.pdf
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/1182/B3.pdf
http://https://www.miir.gov.pl/media/52115/B4.docx
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/520/Pelnomocnictwo.docx
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/520/Pelnomocnictwo.pdf
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Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo●

Dodatkowe informacje dot. dokumentów

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane składa inwestor lub jego pełnomocnik. Przy czym pełnomocnik musi być
wprost upoważniony do złożenia takiego oświadczenia.
2. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę
oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5)
dołącz, jeśli informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników (gdy jest ich więcej) nie
zmieściły się na wniosku.
3. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz 4 egzemplarze projektu budowlanego.
Projekt przygotuje dla ciebie projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.
Projekt powinien zawierać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane
przepisami szczególnymi – nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w
ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W projekcie powinno być ponadto zawarte
oświadczenie autora i sprawdzającego projekt o jego wykonaniu zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  Pamiętaj, że za projekt
odpowiada jego autor.
4. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Jeśli chcesz
wybudować więcej niż 1 obiekt, pozwolenie na budowę może – na twój wniosek – dotyczyć
wybranych obiektów lub zespołu obiektów. Muszą one  samodzielnie funkcjonować
zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku złóż projekt zagospodarowania działki lub
terenu dla całego zamierzenia.

5. Dołącz zaświadczenie o wpisaniu autora projektu budowlanego na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego. Zaświadczenie powinieneś dostać od projektanta.
Powinno ono być aktualne w czasie sporządzania projektu.
6. Decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dołącz –  jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzję dołącz tylko wtedy, gdy dla nieruchomości,
której dotyczy twój wniosek, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

7. Jeżeli twoja inwestycja tego wymaga to dołącz dokumenty, o których mowa w art. 23
ust. 1 i art. 26 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Są to odpowiednio:

pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich●

obszarach morskich
pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód●

wewnętrznych i morza terytorialnego oraz warunki ich utrzymania
decyzję o uzgodnieniu lokalizacji oraz sposobów utrzymania kabli lub rurociągów w●

wyłącznej strefie ekonomicznej

8. Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji,
obiektów budowlanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, przebiegu
i charakterystyki technicznej dróg,  linii komunikacyjnych i sieci uzbrojenia terenu
wyprowadzanych poza granice terenu zamkniętego, portów  morskich i przystani morskich,

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910320131
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910320131
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a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego dołącz, jeśli wniosek dotyczy
pozwolenia na budowę:

obiektów zakładów górniczych●

obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa●

technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej a także na innych terenach
przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego

9. Do wniosku dotyczącego pozwolenia na budowę drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej dołącz wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art.
24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), oraz uzasadnienie
zarządcy drogi (o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy).
10. Umowę urbanistyczną dołącz, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym
planem rewitalizacji.
11. Specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną
wskazaną przez właściwego ministra dołącz do wniosku dotyczącego:

obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne●

zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady
chemiczne, zapory wodne)
obiektów, które będą wykonane w nowych technologiach (nie objętych polskimi●

przepisami i normami)

12. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącz do wniosku o pozwolenie na
budowę, jeśli jej uzyskanie jest wymagane dla danego rodzaju inwestycji. Regulują to
przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
13. Zakres informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zależy od specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego. Informację sporządzi projektant.
14. Jeśli planowane przez ciebie roboty prowadzone będą przy obiekcie budowlanym
wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków to złóż
odpowiednio:

pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych przy zabytku●

pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku●

15. W przypadku budowy gazociągu przesyłowego, gazociągu o zasięgu krajowym lub
gazociągu budowanego na podstawie umowy międzynarodowej, potrzebujesz zgodę
ministra właściwego do spraw energii. Minister ma 60 dni na wyrażenie zgody – licząc od
dnia złożenia wniosku. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uznaj się, że wyraził  zgodę na
budowę.
16. W zależności od rodzaju oraz miejsca inwestycji mogą być ci potrzebne pozwolenia,
uzgodnienia lub opinie innych organów. Regulują to przepisy szczegółowe. Uzgodnienie,
zgody lub opinie powinieneś uzyskać w terminie 14 dni od dnia przedstawienia w
odpowiednim organie proponowanych rozwiązań. Jeśli organy te nie zajmą stanowiska w
terminie, uznaj to jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań. Nie dotyczy to
przypadków, w których potrzebne są decyzje, a także uzgodnień i opinii
przeprowadzanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227
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oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
17. Opłatę zapłać składając wniosek. Masz prawo dostarczyć dowód zapłaty w ciągu 3 dni
od dnia złożenia wniosku. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający
dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu
uiszczenia opłaty skarbowej to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na
złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast urząd
zwróci ci dowód uiszczenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o zapłacie opłaty.      
18. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem
zapłacenia opłaty skarbowej za jego udzielenie (17 zł). Nie trzeba dołączać
pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako
pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Ile zapłacisz
Przygotuj i złóż wniosek

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę●

Wysokość opłaty zależy od rodzaju inwestycji, na którą ma być wydana decyzja o
pozwoleniu na budowę. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego
więcej niż jeden obiekt budowlany, odpowiednią opłatę skarbową pobiera się od każdego
obiektu odrębnie.
Opłata skarbowa pobierana jest za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę:

budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i●

leśna – 1 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 539 zł
budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł●

innego budynku – 48 zł●

studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł●

budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł●

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,●

gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i
zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 2143 zł
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,●

gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km – 105 zł
innych budowli – 155 zł●

urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł●

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy
obliczaniu opłaty skarbowej nie bierz pod uwagę powierzchni mieszkalnej tego budynku.
Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dotyczy przebudowy lub remontu
obiektu budowlanego, to opłata skarbowa wynosi 50% opłat określonych
powyżej.

