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Konstytucja biznesu (1)

• Najważniejsza reforma polskiego prawa 
gospodarczego od 30 lat

• Cztery filary:

 Zasady ogólne

 Klauzula pewności prawa

 Zasady tworzenia prawa gospodarczego

 Rzecznik MŚP



Konstytucja biznesu (2)

Pakiet 5 ustaw, obowiązujących od 30 kwietnia 2018 r.:

1. Ustawa - Prawo przedsiębiorców;

2. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

3. Ustawa o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 
gospodarczym na terytorium RP;

5. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców 
oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.



Konstytucja biznesu (3)

Podstawowe cele Konstytucji Biznesu:

 ułatwienie zakładania i prowadzenia firm w Polsce;

 oparcie relacji między administracją publiczną i 
przedsiębiorcami na zaufaniu i partnerstwie;

 zmniejszenie szarej strefy;

 stworzenie jasnych i przejrzystych procedur tworzenia prawa 
gospodarczego i jego przeglądu;

 zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla przedsiębiorców 
(powołanie Rzecznika MŚP).



Konstytucja biznesu (4)

Rola rzecznika MŚP

• opiniowanie projektów aktów prawnych oraz występowanie z
wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej

• występowanie o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni
prawa oraz o wydanie objaśnień prawnych

• żądanie od organów władzy publicznej udzielenia wyjaśnień,
informacji, udostępnienia akt i dokumentów oraz prawo
zwrócenia się o wszczęcie postępowania administracyjnego

• występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników

W Białymstoku powstanie Oddział terenowy Biura Rzecznika MŚP
(przewidywany termin to maj br.)



Konstytucja biznesu (5)

• Wiążący dla administracji publicznej charakter zasady „co nie
jest zabronione, jest dozwolone” został uznany w
postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5
grudnia 2018 r., sygn. akt II OSK 3297/18

• NSA podkreślił, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której ktoś
zakłada biznes, by potem musiał go zamykać – gdy nie ma ku
temu podstawy prawnej, a ograniczenie swobody wynika
jedynie z decyzji podjętej przez lokalny organ administracji.

• „Na podstawie obowiązującego art. 8 Prawa przedsiębiorców
przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z
wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa.
Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego
zachowania tylko na podstawie przepisów prawa”



Pakiet MŚP

• Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia
uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i
gospodarczym (prawie 50 uproszczeń)

• Wśród zmian m.in.:

 wliczanie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu

 jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł

 likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP dla blisko
6 mln pracowników administracyjno-biurowych

 Rozszerzenie kategorii „małego podatnika” (od 01.01.2020)

• Ustawa weszła w życie 1 stycznia br.



Mały ZUS

• Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na
mniejszą skalę mogą płacić obniżone, proporcjonalne do
przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

• Rozwiązanie dla najmniejszych przedsiębiorców, których
roczne przychody z prowadzonej działalności gospodarczej nie
przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za
pracę

• Ustawa weszła w życie 1 stycznia br.

• Kalkulator udostępniony przez ZUS pozwala wyliczyć najniższą
podstawę wymiaru składek

• https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-
wazne/maly-zus-mdg-/kalkulator-mdg



Sukcesja firm

• Zarządca sukcesyjny – po śmierci właściciela firmy w mocy
pozostaną umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia, pozwolenia
czy koncesje związane z jego przedsiębiorstwem;

• Przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego będzie można
posługiwać się nazwą firmy, NIP-em i firmowym kontem
zmarłego przedsiębiorcy

• Ustawa weszła w życie 25 listopada 2018 r.



Prosta spółka akcyjna

• Nowy typ spółki kapitałowej ułatwi podejmowanie i prowadzenie
działalności gospodarczej oraz zwiększy możliwości inwestycyjne
przedsiębiorców, którzy często konkurują z firmami działającymi na
podstawie korzystniejszych przepisów w innych krajach

• Wśród proponowanych rozwiązań m.in.:

 szybka rejestracja elektroniczna,

 1 zł kapitału na start,

 brak barier wejścia,

 maksymalnie wykorzystany pomysł oraz elektronizacja procedur

• Projekt ustawy jest w trakcie prac parlamentarnych.



Zatory płatnicze

• Rozwiązania mobilizujące dłużników transakcji handlowych
(przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w
ustalonym terminie, jak również zniechęcających do narzucania przez nich
nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty

• Propozycje najważniejszych zmian:

 skrócenie do 30 dni terminu zapłaty w transakcjach, w których
dłużnikiem jest podmiot publiczny;

 wprowadzenie max. 60-dniowego terminu zapłaty w transakcjach,
w których wierzycielem jest MŚP, a dłużnikiem duży przedsiębiorca;

 zobowiązanie dużych przedsiębiorców do przekazywania MF
sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty.

• Projekt ustawy jest w toku rządowego procesu legislacyjnego.
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