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Drodzy Czytelnicy!

Przekazujemy w Pañstwa rêce publikacjê bêd¹c¹ rezultatem 

projektu, którego g³ównymi celami by³o podniesienie poziomu wiedzy na 

temat roli sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MŒP) oraz 

prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, w tym gotowoœci do tworzenia 

mikroprzedsiêbiorstw.

Pierwsza czêœæ prowadzi Czytelnika przez kolejne etapy myœlenia 

o w³asnej firmie, obejmuje planowanie dzia³alnoœci gospodarczej, analizê 

„za” i „przeciw”, generowanie pomys³ów, tworzenie biznesplanu, podpo-

wiada jak sfinansowaæ rozruch, dokonaæ wyboru formy opodatkowania, 

wreszcie jak zarejestrowaæ firmê. Najwiêcej uwagi poœwiêciliœmy 

przygotowaniu do prowadzenia podmiotu, najmniej formalnej rejestracji, bo 

jest ona naj³atwiejszym etapem.

Czêœæ druga zawiera krótk¹ charakterystykê prac wykonanych przez 

studentki i studentów w ramach konkursu Lokalny Promotor Przedsiêbio-

rczoœci. Prace mo¿na obejrzeæ korzystaj¹c z za³¹czonej do publikacji p³yty 

DVD.

W ramach projektu przeprowadziliœmy ogólnopolskie anonimowe 

badanie ankietowe wœród studentek i studentów dot.  gotowoœci do prowa-

dzenia mikroprzedsiêbiorstwa. Rezultaty zawarliœmy w raporcie stanowi¹-

cym trzeci¹ czêœæ niniejszej publikacji.

Serdecznie dziêkujemy przedsiêbiorcom, których zaanga¿owanie 

nada³o konkursowi wymiar edukacyjny. Gratulujemy uczestniczkom i ucze-

stnikom projektu! Wyra¿amy wdziêcznoœci wszystkim, którzy w³¹czyli siê 

w promocjê naszych dzia³añ.

¯yczymy sukcesów i satysfakcji z prowadzenia firm oraz dzia³añ 

popularyzuj¹cych przedsiêbiorczoœæ.



Planowanie i prowadzenie 
mikroprzedsiêbiorstwa
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Bez planowania – ani rusz...

Gdy nie wiesz, do którego portu p³yniesz, ¿aden wiatr nie jest dobry.

Seneka M³odszy

ROZDZIA£ 1.



Pocz¹tkiem naszych dzia³añ s¹ marzenia i pomys³y. Wspania³y 

wyjazd wakacyjny, eskapada weekendowa, ciekawa wycieczka to skutki 

inspiracji, pomys³u, natchnienia. Czyli… „Ach, jak fajnie by³oby…” i tu 

werbalizujemy marzenie. Gdy bardzo tego pragniemy i jesteœmy 

zdecydowani przezwyciê¿yæ trudnoœci, byle tylko nasze marzenie dosz³o 

do skutku, staje siê ono celem. Dalsze myœlenie o nim skutkuje pojawianiem 

siê nowych obrazów, wyobra¿eñ, odmiennych albo ³¹cz¹cych siê ze sob¹ 

scenariuszy. Skupiamy siê na szczegó³ach wkraczaj¹c w etap planowania: 

gdzie? z kim? jakie koszty?, w jaki sposób tam pojedziemy? co bêdziemy 

tam robiæ? Przechodzimy drogê od ogólnego marzenia, poprzez jego 

konkretyzacjê (cel), do zaplanowania dzia³añ maj¹cych doprowadziæ do 

realizacji tego celu. Omawiamy szczegó³y, decydujemy o rozwi¹zaniach, 

dzielimy odpowiedzialnoœæ za wykonanie zadañ. Starannie zaplanowane 

przedsiêwziêcie zaskakuje znacznie mniejsz¹ iloœci¹ sytuacji 

nieprzewidzianych ni¿ takie, którego nie planujemy. W taki sposób 

postêpujemy nie tylko organizuj¹c „du¿e przedsiêwziêcia”, ale równie¿ 

mniejsze inicjatywy, np. zebranie ko³a naukowego, przedstawienie 

stanowiska w jakiejœ sprawie samorz¹dowi studenckiemu czy w³adzom 

uczelni, organizacjê konferencji czy seminarium. 

robiæ”. Spróbujmy wykorzystaæ myœl cz³owieka, który przez ponad 4 lata by³ 

Prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz dowódc¹ wojsk 

doprowadzaj¹c do zakoñczenia wojny secesyjnej. 

Jeœli jesteœ studentk¹/studentem to masz za sob¹ okres niemowlêcy, 

dzieciñstwo, okres szkolny, jesteœ pe³noletnia/pe³noletni, a w konsekwencji 

posiadasz zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. Okres w którym rodzice 

sprawowali w³adzê i opiekê nad Tob¹ min¹³, teraz Ty za³o¿ysz (za³o¿y³aœ/-

eœ) rodzinê a odpowiedzialnoœæ za losy dziecka spocznie/spoczywa na 

Tobie i partnerze/partnerce. Jesteœ w okresie, o którym marzy³aœ/-eœ przez 

wiele lat – mo¿liwoœæ decydowania o swoim losie, postêpowaniu, ¿yciu 

rodzinnym i zawodowym. Zaczêliœmy ten rozdzia³ od uœwiadomienia sobie, 

¿e ka¿de przysz³e dzia³anie rozpoczyna siê od marzenia (pomys³u), 

nastêpnie przechodzimy przez etap planowania, by wreszcie wdro¿yæ 

zaplanowane dzia³ania. Wszystko po to, by osi¹gn¹æ cel. Statystycznie 

rzecz bior¹c, to co przed Tob¹ bêdzie trwaæ d³u¿ej ni¿ to, co prze¿y³aœ/-eœ. 

Wiêkszoœæ czasu przypadnie na aktywnoœæ zawodow¹. Jak j¹ spêdzisz 

w najwiêkszej mierze zale¿y od Ciebie. ̄ ycie zawodowe mo¿e przebiegaæ 

jak rejs nowoczesnego okrêtu, albo jak dryfowanie jachtu pozbawionego 

silnika i ¿agli, poddaj¹cego siê pr¹dom morskim i pêdzonego si³¹ wiatru – 

niezale¿nie od woli pasa¿erów. Wybór nale¿y do Ciebie, chcemy Ci pomóc 
Mo¿na wiêc dokonaæ uogólnienia sposobu postêpowania:

odbyæ ¿yciow¹ podró¿ okrêtem. Jeœli wczeœniej myœlisz z kim? gdzie?

o której godzinie spotkasz siê, albo gdzie wyjedziesz na najbli¿sze wakacje 

to znaczy, ¿e planujesz. Spotkanie najczêœciej mo¿esz powtórzyæ. 

Wspomnienie nieudanego wyjazdu wakacyjnego mo¿esz zatrzeæ 

w pamiêci. Ka¿dy z nas ma mo¿liwoœæ przejœcia przez swoje ¿ycie tylko Ca³y ten proces po to, by osi¹gn¹æ zamierzony cel. Oczywiœcie s¹ 

jeden raz. Nie mo¿na sprawiæ, by nie bêd¹c zadowolonym z jego przebiegu ludzie dla których planowanie to „niepotrzebna strata czasu”. Zmagaj¹ siê 

prze¿yæ je jeszcze raz. To zbyt powa¿ne przedsiêwziêcie, ¿eby go nie oni z wiêksz¹ iloœci¹ bie¿¹cych trudnoœci i przeszkód, poœwiêcaj¹ czas na 

planowaæ, oddaæ pojawiaj¹cym siê przypadkowo okolicznoœciom. rozwi¹zywanie k³opotów, których mo¿na by³o unikn¹æ. 

Zachêcam Ciê do marzeñ o swoim dalszym ¿yciu. O tym gdzie? w jakich Abraham Lincoln powiedzia³: „Gdybyœmy mogli najpierw wiedzieæ, 

warunkach?, z kim? chcia³abyœ/-³byœ ¿yæ. Jak u³o¿yæ sobie ¿ycie prywatne? gdzie jesteœmy i dok¹d zd¹¿amy, moglibyœmy lepiej oceniæ, co robiæ i jak to 

marzen ie planowanie wdro¿enie
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Co robiæ w ¿yciu zawodowym? Nie ograniczaj swoich marzeñ. Nie Aby spe³niæ marzenie trzeba zdefiniowaæ je jako cel. Cel to precyzyjnie 

uzale¿niaj ich realizacji od sfery finansowej. Myœlenie w rodzaju: „na to nie okreœlony punkt, miejsce, sytuacja, stan, bêd¹cy kierunkiem planowego 

mam pieniêdzy”, albo „nie staæ mnie” zabija pomys³y, powoduje dzia³ania. W³aœciwie okreœlony cel spe³nia cechy SMART (od pierwszych 

funkcjonowanie w b³êdnym kole, blokuje rozwój. W snuciu marzeñ pomo¿e liter angielskich s³ów: Specific/Simple, Measurable, Achievable, Revelant, 

Ci prezentowane dalej narzêdzie zwane lini¹ ¿ycia. Niektóre „wydarzenia” Time-bound/Timely defined).

mia³y ju¿ miejsce w Twoim ¿yciu: urodzi³aœ/-eœ siê, masz za sob¹ 

dzieciñstwo, osi¹gnê³aœ/osi¹gn¹³eœ pe³noletnoœæ. Niebawem uniezale¿nisz 

siê - albo ju¿ to siê sta³o - od rodziców (na schemacie oznaczono ten 

moment jako „wiek doros³y”). Sporz¹dŸ podobny schemat na kartce, 

nastêpnie wpisz po prawej stronie od pionowej linii wszystkie wydarzenia, 

które chcia³abyœ/ chcia³byœ, aby siê spe³ni³y. Po lewej stronie przypisz daty 

wydarzeniom, które ju¿ mia³y miejsce, jak i tym, które maj¹ nast¹piæ. Im 

bardziej odleg³e wydarzenia, tym daty mog¹ byæ mniej precyzyjne, 

przybli¿one. Gdy wykonasz ca³oœæ przeczytaj wszystko, popraw, uzupe³nij 

jeœli uznasz za stosowne i od³ó¿ na jakiœ czas. Wróæ za kilka dni, dokonaj 

zmian, uzupe³nij jeœli stwierdzisz, ¿e taka jest potrzeba. 