Nie płacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji dotyczącej:
pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji●

mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części
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mieszkalnej w tym budynku)
pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub●

uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk
żywiołowych
pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne●

pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków●

Opłaty skarbowej nie płacą też jednostki budżetowe i samorządowe oraz organizacje
pożytku publicznego.
Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pozwolenie na budowę wpłać na konto urzędu
miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek (numer
konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).
Przykład: jeśli wniosek składasz do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, opłatę wpłać na
konto Urzędu Miasta Poznania.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) – 17 zł●

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za
pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub
rodzeństwu.
Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub
gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta
sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).
Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać
również na konto Urzędu Miasta Poznania.
Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w publikacji: Pozwolenie na budowę w
serwisie biznes.gov.pl

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/zalatwianie-spraw-firmowych-przez-pelnomocnika/
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/34-pozwolenie-na-budowe
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Zawiadom o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych
Gdzie załatwisz sprawę

- wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
- powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Dodatkowe informacje ułatwiające wybór instytucji realizującej
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych złóż do
powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, właściwego ze względu na lokalizację
inwestycji budowlanej.
Uwaga
Jeśli pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wydał ci urząd wojewódzki, albo do tego urzędu
złożyłeś zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych, to zawiadomienie złóż do
wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może załatwić sprawę

Kiedy musisz złożyć zawiadomienie

Złóż zawiadomienie, jeśli chcesz rozpocząć budowę inwestycji budowlanej, dla której:
otrzymałeś pozwolenie na budowę (albo pozwolenie na rozbiórkę)●

zgłosiłeś budowę wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego●

zgłosiłeś przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegającą na przebudowie●

przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych
zgłosiłeś budowę wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i●

kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2

zgłosiłeś budowę sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,●

telekomunikacyjnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz
elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

Ważne
Zawiadomienie składasz, jeśli nie dostałeś z urzędu sprzeciwu na wykonanie zgłoszonej
budowy lub przebudowy. Więcej na ten temat dowiesz się w opisie Zgłoszenie budowy lub
innych robót budowlanych.

Kto składa zawiadomienie

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych składa inwestor lub
jego pełnomocnik.

Po co składasz zawiadomienie

Zawiadomienie potrzebne jest nadzorowi budowlanemu do prowadzenia ewidencji
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https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/550-zgloszenie-budowy-lub-robot-budowlanych
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/550-zgloszenie-budowy-lub-robot-budowlanych
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rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. Ponadto
zawiadomienie pomaga nadzorowi budowlanemu w kontroli budów w zakresie:

prawidłowego przebiegu procesu budowlanego●

zgodności realizowanego obiektu z przepisami budowlanymi, decyzją o pozwoleniu na●

budowę (lub zgłoszeniem ww. obiektów budowlanych) oraz projektem budowlanym
weryfikacji uprawnień osób odpowiedzialnych za prowadzenie robót●

Jeśli nie złożysz zawiadomienia, to grozi ci kara grzywny. Będzie ona egzekwowana zgodnie z
Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Jak zacząć: “Złóż zawiadomienie”
Złóż zawiadomienie
Dokumenty
Złóż zawiadomienie

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych●

Wzór zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych❍

Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i●

ochrony zdrowia oraz stwierdzające przyjęcie obowiązków kierowania robotami
budowlanymi
Zaświadczenie o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu●

zawodowego
Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków●

Zaświadczenie o wpisie inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej●

izby samorządu zawodowego
Informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczona●

w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie
Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych●

Pełnomocnictwo❍

Pełnomocnictwo❍

Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo●

Dodatkowe informacje dot. dokumentów
1. Oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia składasz, jeśli przepisy nakładają obowiązek sporządzenia takiego planu.
Kierownik budowy wykona taki plan, jeśli:
a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z wymienionych poniżej
rodzajów robót budowlanych:

charakter robót, ich organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie●

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, np. przysypania ziemią lub
upadku z wysokości
przy prowadzeniu robót występują substancje chemiczne lub czynniki biologiczne●

zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym●

prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych●

stwarzających ryzyko utonięcia pracowników●

prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach●

wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych●

wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza●

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011061148
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/2030/0559_08_2017_wz_r_zawiadomienia.docx
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/520/Pelnomocnictwo.docx
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/520/Pelnomocnictwo.pdf
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wymagających użycia materiałów wybuchowych●

prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych●

lub
b) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie
będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność
planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.
2. Zaświadczenie, potwierdzające wpisanie kierownika budowy na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego, powinno mieć określony termin ważności. Zaświadczenie
wydaje kierownikowi budowy właściwa izba samorządu zawodowego.
3. Jeśli masz ustanowiony nadzór inwestorski to dołącz oświadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego o przejęciu obowiązków wynikających z tego nadzoru. Nadzór inwestorski
możesz ustanowić sam, albo taki obowiązek narzuca ci urząd w pozwoleniu na budowę.
Wraz z oświadczeniem złóż zaświadczenie potwierdzające wpisanie inspektora nadzoru
inwestorskiego na listę członków na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Zaświadczenie wydaje inspektorowi nadzoru inwestorskiego właściwa izba samorządu
zawodowego. Powinno ono mieć podany termin ważności.
4. Informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia złóż, jeśli
przewidujesz:

prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne●

zatrudnienie co najmniej 20 pracowników, albo
że planowany zakres robót przekroczy 500 osobodni●

