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Ustawa
z dnia 6 marca 2018 r.

Prawo przedsiębiorców1

(Dz.U. poz. 646)

Kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej, a także 
innymi zasadami konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przedsiębiorców i wy-
konywanej przez nich działalności gospodarczej, w tym zasadami praworządności, 
pewności prawa, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju,

uznając, że ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej przyczynia-
ją się do rozwoju gospodarki oraz do wzrostu dobrobytu społecznego,

dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrze-
bę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej 
konkurencji,

uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Zakres ustawy

Art. 1. Ustawa okreś la zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia 
działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa 
i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym za-
kresie.

1 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 
z 27.12.2006, str. 36).
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Prawo przedsiębiorcówArt. 2–5

Wolnośæ dzia³alności gospodarczej i równośæ przedsiêbiorców

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

Definicja dzia³alności gospodarczej

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

Definicja przedsiêbiorcy

Art. 4. 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka or-
ganizacyjna 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 gospodar-
czej przez osoby zagraniczne okreś lają odrębne przepisy.

Dzia³alnośæ nieewidencjonowana

Art. 5. 1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez 
osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żad-
nym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w usta-
wie 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 okreś lonym we wniosku.

3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył 
w danym miesiącu wysokość okreś loną w ust. 1, działalność ta staje się działalno-
ścią 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 go-
spodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysoko-
ści, o którym mowa w ust. 1.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umo-
wy spółki cywilnej.

6. Przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty należ-
ne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych 
towarów, udzielonych bonifikat i skont.
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Prawo przedsiębiorców Art. 6–7

Rodzaje dzia³alności gospodarczej wy³¹czone spod regulacji

Art. 6. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu 

i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlą-
dowego;

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świad-
czenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem tury-
stów;

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 
100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 
ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859, 
z 2017 r. poz. 624 oraz z 2018 r. poz. 650);

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm. ).

2. Do działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług stosuje się od-
powiednio przepisy art. 7–11 i rozdziału 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach 
uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649).

Definicje legalne

Art. 7. 1. Użyte w ustawie okreś lenia oznaczają:
1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku 

z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 

z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mi-
lionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów 
euro;

2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku 
z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 

z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milio-
nów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego 
z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

 – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku 

z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
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