Przyk³ady: 

 
Decyzja o realizacji celu nie powinna byæ podejmowana pochopnie. 

Huraoptymizm najczêœciej szybko mija, zw³aszcza gdy pojawi¹ siê 

trudnoœci i wtedy ³atwo wycofujemy siê. To co sprawia nam najwiêksz¹ 

trudnoœæ, to nie formu³owanie celów czy planowanie, ale konsekwentna 

realizacja, a¿ do fina³u. Dlatego zwraca siê uwagê na jeszcze inne aspekty, 

p

p

p

Podniosê poziom moich kompetencji z jêzyka angielskiego i przed 

up³ywem 12 miesiêcy zdam egzamin FCE.

W ci¹gu najbli¿szych 3 miesiêcy obroniê moj¹ pracê magistersk¹ 

pt…….

Do koñca czerwca przysz³ego roku za³atwiê formalnoœci i wyjadê na 

stypendium naukowe do Szwecji.

swoisty, charakterystyczny, dostosowany do okreœlonej 

sytuacji, uwarunkowañ, konkretny i szczegó³owy

okreœlony w wymiernych liczbach

zaaprobowany przez wdra¿aj¹cego

mo¿liwy do przeprowadzenia w oparciu o potencja³ 

realizatora

okreœlony w czasie (kiedy? jak d³ugo?)

specyficzny/

prosty

mierzalny

akceptowalny/

osi¹galny

realny/istotny

terminowy

S

M

A

R

T
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MÓJ PLAN

to co  wydarzy³o  i ma
wydarzyæ w moim ¿yciu

siê
data

urodziny

dzieciñstwo

m³odoœæ

wiek doros³y

koniec pobytu
na ziemi



Cel powinien: 

Zwróæ uwagê na to, by cel: 

Technika ta nosi nazwê analizy pola si³. Dla celu „w ci¹gu najbli¿-

szych 3miesiêcy obroniê moj¹ pracê magistersk¹ pt………..” si³ami sprzyja-

j¹cymi mo¿e byæ np. w³asna wewnêtrzna motywacja (automotywacja), 

„odci¹¿enie” od obowi¹zków domowych przez najbli¿szych, gotowoœæ 

cz³onków komisji do wyznaczenia terminu, gotowoœæ innych osób pragn¹-Cel powinien byæ TWÓJ! Jeœli ktoœ podpowiedzia³ Ci, albo 

cych w tym terminie przyst¹piæ do egzaminu. Si³ami utrudniaj¹cymi mo¿e zdefiniowa³aœ/-eœ go w wyniku czyjejœ namowy, tak d³ugo myœl o nim, a¿ 

byæ np. oferta atrakcyjnej pracy do podjêcia „od zaraz”, urodzenie dziecka, bêdziesz autentycznie przekonana/-y, ¿e rzeczywiœcie tego chcesz. Zbyt 

nieobecnoœæ przez d³u¿szy czas promotora, itp. Na niektóre wydarzenia nie ³atwo sformu³owane cele, niewystarczaj¹ce utwierdzenie siê, ¿e naprawdê 

mamy wprawdzie wp³ywu, ale zdaj¹c sobie sprawê z mo¿liwoœci ich chcesz go osi¹gn¹æ, to najczêstsze przyczyny zniechêcenia siê i rezygnacji 

wyst¹pienia mo¿emy przewidzieæ plany awaryjne, albo tak postêpowaæ, by na etapie ich wdra¿ania.  

zmniejszyæ ryzyko. Zdaj¹c sobie sprawê z okolicznoœci sprzyjaj¹cych („co Jeszcze jedna sugestia: nie ufaj swojej pamiêci – zapisuj tradycyjnie, 

bêdzie dla mnie korzystne”) jestem wstanie wykorzystaæ je gdy siê pojawi¹, graficznie, kreœl mapy myœlowe. Nie mamy takiego nawyku a wielokrotnie 

albo wp³yn¹æ w pewnym stopniu na prawdopodobieñstwo ich wyst¹pienia.      przekona³em siê, ¿e po jakimœ czasie szczegó³y zacieraj¹ siê w naszej 

Wiêkszoœæ z nas, choæ raz w ¿yciu uk³ada³a obrazek z puzzli. Przed pamiêci. Wynika to nie tylko z procesu zapominania, ale równie¿ 

sob¹ najczêœciej k³adziemy wzór (cel do którego d¹¿ymy) oraz szereg poszerzania naszej wiedzy, zwiêkszania doœwiadczenia ¿yciowego i podda-

elementów, które trzeba u³o¿yæ w nieznanym nam jeszcze uk³adzie. wania w w¹tpliwoœæ myœli sprzed kilku-, kilkunastu tygodni czy miesiêcy. 

W wyniku naszego dzia³ania – œwiadomego doboru elementów stopniowo O latach nie wspominaj¹c…

wy³ania siê po¿¹dany obraz. Podobnie, gdy chcemy osi¹gn¹æ zaplanowany 

cel ¿yciowy. Odpowiednikiem doboru i uk³adania puzzli s¹ realne dzia³ania, Przed przyst¹pieniem do realizacji celu warto zastanowiæ siê jakie 

które trzeba wykonaæ – zaplanowaæ i wykonaæ. Szereg takich sk³adowych, czynniki mog¹ stanowiæ okolicznoœci sprzyjaj¹ce osi¹gniêcie celu, a jakie 

skutecznych dzia³añ mo¿e doprowadziæ do osi¹gniêcia celu. Jednym  mog¹ nam utrudniaæ. 

z najprostszych narzêdzi do planowania jest wykres Gantta. Kolumna 

p

p

p

p

byæ zgodny z Twoim systemem wartoœci, przekonañ, osobowoœci¹, 

stanowiæ dla Ciebie Ÿród³o motywacji do dzia³ania, wyra¿aæ autentyczn¹ 

Twoj¹ potrzebê.

wyra¿a³ co chcesz osi¹gn¹æ, a nie to czego chcesz unikn¹æ (np. 

„utrzymam dobr¹ kondycjê” – tak, poprawnie; „nie dopuszczê do 

oty³oœci” – nie, niew³aœciwie),

by³ przemyœlany: czy stanowi cel bezpoœredni, czy œrodek prowadz¹cy 

do realizacji innego celu nadrzêdnego.

Si³y sprzyjaj¹ce
osi¹gniêciu celu

Si³y utrudniaj¹ce, 
hamuj¹ce 

osi¹gniêcie celu

C

E

L
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„zadanie” przeznaczona jest na wypisanie cz¹stkowych zadañ prowadz¹-

cych w efekcie do osi¹gniêcia celu. Prawa czêœæ przeznaczona jest na 

okreœlenie przedzia³u czasowego. Jeœli przyk³adowo na osi¹gniêcie celu 

wyznaczyliœmy sobie okres pó³ roku, to znaczy, ¿e ca³y przedzia³ czasowy 

to szeœæ miesiêcy. 

Przyk³ad:

Cel: przeprowadzenie w ci¹gu trzech miesiêcy 16. godzinnego szkolenia 

stacjonarnego z zakresu podstaw prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej    

[ wykres na stronie obok ]

Ka¿dy miesi¹c zosta³ podzielony umownie na 6 czêœci, czyli jedna 

kratka na wykresie odpowiada 5 dniom. W zale¿noœci od potrzeb i d³ugoœci 

realizacji ca³ego przedsiêwziêcia przedzia³y te mog¹ obejmowaæ ró¿ny 

okres czasu, np. godzina (w przypadku planowania doby), dzieñ, tydzieñ, 

miesi¹c (w przypadku np. dwuletniego celu). Pola zaciemnione oznaczaj¹ 

prowadzenie w tym czasie danego dzia³ania. Zauwa¿, ¿e przeprowadzenie 

szkolenia nie jest ostatnim zadaniem. Po nim wystêpuj¹ jeszcze cztery 

dzia³ania. Analogicznie jak po ka¿dym d¹¿eniu do realizacji celu nastêpuj¹ 

czynnoœci podsumowuj¹ce i ewaluacja. Podane zadania zosta³y 

sformu³owane na pewnym poziomie ogólnoœci, w ramach ka¿dej z nich 

mo¿na zdefiniowaæ zadania bardziej szczegó³owe. Przyk³adowo w ramach 

zadania 4: „Wys³anie zapytania ofertowego do oœrodków szkoleniowych” 

w rzeczywistoœci wykonamy wiêcej czynnoœci: przeszukiwanie zasobów 

Internetu celem znalezienia oœrodka, telefoniczne lub mailowe sprawdzenie 

potrzebnych warunków (sala szkoleniowa, iloœæ miejsc, dostêpnoœæ 

terminu), wy³onienie listy podmiotów spe³niaj¹cych nasze potrzeby, 

sformu³owanie zapytania, wysy³ka droga mailow¹ lub poczt¹ tradycyjn¹, itp.
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Wszystko zaczyna siê od marzeñ. Okreœlaj co chcia³abyœ/-³byœ 

osi¹gn¹æ. Notuj, sporz¹dzaj rysunki. Planuj szczegó³owo. Okreœlaj 

daty. Systematycznie zagl¹daj do notatek. Weryfikuj marzenia i plany 

w zale¿noœci od zmieniaj¹cych siê warunków otoczenia. Przewiduj 

trudnoœci. Szukaj okolicznoœci sprzyjaj¹cych. Myœl co chcia³abyœ/-

³byœ osi¹gn¹æ, a nie czego unikn¹æ. 

