
1 
 

Wyciąg z Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)    

z wyjaśnieniami. 

Art. 5.1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę 

fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% 

kwoty minimalnego wynagrodzenia* o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz.847 oraz z 2018 r. poz. 650 )   

i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. 

2.Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust.1 może złożyć wniosek o wpis do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się 

działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. 

3. Jeśli przychód należny z działalności, o której mowa w ust.1, przekroczył w danym 

miesiącu wysokość określoną w ust.1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, 

począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust.1. 

4. W przypadku o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa 

wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 

7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości,  o którym mowa w ust.1. 

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki 

cywilnej. 

6. Przez przychód należny, o którym mowa w ust.1, rozumie się kwoty należne, choćby nie 

zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych 

bonifikat i skont. 

Uwagi: Działalność j.w. w dalszej części określana jest pod pojęciem „działalność 

nieewidencjonowana” 

* na dzień publikacji nin. opracowania minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. 

poz.847 oraz z 2018 r. poz. 650 ) wynosi 2100 PLN, a więc 50 % to kwota 1050 PLN. 

Do w/ wym. art.5.1 wprowadzono przepis przejściowy stwarzający możliwość prowadzenia 

„działalności nieewidencjonowanej” przez osoby prowadzące działalność gospodarczą          

w przeszłości.- art. 195 ustawy- przepisy wprowadzające ustawę PP- Dz. U. z 2018 r. poz. 

650. Zgodnie z  art.195  przepisy o działalności nieewidencjonowanej będzie się stosować 

także do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem 

wejścia w życie ustawy PP, czyli w okresie 29.04.2017 r. do 29.04.2018 r. nie były wpisane 

do CEIDG lub których wpis został wykreślony z tej ewidencji wcześniej niż 12 miesięcy przed 

dniem wejścia w życie ustawy PP czyli przed 29.04.2017 r. nawet jeśli w okresie ostatnich 60 

miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy PP wykonywały one działalność gospodarczą. 

Przepis ten nie będzie miał zastosowania do osób, które uzyskały wpis do CEIDG po wejściu 

w życie ustawy PP ( czyli 30.04.2018 r.) lub na których ciążył prawny obowiązek dokonania 

takiego wpisu. 
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Wprowadzona art. 18 ustawy PP tzw. ulga na start: 

Art. 18.1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po 

raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej 

ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na 

rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub                  

w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego 

stosunku pracy czynności wchodzące  w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie 

podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia 

podjęcia działalności gospodarczej. 

2. Przedsiębiorca może zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa w ust.1, przez dokonanie 

zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. 

Uwagi: Przepisu art.18.1 nie stosuje się do ubezpieczonych w KRUS. Jest to tzw. ulga na 

start, 6 miesięcy na „rozkręcenie działalności” bez ZUS. Zapis nie dotyczy  składki 

ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest objęte „ ulgą na start”.            

Z ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 

z późn. zm. oraz zmiany wprowadzonej  w Dz. U. z 2018 r. poz. 650 art. 50. wynika,                

że w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia objęcia ubezpieczeniami obowiązkowymi 

(emerytalnym, rentowym, wypadkowym), czyli zgłoszenia się do ubezpieczeń, przedsiębiorca 

będzie objęty tzw. ulgowym ZUS , tak jak w przepisach dotychczasowych. 