Informacje te zamieszczone są w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek
umieścić na budowie. Ogłoszenie nie jest wymagane w przypadku obiektów służących
obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych.
5. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem
uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za
pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej
usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w publikacji: Zawiadom o zamierzonym
terminie rozpoczęcia robót budowlanych w serwisie biznes.gov.pl

https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/559-zawiadomienie-o-rozpoczeciu-robot-budowlanych
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/559-zawiadomienie-o-rozpoczeciu-robot-budowlanych
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Zapoznaj się z informacjami na temat wykonywania
robót budowlanych
Pobrano z artykułu: Wykonywanie robót budowlanych w przypadku inwestycji, która
wymaga pozwolenia na budowę z serwisu Biznes.gov.pl

Umowa o wykonywanie robót budowlanych

Roboty budowlane można wykonywać m. in. w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenie
albo umowę o roboty budowlane. Wykonywanie robót budowlanych na podstawie każdej z
tych umów wiąże się z innymi wymogami i konsekwencjami prawnymi. Pamiętaj, że przy
ocenie, jaką umowę zawarto, najważniejsze jest nie to, jak jest ona zatytułowana, ale to,
jakie obowiązki wynikają z jej postanowień.
Możesz zawrzeć umowy o dzieło oraz umowy zleceń ustnie. Prawo nie wymaga, żeby miały
one formę pisemną. Lepiej jednak przygotuj je na piśmie tak, by szczegółowo określały
prawa i obowiązki stron. Dokładna umowa, zawierająca harmonogram prac, jakie mają
zostać wykonane i termin wypłaty wynagrodzenia zabezpieczy interesy obu stron, w tym
również twoje. Przede wszystkim będziesz mieć pewność, że po okresie wpisanym w umowie
twój budynek będzie gotowy. Jeżeli potrzebujesz zgodę lub zezwolenie administracji
architektoniczno-budowlanej na prowadzone roboty budowlane lub prace remontowe, to
wybierz umowę o roboty budowlane – obowiązkowo w formie pisemnej. Natomiast w
przypadku robót budowlanych, do których nie potrzebujesz zgody lub zezwolenia tych
urzędów, możesz wybrać umowę o dzieło lub umowę zlecenie (dopuszczalna jest forma
ustna).

Rozpoczęcie robót budowlanych

Roboty budowlane, dla których uzyskałeś decyzję o pozwoleniu na budowę, możesz
rozpocząć po stwierdzeniu ostateczności tej decyzji (czyli, jeśli strony postępowania w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji nie wniosą odwołania albo przed tym terminem
złożą oświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania). Jeśli w postępowaniu nie było innych
stron, to po otrzymaniu pozwolenia możesz rozpocząć roboty budowlane. Po zawiadomieniu
o terminie rozpoczęcia robót właściwego organu nadzoru budowlanego można rozpocząć
prace przygotowawcze na terenie budowy, czyli wytyczyć geodezyjnie obiekt w terenie
(przez uprawnionego geodetę), wykonać niwelację terenu, zagospodarować teren budowy
(łącznie z budową tymczasowych obiektów) oraz wykonać przyłącza do sieci infrastruktury
technicznej na potrzeby budowy. Dostawy energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby
budowy mogą rozpocząć się po przedstawieniu przez ciebie pozwolenia na budowę.
Jako inwestor zadbaj o to, by robotami budowlanymi kierowała osoba, która posiada
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kierownik budowy powinien także być
członkiem właściwej izby inżynierów budownictwa lub izby architektów. Tylko członkostwo w
izbie pozwala na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (np.
kierowanie budową lub robotami budowlanymi).
Przed rozpoczęciem robót budowlanych wpisz w dzienniku budowy osoby, którym
powierzasz kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną nad tymi robotami. Osoby te muszą
potwierdzić podpisem przejęcie obowiązków. Kierownik budowy musi protokolarnie przejąć

Krok 24 z 29 Zapoznaj się z inform
acjam

i na tem
at w

ykonyw
ania robót budow

lanych

https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/1935-proces-inwestycyjnywykonywanie-robotpozwoleniena-budowe
https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/1935-proces-inwestycyjnywykonywanie-robotpozwoleniena-budowe
https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2025-firma-budowlana-umowa-dzielo
https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2024-firma-budowlana-umowa-roboty
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/34-pozwolenie-na-budowe


- 73 -

od ciebie i odpowiednio zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim
obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz stałymi punktami osnowy
geodezyjnej.
Jeżeli, w związku z wykonaniem prac przygotowawczych lub robót budowlanych robotnicy
będą musieli wejść do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, to
musisz przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę jego właściciela. Uzgodnij z nim
przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z jego obiektów, a także ewentualną
rekompensatę. Jeśli właściciel sąsiadujących obiektów odmówi wejścia, to możesz wystąpić
do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał pozwolenie na budowę lub
przyjął zgłoszenie budowy albo innych robót budowlanych, z wnioskiem o wydanie decyzji o
niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
Po zakończeniu prac musisz naprawić szkody, które powstały podczas korzystania z
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie
Cywilnym).
W przypadku, gdy planowane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i
jednocześnie ma być przy nich zatrudnionych co najmniej 20 osób albo planowany zakres
robót przekracza 500 roboczodni, to na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych,
zawiadom o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora
pracy.

Zmiana kierownika budowy

Nie musisz zawiadamiać właściwego nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy
(robót), inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektanta sprawującego nadzór autorski.
Do dokumentacji budowy dołącz oświadczenia o przejęciu obowiązków kierownika budowy
oraz osób, które sprawują nadzór i kontrolę techniczną.