ZAPAMIÊTAJ

Praca u kogoœ czy na swoim?

Realizuj pe³niê swoich mo¿liwoœci. Wtedy bêdziesz szczêœliwy…
Anonim

1 8 1 . B e z p l a n o w a n i a – a n i r u s z …

ROZDZIA£ 2.



Rzadko zastanawiamy siê: „po co mi praca”? A jeœli nawet przyjdzie niezdolnoœci do pracy albo macierzyñstwa. 

nam to pytanie do g³owy, odpowiedŸ wydaje siê wrêcz automatyczna: „¿eby S¹ jednak i tacy, którzy mimo osi¹gniêcia wymarzonego statusu pracownika 

mieæ œrodki finansowe na utrzymanie siê”. Rzeczywiœcie, to jedna etatowego maj¹ k³opoty z „odnalezieniem siê” w pracy. Radoœæ mija, 

z podstawowych funkcji pracy umo¿liwiaj¹ca zaspokojenie potrzeb okazuje siê, ¿e wynagrodzenie jest niewystarczaj¹ce, brak perspektyw, 

cz³owieka, zarówno tych podstawowych, jak i bardziej ekskluzywnych. Ale praca jest uci¹¿liwa, trzeba j¹ wykonywaæ w niekorzystnych godzinach 

nie tylko… Mo¿liwoœæ wykorzystania swoich predyspozycji, umiejêtnoœci i wiele innych powodów. Warto wiêc pomyœleæ przed podjêciem decyzji 

i cech osobowych pozwala wytworzyæ w³aœciw¹ samoocenê, poczucie o wyborze œcie¿ki zawodowej. Niewiele osób w okresie edukacji formalnej 

satysfakcji, spe³nienia siebie. Pozycja zawodowa kszta³tuje miejsce planuje utworzenie w³asnej firmy. Ten typ aktywnoœci reguluje Ustawa z dnia 

w strukturze spo³ecznej. Osobom pracuj¹cym wyznacza rytm codziennego 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 

¿ycia. Pracuj¹c kontaktujemy siê z innymi osobami (bezpoœrednio lub na z 2010 r. nr 220, poz. 1447). Akt prawny zawiera zasady podejmowania, 

odleg³oœæ), budujemy wiêzi spo³eczne, uczymy siê od siebie, zdobywamy wykonywania i zakoñczenia dzia³alnoœci gospodarczej na terytorium 

doœwiadczenie, udzielamy i otrzymujemy wsparcie, nierzadko tworzymy Rzeczypospolitej Polskiej. Dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ (wg Ustawy) jest 

zarobkowa dzia³alnoœæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa oraz rzeczy, których nie bylibyœmy w stanie wykonaæ indywidualnie.  

poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e 

dzia³alnoœæ zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ci¹g³y. Wiêkszoœæ absolwentów szkó³ i uczelni odruchowo wrêcz „szuka 

Przedsiêbiorc¹ w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna (…) pracy”. To znaczy, ¿e chc¹ zostaæ pracownikami. Po¿¹danym statusem jest 

wykonuj¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹. zatrudnienie na podstawie umowy o pracê, najlepiej na czas nieokreœlony, 

na podstawie Kodeksu pracy. Tak zwana praca etatowa w wiêkszoœci 

przypadków daje wzglêdne poczucie stabilizacji, otrzymywanie 

Praktyczne aspekty bycia przedsiêbiorc¹:wynagrodzenia w umówionej z pracodawc¹ wysokoœci, zorganizowane 

poczucie niezale¿noœci – od szefa, polityki firmy, podzia³u zysków, stanowisko pracy, równe traktowanie z innymi pracownikami, szkolenia, 

sprawiedliwego lub nie – traktowania pracowników, podzia³u pracy, jej bezpieczne i higieniczne warunki pracy, otrzymywanie œwiadczenia 

godzin i wielu innych czynników - Ty decydujesz o wszystkim,finansowego w przypadku niezdolnoœci do pracy, op³acanie przez 

mo¿liwoœæ w³asnego rozwoju - samodzielnego planowania, testowania, pracodawcê sk³adki emerytalnej, czasem dodatkowe œwiadczenia (np. 

kszta³towania pomys³ów, wdro¿eñ, rozwi¹zañ, wyci¹gania wniosków, samochód s³u¿bowy, telefon komórkowy, dodatkowe ubezpieczenie 

a przez to sta³ego doskonalenia siebie,zdrowotne, itp.). To powoduje znaczne obci¹¿enie finansowe pracodawców. 

samorealizacja – dobór rodzaju dzia³alnoœci z charakterystycznymi Aby je zmniejszyæ chêtnie zawieraj¹ z osobami œwiadcz¹cymi zadania na 

Tobie predyspozycjami zawodowymi daje mo¿liwoœæ bardzo du¿ej ich rzecz umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzie³o). Dla 

satysfakcji z tego co robisz, poczucia spe³nienia,wykonuj¹cych pracê nie jest to korzystne, bo miêdzy innymi nie nabywaj¹ 

gospodarka rynkowa wymusza, abyœ by³a/by³ „na bie¿¹co” z sta¿u pracy, prawa do p³atnego urlopu, œwiadczeñ pieniê¿nych na czas 

p

p

p

p

nowinkami 
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pw danej bran¿y, tym co robi konkurencja, przepisami prawa, w zwi¹zku 

z tym nie ma czasu na nudê i znu¿enie,

masz wp³yw na wysokoœæ swoich dochodów – formê opodatkowania, 

ponoszone koszty, 

decydujesz o doborze pracowników, wp³ywasz na ich motywacjê 

i jakoœæ pracy, kszta³tujesz relacje w zespole, 

„troszczysz siê o wszystko” – nawet jeœli zatrudniasz pracowników, albo 

zlecasz wykonanie prac firmom zewnêtrznym (outsourcing) i tak 

ostateczn¹ odpowiedzialnoœæ ponosisz Ty,

ponosisz ryzyko swoich decyzji,

musisz stale dokszta³caæ siê z wielu dziedzin,

nie dotycz¹ Ciê uregulowania wynikaj¹ce z Kodeksu pracy (nie jesteœ 

pracownikiem).

p

p

p

p

p

p

zsynchronizowaniu ze swoimi planami ¿yciowymi („mój plan”) z poprze-

dniego rozdzia³u. W kolumnie „plusy” wypisz wszystkie zalety, dodatnie 

strony wynikaj¹ce z faktu zatrudnienia w jakiejœ firmie. W kolumnie „minusy” 

wypisz wszystkie niedogodnoœci, mankamenty wynikaj¹ce z etatowego 

zatrudnienia. WeŸ drug¹ tabelê. Zatytu³uj j¹ swoim imieniem i okreœleniem: 

przedsiêbiorca (w moim przypadku: „Krzysztof – przedsiêbiorca”). 

w zamian za to: W kolumnie „plusy” wypisz wszystkie zalety, dodatnie strony wynikaj¹ce 

z tego, ¿e bêdziesz w³aœcicielk¹ / w³aœcicielem firmy. W kolumnie „minusy” 

wypisz wszystkie niedogodnoœci, mankamenty wynikaj¹ce z prowadzenia 

przedsiêbiorstwa. Nastêpnie przyjmij do stosowania skalê punktow¹ np. od 

0 do 5. Analizuj ka¿dy z wpisów zarówno w pierwszej jak i drugiej tabeli 

przyznaj¹c mu odpowiedni¹ iloœæ punktów. Staraj siê wykorzystywaæ pe³n¹ 

punktacjê. Podsumuj, porównaj wyniki. Gdy na etapie wypisywania plusów 

iminusów wyczerpi¹ siê Twoje pomys³y mo¿esz skorzystaæ z pomocy innej 

osoby, wtedy obraz bêdzie pe³niejszy.

