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Wkładka aktualizacyjna na dzień 1 września 2018 r. do książki  
J. Musiałkiewicza „Podejmowanie i prowadzenie działalności 

gospodarczej – ćwiczenia” (wyd. z 2016 r.) 

Str. 7–8, Ćwiczenie 8  

W związku z tym, że Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej już nie obowiązuje, zmianie 
uległa treść ćwiczenia. Ćwiczenie w nowym brzmieniu zamieszczono poniżej. 

Po zapoznaniu się z zamieszczonym poniżej fragmentem Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646, z późn. zm.) odpowiedz w zeszycie przedmiotowym 
na pytania znajdujące się pod fragmentem ustawy. 

(…) Art. 1.  
Ustawa określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów 
władzy publicznej w tym zakresie. 

Art. 2.  
Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na 
równych prawach. 

Art. 3. 
Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym 
imieniu i w sposób ciągły. 

Art. 4.  
1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. 

2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 
działalności gospodarczej. 

3. Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby 
zagraniczne określają odrębne przepisy. 

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. Jeżeli 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. 
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1. Jakie zagadnienia reguluje ustawa?  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

2. Jak ustawa definiuje działalność gospodarczą?  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

3. Kto to jest przedsiębiorca?  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Str. 8, Ćwiczenie 10 – W związku z tym, że Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej już nie 
obowiązuje, ćwiczenie to jest nieaktualne i nie należy go rozwiązywać. 

Str. 9, Ćwiczenie 11 

W związku z tym, że Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej została zastąpiona Ustawą 
– Prawo przedsiębiorców, uległa zmianie treść ćwiczenia. 

Maria Krajewska, będąca architektem i zatrudniona w pracowni projektowania domów, w swoim 
wolnym czasie postanowiła zorganizować warsztaty dla osób zainteresowanych projektowaniem 
wnętrz. W związku z tym dała ogłoszenie do prasy, na które odpowiedziało 15 osób. Opłata za 
warsztaty wynosi 500 zł. Zajęcia są prowadzone przez Marię Krajewską od 1 września 2018 r. do 
30 kwietnia 2019 r. w każdą sobotę w godzinach 9–15, w sali wynajętej od liceum 
ogólnokształcącego. 

W związku z opisaną sytuacją odpowiedz na pytania, wpisując odpowiedzi w puste miejsca.  

1. Czy działalność Marii Krajewskiej jest działalnością gospodarczą?  
.................................................................................................................................................. 

2. Co świadczy o tym, że działalność Marii Krajewskiej jest zorganizowaną działalnością 
zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły?  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Str. 12–13, Ćwiczenie 18 

W związku z tym, że Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej już nie obowiązuje, 
ćwiczenie to jest nieaktualne. 

Można je jednak rozwiązać, ponieważ obowiązujące obecnie przepisy Prawa przedsiębiorców 
(art. 7) zawierają identyczne zapisy dotyczące mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 
przedsiębiorców, jak przepisy uchylonej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
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Str. 34-38, Ćwiczenie 60 

Obowiązujący obecnie formularz CEIDG-1 różni się od formularza zamieszczonego w książce. 
Aktualny formularz CEIDG można pobrać ze strony internetowej CEIDG: 
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1b22de7d-916d-4591-b44d-3b8e2be61121 

Str. 56–57, Ćwiczenie 116 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 917. 

Str. 58, Ćwiczenie 120 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 1025. 

Str. 60, Ćwiczenie 122 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 1025. 

Str. 62–64, Ćwiczenie 128 – Obowiązujący obecnie formularz świadectwa pracy różni się od 
formularza zamieszczonego w książce. Aktualny formularz świadectwa pracy jest zamieszczony 
w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 1289 (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1289/1). 

Str. 66–67, Ćwiczenie 132 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 917. 

Str. 67–68, Ćwiczenie 133 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 917. 

Str. 82, Ćwiczenie 169 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2017 r. poz. 1219. 

Str. 89, Ćwiczenie 185 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 1221. 

Str. 90, Ćwiczenie 186 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 1221. 

Str. 90–91, Ćwiczenie 187 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 1025. 

Str. 92–93, Ćwiczenie 190 – W związku z tym, że Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej już 
nie obowiązuje, ćwiczenie to jest nieaktualne i nie należy go rozwiązywać. 

Str. 98, Ćwiczenie 198 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 419. 

Str. 99, Ćwiczenie 200 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 798. 

Str. 119, Ćwiczenie 255 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opublikowany jest 
w Dzienniku Ustaw z 2017 r. poz. 2157. 

Str. 119, Ćwiczenie 256 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opublikowany jest 
w Dzienniku Ustaw z 2017 r. poz. 2157. 

Str. 120, Ćwiczenie 257 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opublikowany jest 
w Dzienniku Ustaw z 2017 r. poz. 2157. 

Str. 121, Ćwiczenie 259 – Tekst jednolity Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opublikowany jest 
w Dzienniku Ustaw z 2017 r. poz. 2157. 

Str. 151, Ćwiczenia 311 i 312 – W związku z tym, że weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych 
osobowych, ćwiczenia te są nieaktualne i nie należy ich rozwiązywać. 