Zmiana realizowanego projektu w trakcie budowy

W  trakcie budowy możesz wprowadzić zmiany w realizowanym projekcie budowlanym. Aby
to zrobić, musisz posiadać ostateczną i ważną decyzję o pozwoleniu na budowę. Istnieją dwa
rodzaje odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego: istotne i nieistotne (na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Odstępstwa uważa się za istotne,
kiedy chcesz zmienić:

zakres projektu zagospodarowania działki lub terenu●

parametry budynku, takie jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość,●

szerokość i liczba kondygnacji
warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne●

sposób użytkowania obiektu lub jego części●

warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów●

prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
warunki, na podstawie których uzyskałeś opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty●

wymagane przepisami szczególnymi

Jeśli chcesz wprowadzić którąś z tych zmian, to musisz przedstawić projekt budowlany
zamienny i uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 36a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). To, czy odstępstwo jest istotne, ustala projektant.
Jeśli uzna on, że odstępstwo jest nieistotne, to nie musisz uzyskać zmiany pozwolenia na

https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/558-decyzja-o-niezbednosci-wejscia-do-sasiedniego-budynku-lokalu-lub-na-teren-sasiedniej-nieruchomosci
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/558-decyzja-o-niezbednosci-wejscia-do-sasiedniego-budynku-lokalu-lub-na-teren-sasiedniej-nieruchomosci
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1580-zawiadomienie-o-zamiarze-rozpoczecia-robot-budowlanych
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1580-zawiadomienie-o-zamiarze-rozpoczecia-robot-budowlanych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/551-zmiana-pozwolenia-na-budowe
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414
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budowę. Projektant musi tylko zamieścić w projekcie budowlanym stosowny rysunek i opis.
Pamiętaj
Zmiana pozwolenia na budowę może spowodować, że będziesz potrzebować nowej decyzji o
warunkach zabudowy albo zmiany decyzji o warunkach zabudowy.
Nie jest istotnym odstąpieniem zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu
budowlanego, jeśli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w●

projekcie budowlanym
nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu●

nie narusza przepisów techniczno-budowlanych●

nie ma konieczności uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które były●

wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę
nie dotyczy odstąpień wymienionych w art. 36a ust. 5 pkt 3-6 ustawy Prawo budowlane,●

czyli: dostępności obiektu dla niepełnosprawnych, zmiany sposobu użytkowania, warunków
zawartych w planie miejscowym, aktach prawa miejscowego albo decyzji o warunkach
zabudowy czy decyzji u ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dopuszczalne jest
odstąpienie od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej – ale pod warunkiem,
że zostało ono uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pamiętaj, że zasada ta nie dotyczy obiektów liniowych, czyli np. gazociągów, wodociągów
czy linii energetycznych.

Jak długo ważna jest decyzja o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli:
budowa nie rozpoczęła się przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się●

ostateczna lub
budowę przerwano na czas dłuższy niż 3 lata●

https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/430-ustalenie-warunkow-zabudowy
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/430-ustalenie-warunkow-zabudowy
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1386-zmiana-warunkow-zabudowy
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Zawiadom Państwową Straż Pożarną o zakończeniu
budowy
Gdzie załatwisz sprawę

- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej
- komendy miejskie państwowej straży pożarnej

Dodatkowe informacje ułatwiające wybór instytucji realizującej
Zawiadomienie o zakończeniu budowy złóż do komendy miejskiej lub powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej.

Co powinieneś wiedzieć i kto może załatwić sprawę
1. Będąc inwestorem masz obowiązek zawiadomić Państwową Straż Pożarną o zakończeniu
budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Musisz to zrobić,
jeśli:

został na ciebie nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu●

budowlanego;
zakończyłeś budowę, która nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale projekt●

obiektu budowlanego wymagał uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych
pod względem ochrony przeciwpożarowej.

2. Informacje o obiektach budowlanych, których realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na
użytkowanie znajdziesz portalu biznes.gov.pl. Ponadto, w pozwoleniu na budowę, które
otrzymałeś powinna być podana informacja o tym, czy masz obowiązek uzyskania
pozwolenia na użytkowanie.
3. Wykaz obiektów budowlanych, które wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds.
przeciwpożarowych znajdziesz w publikacji Wykaz obiektów budowlanych, które wymagają
uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych.

Jak zacząć: “Przygotuj i złóż zawiadomienie”
Przygotuj i złóż zawiadomienie
Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania złóż do
Państwowej Straży Pożarnej, właściwej dla miejsca lokalizacji wybudowanego obiektu
budowlanego.

Dokumenty
Przygotuj i złóż zawiadomienie

Zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy●

Wzór zawiadomienia❍

Wzór zawiadomienia❍

Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych●

Pełnomocnictwo❍

Pełnomocnictwo❍

Dowód zapłacenia opłaty skarbowej●

Dodatkowe informacje dot. dokumentów

Krok 25 z 29 Zaw
iadom

 Państw
ow

ą Straż Pożarną o zakończeniu budow
y

https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/68-pozwolenie-na-uzytkowanie
https://www.biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/3151-ktore-wymagaja-uzgodnienia-z-rzeczoznawca-do-spraw-przeciwpozarowych
https://www.biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/3151-ktore-wymagaja-uzgodnienia-z-rzeczoznawca-do-spraw-przeciwpozarowych
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/2906/0096_Zawiadomienie_PSP_ver_2.docx
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/2906/0096_Zawiadomienie_PSP_ver_2.pdf
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/520/Pelnomocnictwo.docx
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/520/Pelnomocnictwo.pdf
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1. Przepisy nie regulują jakie dokumenty dołącza się do zawiadomienia (najczęściej
wymagane jest dołączenie kopii pozwolenia na budowę).
2. Skontaktuj się z komendą Państwowej Straży Pożarnej, do której złożysz zawiadomienie
o zakończeniu budowy i uzyskaj informacje co powinno zawierać zawiadomienie oraz jakie
dokumenty powinieneś do niego dołączyć. Możesz skorzystać z gotowego wzoru
udostępnionego powyżej w wersji .docx. Ponadto na stronach internetowych
poszczególnych komend Straży Pożarnej znajdziesz odpowiednie informacje, a także
pobierzesz wzór zawiadomienia.
3. Jeżeli będzie cię reprezentował pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo (wraz z
dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie - 17 zł). Nie zapłacisz za
pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej
usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w publikacji: Zawiadom Państwową Straż
Pożarną o zakończeniu budowy w serwisie biznes.gov.pl

https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/96-zawiadomienie-strazy-pozarnej-o-zakonczeniu-budowy
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/96-zawiadomienie-strazy-pozarnej-o-zakonczeniu-budowy
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Zawiadom Państwową Inspekcji Sanitarnej o
zakończeniu budowy
Gdzie załatwisz sprawę

- wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
- powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
- graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne

Dodatkowe informacje ułatwiające wybór instytucji realizującej
1. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy złóż we właściwej
stacji sanitarno-epidemiologicznej. Należy przez nią rozumieć właściwą powiatową stację
sanitarno-epidemiologiczną, graniczną stację sanitarno-epidemiologiczną albo wojewódzką
stację sanitarno-epidemiologiczną, właściwą ze względu na lokalizację obiektu, którego
budowę zakończyłeś. 
2. W większości  przypadków zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu
budowy kieruje się do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  i składa się w
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
3. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy kieruje się do:

granicznego państwowego inspektora sanitarnego i składa w granicznej stacji●

sanitarno-epidemiologicznej dla obiektów położonych w obszarach przejść granicznych
drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz
jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych, objętych nadzorem przez
granicznego państwowego inspektora sanitarnego,
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i składa się w wojewódzkiej stacji●

sanitarno-epidemiologicznej, jeżeli inwestorem jest podmiot, dla którego powiat jest
organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w którym powiat jest podmiotem
dominującym oraz w odniesieniu do  obiektów budowlanych będących źródłem emisji
radiacyjnych.

4. Jeżeli nie wiesz, gdzie masz złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy to skontaktuj się
z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, gdzie uzyskasz informacje.

Co powinieneś wiedzieć i kto może załatwić sprawę
1. Będąc inwestorem masz obowiązek zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną o
zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli:

został na ciebie nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu●

budowlanego;
zakończyłeś budowę, która nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale projekt●

obiektu budowlanego wymagał uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i
zdrowotnych.

2. Informacje o obiektach budowlanych, których realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na
użytkowanie znajdziesz na portalu biznes.gov.pl. Ponadto, w pozwoleniu na budowę, które
otrzymałeś powinna być podana informacja o tym, czy masz obowiązek uzyskania
pozwolenia na użytkowanie przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego.
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https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/68-pozwolenie-na-uzytkowanie
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Jak zacząć: “Przygotuj i złóż zawiadomienie”
Przygotuj i złóż zawiadomienie
Dokumenty
Przygotuj i złóż zawiadomienie

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy●

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy❍

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy❍

Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych●

Pełnomocnictwo❍

Pełnomocnictwo❍

Dowód zapłacenia opłaty skarbowej●

Dodatkowe informacje dot. dokumentów
1. Przepisy nie regulują jakie dokumenty dołącza się do zawiadomienia (najczęściej
wymagane jest dołączenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii pozwolenia na
budowę).
2. Skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, w której złożysz zawiadomienie o
zakończeniu budowy i uzyskaj informacje co powinno zawierać zawiadomienie oraz jakie
dokumenty powinieneś do niego dołączyć. Możesz skorzystać z gotowego wzoru
udostępnionego powyżej. Ponadto na stronach internetowych poszczególnych stacji
sanitarno-epidemiologicznych możesz znaleźć odpowiednie informacje, a także pobrać
przygotowany przez nie wzór zawiadomienia.
3. Jeśli będzie cię reprezentował pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo (wraz z dowodem
uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie – 17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo
udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Ile zapłacisz
Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w publikacji: Zawiadom Państwową
Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy w serwisie biznes.gov.pl

https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/2905/0095_Wz_r_zawiadomienie_PIS_o_zako_czeniu_budowy_1.docx
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/2905/0095_Wz_r_zawiadomienie_PIS_o_zako_czeniu_budowy_1.pdf
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/520/Pelnomocnictwo.docx
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/520/Pelnomocnictwo.pdf
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/95-zawiadom-sanepid-o-zakonczeniu-budowy
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/95-zawiadom-sanepid-o-zakonczeniu-budowy
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Uzyskaj pozwolenia na użytkowanie
Gdzie załatwisz sprawę

- wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
- powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Dodatkowe informacje ułatwiające wybór instytucji realizującej
Jeżeli pozwolenie na budowę wydało ci starostwo (albo urząd miasta na prawach powiatu) to
wniosek o pozwolenie na użytkowanie złóż do powiatowego inspektoratu nadzoru
budowlanego.
Natomiast, jeśli twoje pozwolenie na budowę wydał urząd wojewódzki, to wniosek o
pozwolenie na użytkowanie złóż do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może załatwić sprawę
Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na użytkowanie
1. Zanim rozpoczniesz użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego uzyskaj
pozwolenie na użytkowanie albo zawiadomienie o zakończeniu budowy. Pozwolenie na
użytkowanie wymagane jest, jeśli dla obiektu wydano pozwolenie na budowę oraz zalicza się
on do kategorii V, IX-XVI, XX, XXVIII-XXX – oraz niektórych obiektów budowlanych należących
do kategorii XVII, XVIII, XXII, XXIV oraz XXVII. Wykaz kategorii znajdziesz w załączniku do
ustawy Prawo budowlane.
Wykaz obiektów budowlanych, które wymagają pozwolenia na użytkowanie

kategoria V – obiekty sportowe i rekreacji, np. stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi●

narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie;
kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie●

sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby
dziecięce, internaty. bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i
botanicznych;
kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory,●

synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria;
kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria,●

hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy
pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz
hotele robotnicze;
kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii●

Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i
samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich,
zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych;
kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne;●

kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele,●

pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne;
kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny;●

kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne;●

kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy●

towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, budynki dworcowe, garaże
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https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/565-zakonczenie-budowy
http://zaplecze.biznes.gov.pl/files/files/procedure_attachments/files/Załącznik do ustawy prawo budowlane(1).pdf
http://zaplecze.biznes.gov.pl/files/files/procedure_attachments/files/Załącznik do ustawy prawo budowlane(1).pdf


- 80 -

powyżej pięciu stanowisk (w przypadku zamiaru użytkowania: warsztatów rzemieślniczych,
stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży od dwóch do pięciu stanowisk złóż
zawiadomienie o zakończeniu budowy);
kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce,●

montownie, wytwórnie, rzeźnie (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania
obiektów magazynowych: budynków składowych, chłodni, hangarów i wiat; budynków
kolejowych: nastawni, podstacji trakcyjnych, lokomotywowni, wagonowni, strażnic
przejazdowych, myjni taboru kolejowego złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy);
kategoria XX – stacje paliw;●

kategoria XXII – składowiska odpadów(w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania:●

placów składowych, postojowych oraz parkingów, złóż zawiadomienie o zakończeniu
budowy);
kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe (w●

przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania stawów rybnych złóż zawiadomienie o
zakończeniu budowy);
kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory,●

progi i stopnie wodne, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, kanały, śluzy
żeglowne (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania jazów, wałów
przeciwpowodziowych, opasek, ostróg brzegowych i rowów melioracyjnych złóż
zawiadomienie o zakończeniu budowy);
kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki,●

przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele;
kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni●

wiatrowych;
kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód●

morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe,
stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

Uwaga
Informację o tym, czy twoja inwestycja wymaga pozwolenia na użytkowanie znajdziesz w
pozwoleniu na budowę. Ale pamiętaj, nawet gdy urząd nie wpisał takiej informacji do
pozwolenia na budowę, to nie zwalnia to ciebie z obowiązku uzyskania pozwolenia na
użytkowanie – jeśli wynika to z przepisów.

Odbiór częściowy
Jeśli chcesz przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich
robót budowlanych to złóż wniosek o pozwolenie na użytkowanie części obiektu. Jest to tzw.
odbiór częściowy. Zasada ta dotyczy również odbioru częściowego obiektu budowlanego,
którego użytkowanie w całości wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy, np. budynek
mieszkalny jednorodzinny.
Pozwolenie na użytkowanie po legalizacji samowoli budowlanej lub postępowaniu
naprawczym
Musisz uzyskać pozwolenie na użytkowanie, jeśli obowiązek taki wynika z otrzymanej przez
ciebie:

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, albo●

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego (wydawanej jeśli już●

https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/565-zakonczenie-budowy
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/565-zakonczenie-budowy
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/565-zakonczenie-budowy
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/565-zakonczenie-budowy
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/565-zakonczenie-budowy
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/565-zakonczenie-budowy
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/565-zakonczenie-budowy
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zakończyłeś budowę).

Decyzje te wydawane są po legalizacji samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych
(zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy Prawo budowlane) albo po postępowaniu naprawczym
(zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy Prawo budowlane). W przypadku postępowania
naprawczego pozwolenia na użytkowanie nie musisz uzyskać, jeśli wykonywałeś roboty
budowlane inne niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego lub jego części.
Pozwolenie na użytkowanie zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy
Jeśli jesteś inwestorem to możesz złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie zamiast
zawiadomienia o zakończeniu budowy. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji.
Zanim złożysz wniosek o pozwolenie na użytkowanie
Przed złożeniem wniosku zawiadom o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do
użytkowania:

Państwową Inspekcję Sanitarną,●

Państwową Straż Pożarną.●

Służby te powinny zająć stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym. Jeśli nie zrobią tego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, uznaj to za brak sprzeciwu lub uwag. Sporządź oświadczenia o braku
sprzeciwu lub uwag ze strony Sanepidu oraz Straży Pożarnej. Dołącz je do wniosku o
pozwolenie na użytkowanie.
Kara za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie
W przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie grozi ci kara. Wymierza ją nadzór budowlany. Wynosi ona dziesięciokrotność
iloczynu stawki opłaty (s = 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i
współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Kategorię obiektów, współczynnik
kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu znajdziesz w załączniku do ustawy
Prawo budowlane.
Przykładowe wyliczenie kary
Za użytkowanie bez pozwolenia budynku handlowego o kubaturze poniżej 2500 m3 zapłacisz
75 000 zł kary. Jak ją się oblicza?

iloczyn stawki (s): 500 zł●

współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k) dla budynku handlowego: 15●

współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w) dla budynku handlowego o kubaturze●

poniżej 2500 m3: 1,0

Kara wynosi dziesięciokrotność iloczynu powyżej podanych czynników, czyli 10 x 500 x 15 x
1,0 = 75 000 zł.