Jeœli kusz¹ Ciê korzyœci i nie zra¿aj¹ trudy wkroczy³aœ/-eœ na drogê do Studiuj¹c masz czas na zastanowienie jaki rodzaj aktywnoœci 

w³asnego biznesu. Wróæ do rozdzia³u pierwszego i oddaj siê marzeniom. zawodowej sprawi Ci satysfakcjê i pozwoli zabezpieczyæ finansowo 

Wracaj do myœli o w³asnej firmie codziennie, przez kilka dni. Gdy ju¿ potrzeby ¿yciowe. Tak¹ analizê mo¿e u³atwiæ poni¿sza tabelka.

upewnisz siê, ¿e rzeczywiœcie chcesz j¹ prowadziæ zacznij planowaæ. 

Pomog¹ Ci w tym kolejne rozdzia³y. 

Na koniec jeszcze jedno bardzo wa¿na zasada. Bez wzglêdu na to 

czy bêdziesz pracownikiem czy przedsiêbiorc¹ odkryj w sobie, to co lubisz 

robiæ. Jakie czynnoœci wykonujesz z przyjemnoœci¹ a czas szybko up³ywa? 

Wypisz je na kartce. Potem zastanów siê jak spowodowaæ, by (w sposób 

zgodny z prawem) te czynnoœci stanowi³y Ÿród³o dochodu. Wielu ludzi 

Mo¿esz j¹ wykonaæ w formie tradycyjnej (kartka, d³ugopis) albo w wersji przez dziesiêciolecia swojej aktywnoœci zawodowej wykonuje czynnoœci, 

elektronicznej. Bêdziesz potrzebowa³/-a dwóch tabelek. Pierwsz¹ z nich których nie lubi, czasem nienawidzi. Z niechêci¹ myœl¹ i mówi¹ o swojej 

zatytu³uj swoim imieniem i okreœleniem: pracownik (w moim przypadku: codziennej pracy. Wypaleni przez stres choruj¹, czasem przedwczeœnie 

„Krzysztof – pracownik”). Wype³niaj¹c treœci¹ pamiêtaj o czasowym umieraj¹. Ich przeciwieñstwem s¹ ci, którzy wykonuj¹c pracê rozwijaj¹ siê, 

plusy ocenaminusyocena

sumasuma
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samorealizuj¹, czerpi¹ satysfakcjê, dysponuj¹ nies³abn¹cym entuzjazmem 

i energi¹. Trudnoœci traktuj¹ jako okazjê do zdobywania doœwiadczenia, 

w³asnego rozwoju czy wyzwanie. Gdy przezwyciê¿aj¹ trudnoœci, odczuwaj¹ 

satysfakcjê, wzrasta ich samoocena. Jeœli masz k³opot z okreœleniem 

swojego potencja³u mo¿esz bezp³atnie skorzystaæ z pomocy akademi-

ckiego biura karier albo agencji poradnictwa zawodowego. O biuro karier 

pytaj na swojej uczelni. Czêsto podmioty te prowadz¹ równie¿ ró¿ne 

bezp³atne programy zwiêkszaj¹ce szansê studentów na rynku pracy – tak¿e 

kursy przygotowuj¹ce do prowadzenia w³asnej firmy, nierzadko inkubatory 

przedsiêbiorczoœci wspieraj¹ce merytorycznie i finansowo pocz¹tki dzia³a-

nia firmy. 

Praca jest potrzebna ka¿demu rozwiniêtemu spo³ecznie cz³owiekowi 

do prawid³owego funkcjonowania.

W okresie studiów dokonaj analizy: byæ pracownikiem czy utworzyæ 

i prowadziæ w³asn¹ firmê? Decyzji nie podejmuj pochopnie. Wracaj do 

niej wielokrotnie. Rozwa¿ „za” i „przeciw” ka¿dej opcji. 

Zbierz wiedzê o swoich predyspozycjach zawodowych, zaplanuj ich 

wykorzystanie. 

I Ty mo¿esz byæ przedsiêbiorc¹

ROZDZIA£ 3.

Rzadko zdarza siê ktoœ, kto nadaje siê do wszystkiego i rzadko te¿ 
ktoœ kto do niczego siê nie nadaje.

Philip Dormer Stanhope Chesterfield

ZAPAMIÊTAJ
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Jedn¹ z tradycyjnych metod stosowanych, by zapamiêtaæ jak¹œ rozwoju m³odego cz³owieka oraz edukacji. Zapewne to kim 

informacjê jest jej kilkukrotne powtórzenie. Wiêkszoœæ m³odych ludzi wostat- jesteœmy/bêdziemy jest wypadkow¹ wielu czynników. Mo¿na jedynie 

nich dziesiêciu latach na moj¹ propozycjê utworzenia swojej firmy odpowia- doszukiwaæ siê przydatnoœci pewnych cech osobowoœci w prowadzeniu 

da³o: „Nie, nie… Firma to nie dla mnie… Nie nadajê siê na przedsiêbior- firmy. Taka rola zawodowa, to nie tylko predyspozycje wrodzone i kszta³to-

cê…”. Poniewa¿ odpowiadali odruchowo, bez namys³u domyœlam siê, ¿e wanie nas przez otoczenie w okresie dorastania. To równie¿ ca³y zasób 

nie by³em pierwszym, który im to proponowa³. Nic wiêc dziwnego, ¿e po wiedzy któr¹ mo¿emy nabywaæ œwiadomie oraz umiejêtnoœci, które mo¿emy 

rozwijaæ i doskonaliæ. Pod jednym warunkiem:  kilkukrotnym powtórzeniu tego samego tekstu NABRALI PRZEKONANIA, ¿e 

istotnie do tego siê nie nadaj¹. Sk¹d ta pewnoœæ? A mo¿e to zwyczajna 

niechêæ do wykrzesania z siebie inicjatywy i zrealizowania przedsiêwziêcia S³owa „przedsiêbiorczoœæ” wspó³czeœnie u¿ywamy w jêzyku polskim 

na które nie ma gotowego przepisu, jak na potrawê czy ciasto w ksi¹¿ce w kilku znaczeniach: 

kucharskiej? Sk¹d pewnoœæ, ¿e nie posiadasz predyspozycji do dzia³añ, 

których nigdy nie wykonywa³aœ/-eœ? Lêk przed nowym, nieznanym? Nic 

dziwnego… Przecie¿ podczas edukacji formalnej nie mamy okazji 

doœwiadczaæ czym jest prowadzenie firmy. A ka¿da czynnoœæ wykonywana 

po raz pierwszy jest Ÿród³em stresu i niepewnoœci. Przypomnij sobie 

pierwsze doœwiadczenia w jeŸdzie na rowerze, prowadzeniu samochodu, 

jeŸdzie na nartach. Wykonywana po raz kolejny czynnoœæ zajmuje mniej 

czasu, obni¿a siê towarzysz¹cy jej stres, stopniowo coraz mniej anga¿uje 

nasz¹ uwagê.

Dzia³alnoœæ gospodarcza dotyczy g³ównie znaczenia pierwszego 

Jedna z obiegowych opinii przywo³ywanych jako argument przede i drugiego, aczkolwiek podejmowanie dzia³añ z obszaru przedsiêbiorczoœci 

wszystkim przez wy¿ej cytowanych stwierdza, ¿e przedsiêbiorczym trzeba spo³ecznej stanowi œwietny trening do przysz³ego prowadzenia firmy. 

siê urodziæ. Ich zdaniem predyspozycje do prowadzenia firmy to cecha Z czwartym znaczeniem przedsiêbiorca zatrudniaj¹cy pracowników spotyka 

wrodzona. Póki co, naukowcy nie wykryli w chromosomach cz³owieka genu siê na co dzieñ. To potencjalni kandydaci do pracy. Kiedy mówimy/ 

odpowiedzialnego za dziedziczenie przedsiêbiorczoœci. Niemniej jednak s³yszymy opinie, ¿e ktoœ „jest przedsiêbiorczy” wypowiadaj¹cy ma na myœli 

prawd¹ jest, ¿e czêœæ naukowców jest g³êboko przekonana o dominuj¹cej to pierwsze znaczenie. Oczywiœcie jest to bardzo po¿¹dany zasób 

roli cech wrodzonych i poœwiêcaj¹ siê badaniom na ten temat. Dla umiejêtnoœci, postaw, wiedzy, by za³o¿yæ i prowadziæ firmê. O tym nieco 

równowagi druga czêœæ opowiada siê za decyduj¹c¹ rol¹ wychowania – dalej, jeszcze w tym rozdziale. 

szeroko rozumianego. Nie tylko jako warunki stworzone przez rodzinny dom, 

ale równie¿ wp³yw rówieœników, doœwiadczenia zdobywanego w trakcie 

¿e tego chcemy.

