ZAŁOŻENIA
ustawy o działalności gospodarczej
01. Definicja działalności gospodarczej
Działalnością gospodarczą jest każda aktywność zgodna z prawem, zorganizowana i
podejmowana w celu osiągnięcia zysku. Naczelna zasada - co nie jest zabronione, jest
dozwolone.
Celem jest to, aby przedsiębiorczość odróżniała się od sytuacji, kiedy ktoś od czasu do
czasu dorabia na zlecenie albo na dzieło. Przedsiębiorca to osoba, która zorganizowała
firmę na własne ryzyko i na własny koszt. Celem działalności jest osiąganie zysku - firmy nie
zakłada się dla idei, bo od tego są fundacje i stowarzyszenia. Firmę zakłada się po to, aby
wprowadzać na rynek dobre produkty i zarabiać na nich.
02. Kto może być przedsiębiorcą
Przedsiębiorcą może być każdy, także małoletni powyżej 16 roku życia. Uzyskuje wówczas
pełną zdolność do czynności prawnych i odpowiada za swoje czyny.
Przesądzające znaczenie ma definicja przedsiębiorcy z kodeksu cywilnego (osoba fizyczna,
osoba prawna i jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną, prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową).
Celem jest aktywizacja zawodowa najbardziej energicznych młodych ludzi, tak żeby nie
wyjechali z Polski.
03. Domniemanie wolności gospodarczej
Domniemanie oznacza, że to urząd musi wykazać, że określona działalność jest
regulowana. Regulacja musi wynikać wyłącznie z jednoznacznego przepisu ustawy. Przepis
musi być ujęty maksymalnie precyzyjnie i bardzo konkretnie wskazywać obszar objęty
zakazem lub regulacją. Decyduje ustawa, a nie działania administracji/urzędników. Urzędnik
może wskazać wymogi, a potem zatwierdzić uzyskanie uprawnień. Jeśli zakaz czy
obowiązek licencji nie wynika wprost z przepisu, organy muszą przyjąć, że jest to
działalność nieregulowana.
Celem jest to, aby przedsiębiorca nie bał się podejmować ryzyka gospodarczego nowych
przedsięwzięć, w tym innowacji.
04. Zakaz analogii co do regulacji
Brak analogii oznacza, że urzędy nie mogą przyjmować za podstawę decyzji tego, że inna
podobna działalność wymaga koncesji itp. W razie wątpliwości organy administracji
publicznej i sądy muszą orzekać przyjmując, że dana działalność w ogóle nie jest
regulowana ustawowo.

Celem jest to, aby obostrzenia prowadzenia działalności gospodarczej były wyjątkiem, oraz
to, aby uniknąć rozszerzania wyjątków na podobne stany faktyczne.
05. Multi-deregulacja
Uchylenie wszystkich regulacji działalności gospodarczej poza nielicznymi wyjątkami
związanymi z bezpieczeństwem powszechnym (elektrownie atomowe, produkcja broni itp.)
lub wymagającymi wysokospecjalistycznej wiedzy (np. lekarz).
Celem jest to, aby kontrolę nad firmami sprawowali konsumenci, a nie urzędnicy. Pośrednio
przekłada się to na zmniejszenie korupcji.
06. Nowe zasady składki ZUS
Propozycja, aby składka ZUS stanowiła procent w stosunku do obrotu z minimalnym limitem
50zł miesięcznie (tzn. płaci się dopiero kiedy składka przekroczy 50zł) oraz z maksymalnym
limitem 600zł miesięcznie (płatne w zaokrągleniu do pełnych złotych).
Likwidacja składki NFZ jako tworu sztucznego (składka to część PIT, a budżet NFZ jest
znany) oraz powszechnie objęcie wszystkich świadczeniami z NFZ. Zgodnie z Konstytucją
każdy ma prawo do takich świadczeń finansowanych z budżetu.