Jak zacząć: “Przygotuj i złóż wniosek”
Przygotuj i złóż wniosek
Dokumenty
Przygotuj i złóż wniosek

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie●

Wzór wniosku o pozwolenie na użytkowanie❍

https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/561-legalizacja-obiektu-budowlanego-wybudowanego-bez-pozwolenia-na-budowe
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/95-zawiadom-sanepid-o-zakonczeniu-budowy
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zbudowac-hotel/proc_96-zawiadomienie-strazy-pozarnej-o-zakonczeniu-budowy
http://zaplecze.biznes.gov.pl/files/files/procedure_attachments/files/Załącznik do ustawy prawo budowlane(1).pdf
http://zaplecze.biznes.gov.pl/files/files/procedure_attachments/files/Załącznik do ustawy prawo budowlane(1).pdf
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/1686/Wniosek_o_pozwolenie_na_u_ytkowanie_08_2017.docx
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Dziennik budowy●

Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z●

projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do
należytego stanu i porządku terenu budowy
Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych●

Protokół badań i sprawdzeń●

Dokumentacja geodezyjna●

Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy●

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku nieodpłatnego przekazania na rzecz●

gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej
Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego●

Uzasadnienie zarządcy drogi●

Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej na●

rozpoczęcie użytkowania
Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej na●

rozpoczęcie użytkowania
Dowód zapłacenia opłaty skarbowej●

Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych●

Pełnomocnictwo❍

Pełnomocnictwo❍

Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo●

Dodatkowe informacje dot. dokumentów
1. We wniosku zaznacz, czy występujesz o odbiór całkowity czy częściowy. Twój wniosek
jest jednocześnie wezwaniem nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej
kontroli.
2. Do wniosku dołącz oryginał dziennika budowy. Pamiętaj, aby kierownik budowy dokonał
w dzienniku wpisu o zgłoszeniu obiektu do odbioru.
3. Jeśli wniosek o pozwolenie na użytkowanie dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku
z częścią mieszkalną, to kierownik budowy w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę zamieszcza
informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali
użytkowych. Powinna ona być obliczona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
4. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku
terenu budowy, powinno również obejmować drogi, ulice, sąsiednie nieruchomości,
budynki lub lokale – w razie korzystania z nich w trakcie robót.
5. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych dołącz, jeśli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od odpowiedniego
zagospodarowania terenów przyległych.
6. Odbiór przyłączy powinien być potwierdzony przez gestorów sieci, np. gazowej,
ciepłowniczej lub wodno-kanalizacyjnej.
7. Dokumentację geodezyjną powinien przygotować uprawniony geodeta.
8. Jeśli twoja inwestycja realizowana jest na podstawie umowy urbanistycznej, dołącz
zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku nieodpłatnego przekazania na rzecz
gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej. Zaświadczenie otrzymasz w urzędzie

https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/520/Pelnomocnictwo.docx
https://api.biznes.gov.pl/files/document_attachments/520/Pelnomocnictwo.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
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miasta lub gminy. Jeżeli inwestycja uzupełniająca stanowi część obiektu budowlanego, to
warunkiem przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących inwestycję
główną będzie zakończenie robót budowlanych dotyczących inwestycji uzupełniającej.
Kwestie te reguluje art. 37i ust. 1-10 ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
9. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzasadnienie zarządcy drogi
dołącz w przypadku zakończenia budowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.
Kwestie wyniku audytu reguluje art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. Natomiast o uzasadnieniu zarządcy drogi przeczytasz w art. 24l ust. 4 tej
samej ustawy.
10. Jeśli nie chcesz przekazać nadzorowi budowlanemu oryginału dowodu uiszczenia
opłaty skarbowej to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku nadzór na złożonym
przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci
dowód uiszczenia opłaty – będzie na nim adnotacja nadzoru budowlanego o zapłacie
opłaty.

Ile zapłacisz
Przygotuj i złóż wniosek

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Opłatę skarbową za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie płacisz przy składaniu
wniosku. Jej wysokość zależy od rodzaju oddawanej do użytkowania inwestycji. Opłata
wynosi 25% stawki opłaty, którą płaci się za pozwolenie na budowę. Zatem opłaty za
wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynoszą:

dla budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza●

i leśna – 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 134,75 zł
dla budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50 zł●

dla innego budynku – 12 zł●

dla studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 5 zł●

dla budowli związanych z produkcją rolną – 28 zł●

dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,●

gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i
zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 535,75 zł
dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,●

gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i
zjazdów z drogi o długości poniżej 1 km – 26,25 zł
dla innych budowli – 38,75 zł●

dla urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 22,75 zł●

Jeśli pozwolenie na użytkowanie dotyczy przebudowy albo remontu to płacisz 50% tych
kwot.
Nie płacisz opłaty skarbowej za pozwolenie na użytkowanie:

dotyczące budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub●

uszkodzonych wskutek działalności powodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk
żywiołowych
budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne●

budynków budownictwa mieszkaniowego●
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Jeśli wniosek dotyczy pozwolenia na użytkowanie budynku o funkcji mieszanej (np.
mieszkalna oraz usługowa), to przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględniasz
powierzchni części mieszkalnej w tym budynku.

Gdy pozwolenie na użytkowanie obejmuje więcej niż jeden obiekt budowlany, to zsumuj
opłaty za każdy obiekt.

Opłaty skarbowej nie muszą płacić np. organizacje pożytku publicznego, jednostki
budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Gdzie zapłacić: na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w
którym składasz wniosek o pozwolenie na użytkowanie (numer konta sprawdzisz na
stronie urzędu miasta lub gminy).
Przykład: jeśli wniosek składasz do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla
Powiatu Poznańskiego to opłatę za wniosek o pozwolenie na użytkowanie musisz zapłacić
na konto Urzędu Miasta Poznania.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł
Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za
pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub
rodzeństwu.
Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub
gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta
sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).
Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.
Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w publikacji: Pozwolenie na użytkowanie
w serwisie biznes.gov.pl

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/pelnomocnik/praktyczne-informacje-dot.-pelnomocnictwa
https://biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/68-pozwolenie-na-uzytkowanie
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Złóż wniosek o zarejestrowanie odbiornika
radiowego/telewizyjnego
Pobrano z artykułu: Opłacanie abonamentu RTV przez przedsiębiorców z serwisu
Biznes.gov.pl