1. zaradnoœæ, umiejêtnoœæ radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

rozwi¹zywania problemów,

2. dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw, funkcjonowanie w gospodarce rynkowej,

3. przedsiêbiorczoœæ spo³eczna - prowadzenie akcji, kampanii, realizacja 

przedsiêwziêæ prowadzonych nie dla zysku lecz rozwi¹zania jakiegoœ 

problemu spo³ecznego, zmniejszenia jego uci¹¿liwoœci, 

4. ekonomia spo³eczna - sektor gospodarki, w której cz³owiek i œwiadczona 

przez niego praca stoj¹ w hierarchii wa¿noœci przed zyskiem.
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Nie wiesz czy masz predyspozycje ¿eby byæ przedsiêbiorc¹? 6 - 8 „tak” - warto doskonaliæ siê w obszarach, gdzie zaznaczy³aœ/-eœ 

odpowiedŸ „nie”Mo¿esz to sprawdziæ odpowiadaj¹c szczerze na poni¿sze pytania. Zaznacz  

odpowiedŸ „tak” lub „nie” obok ka¿dego stwierdzenia. 9 - 12 „tak” - przygotowuj siê dalej, Twoje zachowania bêd¹ czynnikiem 

sprzyjaj¹cym 

13 - 14 „tak” - jesteœ potencjalnym przedsiêbiorc¹, lecz wspó³praca z ludŸ-

mi, równie¿ klientami, kontrahentami mo¿e byæ trudna, 

Powy¿sze pytania dotycz¹ cech, umiejêtnoœci, postaw bez których 

trudno obejœæ siê prowadz¹cemu firmê a sk³adaj¹cymi siê na 

„przedsiêbiorczoœæ” w pierwszym znaczeniu. Przyjrzyjmy siê praktycznemu 

wykorzystaniu tego potencja³u w codziennej rzeczywistoœci w³aœciciela 

firmy. 

Zdarzy³a Ci siê podobna sytuacja? Przyk³ady z ¿ycia wziête. Ka¿da 

z nich powoduje nasz dyskomfort, z³oœæ, rozczarowanie. Nierzadko 

postanawiamy: nigdy wiêcej korzystania z us³ug tego fachowca, tego 

punktu us³ugowego. Jeœli w pobli¿u (na lokalnym rynku) nie ma innego 

us³ugodawcy jesteœmy niejako skazani na ponowny kontakt. Ale gdy jest 

Podsumuj wyniki. Jeœli uzyska³aœ/-eœ odpowiedzi „tak” konkurencja… Du¿a szansa, ¿e nierzetelnego us³ugodawcê opuszcz¹ 

klienci. W gospodarce rynkowej nie ma miejsca na mierne podmioty 

gospodarcze. Prze¿ywaj¹ najlepsi. Gdy zostaniesz przedsiêbiorc¹ to Twoje 0 - 5 „tak” - aktualnie masz niewielkie predyspozycje do prowadzenia 

zachowania i postêpowanie bêd¹ oceniane. w³asnego biznesu ale i powa¿ne wyzwanie, by to zmieniæ,

Dok³adnoœæ, rzetelnoœæ, punktualnoœæ

p

p

p

Denerwujesz siê, gdy spodziewana przesy³ka nie nadchodzi? 

Fachowiec umówi³ siê na ósm¹, jest 9.15 nie dotar³ i nie odbiera 

telefonu. Musisz wyjœæ coœ za³atwiæ, nie wiesz co robiæ… 

Uprzedza³aœ/-eœ obs³ugê pralni o t³ustej plamie w widocznym miejscu. 

Zapewniono Ciê, ¿e skutecznie usun¹. Przy odbiorze okazuje siê, ¿e 

plama wci¹¿ tkwi. 
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Lp Tak Nie

Lubiê decydowaæ osobiœcie jak wykonaæ pracê

Dotrzymujê terminów i zobowi¹zañ

Planujê czynnoœci, przestrzegam realizacji planu

Wykonuj¹c powtarzaln¹ czynnoœæ za ka¿dym 
razem staram siê wykonaæ j¹ lepiej

Jestem punktualna/-y, wolê byæ wczeœniej ni¿ 
siê spóŸniæ

Wy³¹czam zbêdne oœwietlenie, dbam o termin 
wa¿noœci produktów, nie wyrzucam jedzenia  

Zwracam uwagê na szczegó³y

Nie konsultujê decyzji przed podjêciem

Od jakiegoœ czasu obserwujê otoczenie i myœlê 
o swojej firmie

Nie liczê czasu, gdy chcê zrealizowaæ swój plan

Doœæ czêsto martwiê siê drobiazgami

Trudnoœci s¹ po to, by je przezwyciê¿aæ. 
Dziêki temu w przysz³oœci wiemy jak post¹piæ 
w podobnej sytuacji. 

Najlepiej lubiê zadania w których mam swobodê 
decydowania o sposobie i czasie ich realizacji

Lubiê prace na rzecz innych ludzi
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Doskonalenie w³asnych umiejêtnoœci, uczenie siê

Samodzielnoœæ

Optymizm, odpornoœæ na niepowodzenie

Upór w d¹¿eniu do celu 

Oszczêdnoœæ

Zaanga¿owanie

zwróciæ szczególn¹ uwagê na realizacjê zadañ przyporz¹dkowanych 

jednostkom czasu. Niewykonanie jakiegoœ zadania nie jest jeszcze Bez przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e z dnia na dzieñ dokonuj¹ siê zmiany 

katastrof¹, ale powtarzaj¹ce siê niedoci¹gniêcia to sygna³ ostrzegawczy. technologiczne. Najszybciej w informatyce, telekomunikacji. Nieco wolniej, 

Warto dokonaæ analizy dlaczego tak siê dzieje. Wprowadziæ zmianê ale równie¿ w innych dziedzinach. Rury ¿eliwne, stalowe, zosta³y 

imonitorowaæ rezultaty. w znacznym stopniu wyparte przez PCV. Tynki wapienno-cementowe przez 

g³adŸ gipsow¹. Z roku na rok zmieniaj¹ siê przepisy prawa (czasem kilka 

razy w roku). Przedsiêbiorca, który chce dysponowaæ atrakcyjn¹ ofert¹ musi 

nie tylko nad¹¿aæ, ale wrêcz wyprzedzaæ rzeczywistoœæ. Przedsiêbiorca skazany jest na codzienne podejmowanie decyzji. Niektóre 

 b³ahe, o niewielkim ciê¿arze, inne znacz¹ce nios¹ce powa¿ne skutki. Nawet 

jeœli tego nie potrafisz stopniowo mo¿na siê wdro¿yæ.  Obserwujemy skutki 

ka¿dej decyzji, dokonujemy analizy i… jesteœmy coraz lepsi w podejmo-Towar, który mia³ podbiæ rynek nie trafi³ w gusta klientów? Przygotowana 

waniu kolejnych.   oferta okaza³a siê za droga? Konkurencja wyprzedzi³a Ciê? Te sytuacje zna 

ka¿dy przedsiêbiorca. Tym razem nie powiod³o siê, wyci¹gamy wnioski 

i… do przodu! Przecie¿ mamy na swoim koncie sukcesy!

Przypomnij sobie analizê pola si³ z pierwszego rozdzia³u. Niezale¿nie od 

rzetelnoœci zaplanowania celu i zd¹¿aniu do niego, nie nale¿y dziwiæ siê 

jeœli zadzia³a jedna (lub wiêcej) z si³ utrudniaj¹cych. Nie dziwi nas to Nale¿y odró¿niæ od sk¹pstwa. Pierwsza budzi szacunek, drugie 
zbytnio, wszak przewidywaliœmy tak¹ mo¿liwoœæ i mamy opracowany lekcewa¿enie, politowanie. Celowoœæ ponoszenia ka¿dego wydatku 
sposób postêpowania. Przeszkody nie mog¹ zniechêcaæ, to nabieranie powinna byæ przemyœlana. Nad niektórymi wydatkami nie zastanawiamy siê 
odpornoœci na przysz³oœæ niczym reakcja po szczepionce.  wcale. Urz¹dzenia elektroniczne w domu o podstawowym standardzie 

wyposa¿enia, w trybie Stand-by pobieraj¹ rocznie energiê elektryczn¹ 

wart¹ oko³o 100 z³. Czy zwróci³aœ/-eœ na to kiedyœ uwagê? Wiele znanych 

Dwie kucharki przygotowuj¹ potrawê wg tego samego przepisu maj¹c do dziœ firm nie tylko Europy Zachodniej czy Ameryki, ale równie¿ polskich 

dyspozycji identyczne sk³adniki. Rezultat pracy pierwszej jest smaczny, zaczyna³o od mikroskali. 

drugiej – wyœmienity. W czym tkwi tajemnica? Druga robi to z pasj¹. 

Potocznie mawiamy: “wk³ada serce”. Zaanga¿owanie ma œcis³y zwi¹zek 

z wykonywaniem pracy zgodnie ze swoimi predyspozycjami, wspomina-

liœmy o tym w rozdziale drugim. Trudno byæ entuzjast¹ pracy, która nie Nasz czas jest coraz cenniejszy, bo od zarania dziejów doba ma tyle samo 

sprawia przyjemnoœci. Znakomita czeœæ klientów chêtniej korzysta z us³ug godzin a oferta jego zagospodarowania jest coraz bogatsza. Dlatego warto 

Planowanie, rozliczanie siê przed sob¹ ze zrealizowanych 
dzia³añ
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przedsiêbiorców pasjonatów. ¯yczê Ci zarówno odkrycia i wykonywania 

pracy, która sprawia przyjemnoœæ, jak i licznych wiernych klientów.  

Katalog mo¿na by kontynuowaæ. Ale nikt rozpoczynaj¹c nie posiada 

wszystkich cech. Wa¿ne, aby wci¹¿ podnosiæ sobie poprzeczkê, 

zastanawiaæ siê jak mo¿na robiæ to jeszcze lepiej. Dziêki temu rozwijamy 

siê, stajemy profesjonalistami. Zadowolenie klientów przek³ada siê na Twoje, 

pozycja rynkowa wzrasta. Czyli… Sukces!