Celem jest przede wszystkim uproszczenie podatków oraz krok w stronę ich zmniejszenia.
Jako że zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się wyłącznie z możliwością
niepłacenia ZUSu, propozycja usuwa niepotrzebny stan niepewności związany z
zawieszeniem.
07. Zasady zatrudniania w mikrofirmach
Uelastycznienie prawa pracy dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają łącznie do 10 osób
(mikrofirmy):
a. brak konieczności uzasadnienia wypowiedzenia umowy,
b. dowolna ilość umów terminowych,
c. czas pracy wynikający wyłącznie z umowy,
d. szkolenia BHP do decyzji pracodawcy albo na żądanie pracownika.
Brak przeszkolenia w przypadku szkody stwarza domniemanie, że pracodawca nie zapewnił
odpowiednich warunków. Pracodawca nie może wybronić się przed odpowiedzialnością tym,
że warunki były, jeśli nie zapewnił szkolenia BHP, którego żądał pracownik.
Celem jest ożywienie rynku pracy w sektorze MSP poprzez zmniejszenie obciążeń
regulacyjnych, tak żeby można się było dostosować do zmieniającej się sytuacji rynkowej.
08. Biznes w Polsce podlega polskiemu prawu
Przedsiębiorcy działający na terenie RP podlegają wyłącznie prawu polskiemu w zakresie
biznesu prowadzonego w Polsce - bez względu na kraj pochodzenia przedsiębiorcy.

Właściwość miejscowa sądów polskich. Automatyczny wybór prawa polskiego i polskiego
sądu (może być zmieniony umową).
Zagraniczne firmy mogą działać w Polsce bez żadnych zezwoleń, jeśli w kraju ich
pochodzenia istnieje identyczne zwolnienie dla polskich firm. W przeciwnym razie
przedsiębiorca zagraniczny będzie musiał uzyskać zezwolenie w Polsce według wymogów
kraju pochodzenia.
Celem jest umocnienie sytuacji polskich firm w stosunku do zagranicznych.
09. Instytucje kontroli instytucjami doradztwa
Jeżeli z przepisu wynika nadzór jakiegoś organu nad działalnością gospodarczą, należy to
rozumieć jako możliwość udzielania rad i wskazówek w zakresie optymalnych rozwiązań.
Wszystkie instytucje typu PIP, PIH, Sanepid itp. zyskują funkcję organów doradczych.
Jeśli przedsiębiorca nie zastosuje się do porady i dojdzie do szkody albo sporu w sądzie,
będzie działało domniemanie na niekorzyść przedsiębiorcy, który wiedział, jakie są
optymalne wymogi, ale świadomie z nich zrezygnował.
Celem jest radykalne zmniejszenie liczby kontroli z jednoczesnym zachowaniem gwarancji
bezpieczeństwa obrotu.
10. Rejestracja działalności gospodarczej
Rejestracja jednoosobowej firmy ogranicza się do podania imienia i nazwiska
przedsiębiorcy, nazwy firmy oraz głównego adresu prowadzenia działalności. Dane
rejestracyjne są automatycznie przesyłane odpowiednim urzędom (urząd skarbowy, ZUS
itp.).
Celem jest odciążenie przedsiębiorców od zbędnego gromadzenia danych potrzebnych
wyłącznie urzędom.
11. Ograniczenie biurokracji
Deregulacja wiąże się ze zniesieniem pewnej liczby urzędów. W takiej sytuacji urzędnicy
otrzymają 6-miesięczne odprawy.
Celem jest odbiurokratyzowanie państwa, ale jednocześnie z poszanowaniem praw
człowieka.
12. Konstytucja przedsiębiorczości
Ustawa ma być krótkim i prostym podręcznikiem dla przedsiębiorcy. Jeśli ktoś nie planuje
np. budowy elektrowni atomowej, ta ustawa to wszystko, co powinien przeczytać, żeby znać
obowiązujące go regulacje.
Celem jest ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