Pamiętaj, że za każdy odbiornik telewizyjny i radiofoniczny w firmie, trzeba wnosić opłaty
abonamentowe (również za odbiorniki w samochodach służbowych). Odbiorniki
radiofoniczne oraz telewizyjne możesz zarejestrować na poczcie albo online.
W urzędzie pocztowym
Złóż wniosek o rejestrację odbiorników.
Po rejestracji, w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia wniosku, Poczta Polska S.A. prześle ci:

zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego odbiorników●

radiofonicznych/telewizyjnych
5 spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wpłaty gotówki●

zamówienie na spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wpłaty gotówki●

Dowodem, który potwierdzi rejestrację odbiorników RTV, jest:
oryginał wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych potwierdzony●

odciskiem datownika oraz podpisem pracownika urzędu pocztowego
zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi●

odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych (zachowaj potwierdzenie, które dostaniesz i
pokazuj je w trakcie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV)

Przez internet
Wypełnij wniosek elektroniczny o rejestrację odbiornika radiofonicznego/telewizyjnego.1.
Na adres korespondencyjny, który podasz poczta wyśle ci hasło i wypełniony formularz2.
wniosku (w ciągu 4 dni roboczych od dnia, w którym zgłosisz rejestrację).
Kiedy otrzymasz korespondencję, wejdź ponownie na stronę internetową Poczty Polskiej3.
S.A., wybierz opcję „weryfikacja rejestracji” i wprowadź otrzymane hasło (jeśli nie
wykonasz weryfikacji w ciągu 30 dni, wniosek będzie anulowany, a ty będziesz musiał
zarejestrować się ponownie).
Podpisz nadesłany formularz, a podpisaną kopię włóż do koperty zwrotnej i wyślij do4.
nadawcy.
Dział Obsługi Abonentów w Bydgoszczy otrzyma podpisaną kopię formularza wniosku. 5.
Prześle do ciebie zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego i
spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej.

Więcej informacji na temat opłacania abonamentu przez przedsiębiorców znajdziesz na
stronie Poczty Polskiej.
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https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/1943-abonament-rtvabonament
https://rtv.poczta-polska.pl/?action=GetRegFrm
https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Rejestracja
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Podpisz umowy licencyjnej z organizacjami
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i
pokrewnymi
Pobrano z artykułu: Licencja na publiczne odtwarzanie muzyki/filmów z serwisu
Biznes.gov.pl

Chcesz publicznie odtwarzać utwory? Pamiętaj, że potrzebujesz licencji. Jest to umowa
zezwalająca na korzystanie z utworu na określonych w niej zasadach i w konkretnym
zakresie.
Licencji udzielają organizacje zbiorowego zarządzania (stowarzyszenia zrzeszające twórców,
wykonawców, producentów oraz organizacje radiowe i telewizyjne). Ich głównym zadaniem
jest zbiorowe zarządzanie oraz ochrona powierzonych im praw autorskich i pokrewnych. Do
tego konieczne jest zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W Polsce takie zezwolenia dostało 12 organizacji zbiorowego zarządzania:

KOPIPOL●

REPROPOL●

SAiW Copyright Polska●

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP●

Stowarzyszenie Filmowców Polskich SFP●

Stowarzyszenie Twórców Ludowych STL●

Związek Artystów Wykonawców STOART●

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS●

Związek Artystów Scen Polskich ZASP●

ZPAF●

ZPAP●

Związek Producentów Audio-Video ZPAV●

Pamiętaj
Licencja jest potrzebna na poszczególne formy wykorzystania utworów chronionych prawami
autorskimi np. na publiczne odtworzenia, wyświetlenia i wykonania utworów.
Bez licencji możesz odtwarzać utwory i programy, jeśli przez to odtwarzanie nie osiągasz
korzyści majątkowych (dozwolony użytek utworów).
Przeczytaj więcej o prawie autorskim i medialnym.
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Pamiętaj o...
Odpowiedzialność komisu za wady sprzedawanego pojazdu
Jeśli prowadzisz komis jesteś traktowany jako profesjonalista w dziedzinie samochodów. Dlatego
przed przyjęciem pojazdu musisz rzetelnie sprawdzić:

stan fizyczny pojazdu oraz●

stan prawny.●

W przeciwnym przypadku możesz odpowiadać za wszelkie wady auta ujawnione po jego sprzedaży.
Odpowiedzialność nie dotyczy jedynie wad ukrytych.

https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/1942-abonament-rtvzaiks
http://www.kopipol.pl/
http://www.swrepropol.pl/
https://www.copyrightpolska.pl/
http://www.sawp.pl/
https://www.sfp.org.pl/
http://www.zgstl.pl/
http://www.stoart.org.pl/
http://zaiks.org.pl/
http://www.zasp.pl/
http://www.zpaf.pl/
http://www.zpap.org.pl/
http://www.zpav.pl/
http://www.prawoautorskie.gov.pl
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Ma to szczególne znaczenie przy sprzedaży aut osobom fizycznym, których prawa jako konsumentów
są obecnie bardziej chronione.

Sprawdź stan prawny pojazdu, który przyjmujesz do komisu.

Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi
Jeżeli sprzedajesz auta osobom prywatnym twoja odpowiedzialność z tytułu rękojmi trwa dwa lata.
Możesz ją ograniczyć do roku. Musisz jednak poniformować o tym ograniczeniu kupującego przed
sprzedażą np. poprzez zapis w fakturze.

Odpowiedzialność cywilna
Każda jazda samochodem np. jazda próbna wymaga aby pojazd miał ważną polisę OC. Możesz kupic
polisę OC na krótki czas. Brak OC naraża cię na karę do 4500 zł.
Pamiętaj też, że nie może być przerw w ubezpieczeniu OC. Przerwa w ciągłości ubezpieczenie także
grozi karami (od 900-4500 zł).

Wykaz najważniejszych aktów prawnych:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

https://historiapojazdu.gov.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000646
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535
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