Nikt nie rodzi siê przedsiêbiorc¹. Znaczn¹ rolê w kszta³towaniu 

postawy odgrywa wychowanie, wp³yw otoczenia, rówieœników, osób 

z którymi spêdzasz czas. Anga¿uj¹c siê w ró¿ne dzia³ania, œwiadomie 

gospodaruj¹c swoim czasem mo¿esz rozwijaæ umiejêtnoœci 

i zdobywaæ doœwiadczenie przydatne w prowadzeniu firmy. ¯ycie 

cz³owieka powinno byæ nieustann¹ nauk¹ i rozwojem. Czytaj, s³uchaj, 

ogl¹daj, analizuj, wyci¹gaj wnioski. Przedsiêbiorczoœæ mo¿esz 

rozwijaæ i doskonaliæ.

ZAPAMIÊTAJ

3 2

Firma? Tak! Ale jaka?

Jedyny sposób, by poznaæ, gdzie s¹ granice naszych mo¿liwoœci, 
to przekroczyæ je, dokonuj¹c tego, co niemo¿liwe

Arthur C. Clarke

ROZDZIA£ 4.
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Jeœli jeszcze nie zniechêcia³aœ/-eœ siê i wci¹¿ marzysz o swojej firmie to 

bardzo dobrze. Znaczy, ¿e utwierdzasz siê w przekonaniu, ¿e to 

rzeczywiœcie Twoja œcie¿ka ¿yciowa. Jak pamiêtasz z rozdzia³u pierwszego, 

kolejny krok po marzeniach, to planowanie – nadanie ogólnym wizjom 

konkretnego wymiaru. Warto „dotkn¹æ” wszystkich, skrupulatnie zapisywaæ, 

albo jeszcze lepiej – robiæ mapy myœlowe. Autorem tego przydatnego 

narzêdzia jest Tony Buzan. Spróbuj, nie bêdziesz ¿a³owaæ! Rezultaty s¹ 

naprawdê imponuj¹ce! WeŸ du¿y arkusz papieru najlepiej formatu A0 – 

mo¿e byæ tzw. papier pakowy albo arkusz brystolu. Bêd¹ jeszcze potrzebne 

ró¿nokolorowe markery (najlepiej dwustronne: cienkie i grube) albo kredki. Przyk³ad: pocz¹tkowy etap mapy myœlowej nt. zakupu samochodu

Przynajmniej 4-6 kolorów. Pomyœl przez chwilê i zaplanuj symboliczny 

rysunek kojarz¹cy siê Tobie z przysz³¹ firm¹. Treœæ rysunku dowolna, wa¿ne 

¿ebyœ patrz¹c na niego mia³/-a jednoznaczne skojarzenie: moja firma. 

Narysuj go na œrodku arkusza – wielkoœci mniej wiêcej talerzyka 

deserowego wykorzystuj¹c wszystkie posiadane kolory. Nie przejmuj siê 

i nie wykrêcaj, ¿e nie potrafisz rysowaæ. Postaæ cz³owieka mo¿e byæ 

odwzorowana za pomoc¹ okrêgu (g³owa) i 5 kresek (tu³ów, po dwie 

koñczyny górne i dolne). Bardzo wa¿ne, aby to by³ rysunek, bo lepiej 

pobudza mózg do generowania pomys³ów, skojarzeñ. Jeœli masz ju¿ nazwê 

swojej firmy napisz j¹ przy rysunku (nad-, pod- albo z boku, dowolnie!) 

WIELKIMI LITERAMI (DRUKOWANYMI). Jeœli nie masz nazwy opisz rysunek 

po prostu: MOJA FIRMA. OdprowadŸ kilka (6-8) nieregularnych grubych linii 

odchodz¹cych promieniœcie od centralnego rysunku w kierunku brzegów 

kartki, ka¿da innego koloru (tzw. linie I rzêdu). Zadbaj, by linie nie by³y 

proste. 

Opisz linie pojedynczymi s³owami pisz¹c WIELKIMI LITERAMI 

równolegle do linii (albo lepiej symbolicznymi, schematycznymi rysunkami) 

odpowiadaj¹cymi na pytania: kto? co? gdzie? jaka? z kim? za co? kiedy? 

dlaczego? (pierwsze skojarzenia jakie przyjd¹ Ci do g³owy jako odpowiedzi 

na te pytania). 

Maj¹c przed oczyma centralny rysunek skup siê na jednej z linii 

(s³owo+rysunek) i uruchom proces myœlowy. Mózg bêdzie generowa³ 

skojarzenia. Rysuj cieñsze linie (II rzêdu) odchodz¹ce od g³ównych        
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(I rzêdu). Wpisuj s³owa, które przychodz¹ Ci na myœl. Tylko jedno s³owo 

równolegle do jednej linii. Jeœli pojawiaj¹ siê elementy podrzêdne rysuj Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest lubiæ swoj¹ pracê. 

jeszcze cieñsze linie (III rzêdu) odchodz¹ce od poprzednich. Uwzglêdniaj Wspomina³em o tym w module drugim. Ka¿dy z nas posiada okreœlone 

hierarchiê. predyspozycje zawodowe. Ujawniaj¹ siê one ju¿ w wieku dzieciêcym, choæ 

w trakcie rozwoju podlegaj¹ modyfikacjom. W Twoim wieku s¹ wyraŸne 

i ukszta³towane. Ktoœ jest bardzo skrupulatny, dok³adny, godzinami mo¿e 

analizowaæ tabele, zestawienia, sprawozdania, wyci¹gaæ wnioski. 

Operowaæ wzorami i symbolami. Nie zniechêca siê. Czuje satysfakcjê, gdy 

wszystko siê zgadza. Preferuje pracê siedz¹c¹ w pomieszczeniach. Ta 

osoba swoj¹ aktywnoœæ zawodow¹ powinna skupiæ na dzia³alnoœci, w której 

te predyspozycje bêdzie w zdecydowanej wiêkszoœci wykorzystywaæ. 

WyobraŸ sobie, ¿e taka osoba w ramach dzia³alnoœci ma sieæ punktów do 

których codziennie musi dostarczyæ jakieœ surowce albo materia³y, 

przemieszczaæ siê samochodem, nieustannie byæ w ruchu. Czy d³ugo 

wytrzyma? Czy ten rodzaj aktywnoœci bêdzie dla tej osoby Ÿród³em 

Analogicznie pracuj nad ka¿dym s³owem opisuj¹cym g³ówn¹ liniê. satysfakcji? Nie! Konsekwencj¹ bêdzie brak motywacji, poczucie 

Gdy opiszesz wszystko popatrz jeszcze raz i uzupe³nij co przychodzi Ci do zniewolenia, w konsekwencji s³abe wyniki finansowe, wreszcie upadek, albo 

g³owy. Nie zniechêcaj siê, ¿e mapa ma nieestetyczny wygl¹d. Od³ó¿ j¹ decyzja o likwidacji czy zmianie profilu. Zanim zaczniesz planowanie 

i zajmij siê innymi czynnoœciami. Wróæ do niej nastêpnego dnia. Przypatrz dokonaj remanentu samej/samego siebie. Wypisz wszystko co wiesz na 

siê poszczególnym elementom wykonanym poprzedniego dnia, pos³uchaj swój temat. Co sprawia Ci przyjemnoœæ, i co Ciê zniechêca. Jeœli chcesz 

myœli, skojarzeñ generowanych przez umys³. Dopisz je. Jeœli mapa stanie wiedzieæ wiêcej zwróæ siê do doradcy zawodowego. Przydatne jako 

siê nieczytelna przerysuj j¹ na nowy arkusz porz¹dkuj¹c. Pracuj w ten narzêdzia pomocnicze mog¹ byæ ró¿nego rodzaju testy, które znajdziesz 

sposób przez kilka dni. Efekt Twojej pracy to wstêpna wizja firmy. w Internecie. Oczywiœcie nie chodzi o testy inteligencji (takie te¿ 

Kiedy bêdziesz myœleæ o swojej firmie i opracowywaæ mapê znajdziesz), ale o testy predyspozycji zawodowych. Wyniki traktuj 

myœlow¹ (Mind Map®) pojawi siê pytanie o rodzaj dzia³alnoœci, bran¿y czyli pomocniczo, jeœli oka¿e siê, ¿e s¹ niezgodne z Twoj¹ samowiedz¹ potraktuj 

co krótko mówi¹c: co bêdê robiæ, czym  siê zajmowaæ? Jest kilka œcie¿ek je jako okazjê do zaobserwowania swojego zachowania w konkretnych 

postêpowania. Warto przejœæ wszystkie, by mieæ mo¿liwie szerokie sytuacjach i ew. zweryfikowania wiedzy o sobie. Pamiêtaj! Swoj¹ 

spojrzenie na zagadnienie. dzia³alnoœæ musisz lubiæ!

Œcie¿ka pierwsza

ANEC
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www.nbportal.pl

www.akademiaparp.gov.pl

Œcie¿ka druga

Œcie¿ka pi¹ta

Œcie¿ka szósta

Œcie¿ka trzecia 

Œcie¿ka czwarta

Œcie¿ka siódma

tworzenia firm, jednym s³owem mog¹ dostarczyæ Ci równie¿ wielu cennych 

informacji. Porozmawiaj z najbli¿szymi, z s¹siadami, o tym co sprawia im trudnoœæ, 

czego brakuje. Jakich towarów i us³ug. Najczêœciej wystarczy po prostu 

pos³uchaæ. OdwiedŸ sklepy i placówki us³ugowe. Zaobserwuj co kupuj¹ 

ludzie. Jakimi kryteriami siê kieruj¹? Pos³uchaj rozmów, zagadnij pytaj¹c np. Jeœli edukacja w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej nie ukszta³towa³a 

o kupowane produkty (niby te¿ chcesz kupiæ, ale nie znasz i chcia³abyœ/- Twojej postawy przedsiêbiorczej, nie czujesz siê przygotowana/-y do 

³byœ us³yszeæ od kogoœ opiniê). W zale¿noœci od tego gdzie mieszkasz prowadzenia mikrofirmy – nic straconego. Koniecznie odwiedŸ portal 

(gdzie bêdziesz prowadziæ dzia³alnoœæ) udaj siê na spotkanie spo³ecznoœci Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego – , 

lokalnej. Polacy bardzo lubi¹ udzielaæ rad i narzekaæ. Takie rozmowy mog¹ a tam m.in. scenariusze lekcji z przedsiêbiorczoœci, gry, quizy, kursy 

byæ kopalni¹ informacji. Trzeba tylko umiejêtnie s³uchaæ i wyci¹gaæ wnioski. e-learningowe, artyku³y, animacje i rozrywka. Prawdziwa uczta intelektualna 

Zapisuj skrupulatnie w domu, nie ufaj swojej pamiêci. Za 2-3 miesi¹ce na co najmniej kilka tygodni. Wiedza niezbêdna dla przysz³ego 

wiêkszoœæ informacji zapomnisz albo nieœwiadomie zniekszta³cisz. Przy przedsiêbiorcy.

okazji rozmów, spotkañ zdobêdziesz bezcenne doœwiadczenie na 

niedalek¹ przysz³oœæ – preferencje klientów oraz umiejêtnoœæ rozmowy 

z nimi. W portalu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (www.parp.gov.pl), 

w zak³adce „nasze dzia³ania” znajdziesz adresy Punktów Konsultacyjnych 

prowadzonych przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Us³ug 

Jeœli masz znajome osoby prowadz¹ce swoje firmy porozmawiaj z nimi. dla Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. Tworz¹ one ogólnopolsk¹ sieæ 

Najczêœciej podobnie jak wy¿ej, one równie¿ podziel¹ siê z Tob¹ licz¹c¹ 110 punktów, œwiadcz¹cych bezp³atne us³ugi informacyjne dla 

uci¹¿liwoœciami na jakie napotykaj¹ w prowadzeniu swojego biznesu. przedsiêbiorców oraz osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ 

Pomoc poprzez œwiadczenie us³ug (oczywiœcie odp³atnie), w celu gospodarcz¹. Pomoc obejmuje szeroko rozumiany rozwój przedsiê-

u³atwienia im funkcjonowania mo¿e byæ pomys³em na Twoj¹ firmê. biorczoœci oraz dostêpne formy wsparcia dla firm (wyszukiwarka wg 

Nierzadko przedsiêbiorcy w rozmowach bezpoœrednio podaj¹ jakich województw). Polecam bardzo bogat¹ lekturê innych materia³ów zawartych 

towarów/us³ug brakuje na rynku. na tej stronie. Mo¿na równie¿ bezp³atnie odbyæ kursy e-learningowe dla 

przysz³ych przedsiêbiorców (Akademia PARP – )

Umów siê na spotkanie i spokojn¹ rozmowê z kompetentn¹ osob¹ 

w powiatowym urzêdzie pracy (doradca zawodowy, pracownik zajmuj¹cy Bardzo bliska Tobie – Internet. Kilkanaœcie stron internetowych poœwiê-

siê przedsiêbiorczoœci¹). Pracownicy dysponuj¹ ró¿nymi analizami, na co conych pomys³om na biznes. Ponadto fora dyskusyjne i prze¿ywaj¹ce 

dzieñ spotykaj¹ siê z przedsiêbiorcami, realizuj¹ projekty aktywizacji oraz aktualnie rozkwit portale spo³ecznoœciowe.
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Œcie¿ka ósma

Wdro¿one gdzie indziej pomys³y, których na lokalnym rynku jeszcze nie ma. 

Ale trzeba siê dobrze przyjrzeæ jak funkcjonuj¹ tam gdzie je poznaliœmy, 

zdobyæ wiedzê o klientach, ich upodobaniach, tradycjach, dokonaæ analizy 

czy „u nas ten pomys³ znajdzie nabywców”. Przestrzegam przed huraopty-

mizmem. Doœæ czêsto mam okazjê w wielu miejscach naszego kraju 

spotykaæ przyk³ady przedsiêbiorców skazuj¹cych siê na wyniszczaj¹c¹ 

konkurencjê. Zachêceni sukcesem pomys³odawcy jakiejœ dzia³alnoœci, 

kolejni amatorzy szybkiego bogacenia siê (albo ofiary zazdroœci), metod¹ 

naœladownictwa tworz¹ kolejn¹ placówkê w bliskim s¹siedztwie ju¿ 

istniej¹cej. Dwie apteki w odleg³oœci 200 m od siebie, dwa (a nierzadko 

wiêcej) sklepy spo¿ywcze niczym nie ró¿ni¹ce siê od siebie, cukiernie, bary 

fast food i wiele innych przyk³adów. Jeœli kolejne przedsiêwziêcie odró¿nia 

siê znacz¹co od poprzedniego – odmienny asortyment, godziny otwarcia, 

jakoœæ obs³ugi, oferta skierowana do innej grupy klientów – mo¿e siê udaæ. 

W przeciwnym razie wkraczamy w trudn¹ grê. 

Zapewne przy myœleniu o firmie nie opuszcza Ciê pytanie: „a sk¹d 

na to pieni¹dze?” Spokojnie, t¹ kwesti¹ zajmiemy siê w rozdziale szóstym. 

Najwiêcej czasu trzeba poœwiêciæ planowaniu w najdrobniejszych 

szczegó³ach przysz³ej dzia³alnoœci. Nie ufaj pamiêci, notuj, 

sporz¹dzaj mapy myœlowe. Wykorzystaj dostêpne Ÿród³a wiedzy, 

Internet jest w tym zakresie prawdziw¹ kopalni¹. Skorzystaj 

z darmowych porad œwiadczonych przez wyspecjalizowane 

podmioty. Nie zniechêcaj siê jeœli kogoœ nie zastaniesz, nie poœwiêci 

Ci wystarczaj¹co du¿o uwagi, albo informacje nie bêd¹ atrakcyjne – 

zdobywasz doœwiadczenie, próbuj dalej. WeŸ udzia³ w kursach 

stacjonarnych lub e-larningowych w ramach projektów dofinan-

sowanych ze œrodków Unii Europejskiej. Podczas najbli¿szych kilku lat 

bêd¹ jeszcze znaczne mo¿liwoœci zdobycia dodatkowych  

umiejêtnoœci i kwalifikacji.

ZAPAMIÊTAJ
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Bez w¹tpliwoœci
W³ó¿ ca³e serce, ducha i umys³ oraz ca³¹ duszê w ka¿dy najmniejszy

 gest. Oto recepta na sukces i oto ca³a tajemnica.

Swami Sivanda

ROZDZIA£ 5.



Do decyzji o prowadzeniu firmy trzeba dojrzeæ. Jeœli podejmiesz j¹ sposób dzia³ania. Wymaga zmian, bo zmienia siê otoczenie, ¿ycie 

pod wp³ywem euforii albo desperacji, bez dog³êbnej analizy mo¿e siê weryfikuje nasze prognozy, w praktyce przekonamy siê, w jakim zakresie 

okazaæ, ¿e zapa³ szybko minie albo od desperacji przejdziesz we frustracje mieliœmy racjê planuj¹c, a w jakim zdobyliœmy konkretne doœwiadczenie. 

i dzia³alnoœæ mo¿e zakoñczyæ siê fiaskiem. Badanie prowadzone przez W dalszej czêœci rozdzia³u zawar³em wiele pytañ i zagadnieñ. Planuj¹c 

G³ówny Urz¹d Statystyczny w cyklu wieloletnim wykaza³o, ¿e z nowo- przysz³oœæ firmy ¿adnego nie mo¿na opuœciæ. Zachêcam do kreatywnego 

powsta³ych w 2003 roku firm, po 5 latach przy ¿yciu pozosta³o 30% myœlenia.

zbiorowoœci wyjœciowej (pewnym pocieszeniem jest fakt, ¿e na pocz¹tku 

badanie nie obejmowa³o wszystkich bran¿, sukcesywnie by³y one Jakie zagadnienia powinny znaleŸæ odzwierciedlenie w biznesplanie?

do³¹czane). Ponad po³owa za³o¿onych firm upada w ci¹gu dwóch 

pierwszych lat dzia³alnoœci. Przyczyny s¹ ró¿norodne. Niemniej jednak 

czeœæ przedsiêbiorców pope³nia falstart, nie przygotowuj¹c siê nale¿ycie na a)  nazwa, dane teleadresowe, rodzaj dzia³alnoœci

trudne pocz¹tki. Na szczêœcie jest inny wymiar statystyki: 50% nowopowsta- Nazwa powinna byæ przemyœlana poniewa¿ jest ona elementem 

³ych przedsiêbiorstw zadeklarowa³o, i¿ nie napotka³o ¿adnych barier postrzegania firmy, bêdzie z ni¹ identyfikowany ca³okszta³t relacji firmy 

utrudniaj¹cych rozpoczêcie i prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. z otoczeniem. Nie powinna byæ zmieniana, bo przy prawid³owym 

prowadzeniu firmy jej znaczenie z biegiem czasu roœnie, budujemy 

Najczêœciej przyszli przedsiêbiorcy nie doceniaj¹ roli biznesplanu markê. Dokonuj¹c wyboru nale¿y wzi¹æ pod uwagê bran¿ê, ³atwoœæ 

traktuj¹c go jako uci¹¿liwoœæ biurokratyczn¹ w ubieganiu siê o dotacjê, zapamiêtania, skojarzenia, rynek zbytu, grupê docelow¹ klientów (np. 

kredyt albo spe³niaj¹c formalny wymóg w innych okolicznoœciach. Tak dla seniorów anglojêzyczne nazwy brzmi¹ obco, czêsto budz¹ 

sporz¹dzany jest raczej fikcj¹, a bardziej zaradni autorzy potrafi¹ niechêæ). W zwi¹zku z globalizacj¹ warto sprawdziæ czy w jêzykach 

„skomponowaæ” biznesplan do z góry przyjêtych wyników. Przygotowuj¹c obcych nie brzmi œmiesznie, kompromituj¹co czy obraŸliwie. Nale¿y 

rzetelny dokument staniemy przed koniecznoœci¹ znalezienia odpowiedzi równie¿ sprawdziæ czy nazwa nie jest ju¿ zarejestrowana w Urzêdzie 

na liczne pytania maj¹c na to czas. To dalsza, bardziej szczegó³owa Patentowym ( ) oraz objêta wspólnotowym znakiem 

kontynuacja pracy zapocz¹tkowanej w poprzednim rozdziale. Wiele rzeczy towarowym chronionym na terenie ca³ej UE ( ). 

dok³adnie skonkretyzujemy, wprowadzimy korekty do pierwotnych planów, Wraz z nazw¹ warto opracowaæ logo (logotyp) zwiêkszaj¹cy 

znajdziemy rozwi¹zania wydawa³oby siê wêz³ów gordyjskich. Ominiêcie identyfikacjê podmiotu gospodarczego. 

tego etapu spowoduje, ¿e w okresie dzia³alnoœci firmy, to ju¿ nie bêd¹ W zale¿noœci od potrzeb, rodzaju i specyfiki planowanej dzia³alnoœci, 

pytania lecz trudnoœci, przeciwnoœci losu, sprawy którym bêdziemy musieli potrzeb, wizji rozwoju firmy podejmujemy decyzjê gdzie bêdziemy j¹ 

poœwiêciæ czas i uwagê, zamiast skupiaæ siê na bie¿¹cej dzia³alnoœci. prowadziæ. Niektóre rodzaje mo¿na prowadziæ w mieszkaniu, dla 

Biznesplan powinien nam towarzyszyæ przez ca³y czas dzia³alnoœci powodzenia innych kluczowe znaczenie ma miejsce i lokal. Telefon 

przedsiêbiorstwa. Podlegaj¹cy modyfikacjom, wci¹¿ stanowi nasz opisany komórkowy, strona www i adres mailowy to standard komunikacyjny. 

1.Opis firmy

www.uprp.pl

http://oami.europa.eu
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komórkowy, strona www i adres mailowy to standard komunikacyjny. dzia³alnoœci, stan przygotowañ

Najlepiej jeœli nazwa domeny zwi¹zana jest z nazw¹ firmy (np. Zak³ad 
Najczêœciej stosowane formy prawne:

Us³ugowo-Handlowy „Suber” Jolanta Kowalska, strona , 

adres mailowy: ). Jeœli to mo¿liwe równie¿ telefon 

stacjonarny. 

Wybrany rodzaj dzia³alnoœci konkretyzujemy pos³uguj¹c siê Polsk¹ 

Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci (PKD). Przydatne narzêdzie - wyszukiwarkê 

numerów i rodzajów dzia³alnoœci znajdziesz na stronie

. Numer i opis bêdzie konieczny do reje-

stracji w urzêdzie gminy/miasta (o tym w rozdziale ósmym - ostatnim).         

…a teraz.. czas na kreatywnoœæ…

Z wybran¹ form¹ prawn¹ ³¹cz¹ siê póŸniejsze zobowi¹zania 

podatkowe. Wiêcej na ten temat w rozdziale siódmym.

Planowanie daty rozpoczêcia dzia³alnoœci powinno nastêpowaæ 

z kilkumiesiêcznym wyprzedzeniem – to czas jaki zyskujemy na 

przygotowanie w szczegó³ach przedsiêwziêcia. Praktyka pokazuje, ¿e 

po oficjalnym rozpoczêciu i tak ujawnia siê bardzo wiele drobnych 

rzeczy, które trudno by³o przewidzieæ. Termin rozpoczêcia jest œciœle 

zwi¹zany z osobist¹ determinacj¹, mobilizacj¹, motywacj¹ oraz stanem 

przygotowañ do rozpoczêcia dzia³alnoœci. Na etapie przygotowañ 

mo¿esz wykorzystaæ dowolne narzêdzie do planowania, np. znany 

z rozdzia³u pierwszego wykres Gantta. W ¿yciu dzia³a równie¿ 

zale¿noœæ, któr¹ doskonale znasz ze studiów: perspektywa czasowa 

egzaminu (zaliczenia) a motywacja i iloœæ czasu poœwiêcanego na 

przygotowanie. Im bardziej odleg³y termin egzaminu, tym zaanga-

¿owanie mniejsze. W miarê zbli¿ania siê wzrasta motywacja, iloœæ 

czasu zmniejsza siê… Przed wejœciem do sali najczêœciej towarzyszy 

refleksja: „ech, trzeba by³o zacz¹æ tydzieñ/dzieñ wczeœniej”… Z firm¹ b) forma prawna, kapita³ za³o¿ycielski, planowana data rozpoczêcia 

www.suber.pl

biuro@suber.pl

www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

 

Zapewnij sobie kilkanaœcie minut na indywidualn¹, intensywn¹ pracê, której 

nikt nie bêdzie Ci przerywa³. Wycisz telefon komórkowy, wy³¹cz komunikatory, 

maile odbierzesz póŸniej. WeŸ kilka kartek, kolorowych pisaków, w³¹cz muzykê 

jeœli pomaga Ci w skupieniu uwagi i generowaniu pomys³ów. Na œrodku 

narysuj/wpisz przedmiot dzia³alnoœci Twojej firmy, bran¿ê – to, co ju¿ wiesz 

z wczeœniejszego etapu myœlenia. PoprowadŸ kilka linii odchodz¹cych 

promieniœcie ku brzegom kartki (mapa myœlowa – opis w poprzednim 

rozdziale). Postaraj siê, aby nie by³y liniami prostymi. Rysuj, pisz skojarzenia, 

które przychodz¹ Ci do g³owy. Korzystaj z zabiegów jêzykowych: wspak, 

akronimy, sylaby, kolorowe wyró¿nienia czêœci wyrazów, po³¹czenia albo 

rozdzielenia wyrazów. Gdy kartka jest zape³niona, a pomys³y przybywaj¹ ju¿ 

powoli to sygna³, ¿e nale¿y zmierzaæ do koñca tej sesji. Przeczytaj jeszcze raz 

wszystko uwa¿nie, jeœli coœ przychodzi Ci do g³owy narysuj, dopisz. Potem 

wywieœ pracê w widocznym miejscu, wróæ do niej za dzieñ lub dwa. 

Niezale¿nie od tej pracy jako inspiracjê mo¿esz wykorzystaæ spotkanie 

towarzyskie i grê w kalambury dot. przygotowanych wczeœniej rysunków. 

Wystarczy nagraæ przebieg gry, a potem ods³uchaæ i spisaæ efekty. Jeœli 

u¿ywa³aœ/-eœ rysunków, symboli byæ mo¿e przydadz¹ siê do sporz¹dzenia 

logotypu.

p

p

p

dzia³alnoœæ gospodarcza osoby fizycznej – osoba ta jest 

w³aœcicielk¹/-em prowadzonej przez siebie firmy; 

spó³ka cywilna – zawarta na mocy Kodeksu cywilnego, wspólnicy 

zobowi¹zuj¹ siê d¹¿yæ do osi¹gniêcia wspólnego celu gospodar-

czego, w szczególnoœci poprzez wniesienie wk³adów;

spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ (Sp. z o.o.) – zawierana 

na mocy Kodeksu spó³ek handlowych. Minimalny konieczny 

kapita³, tzw. kapita³ zak³adowy wynosi 5 tysiêcy z³, w formie 

pieniê¿nej b¹dŸ niepieniê¿nej; mo¿e byæ za³o¿ona przez jedn¹ 

osobê. 
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wpe³ni lub czêœciowo bêd¹ przydatne w prowadzeniu firmy. refleksja: „ech, trzeba by³o zacz¹æ tydzieñ/dzieñ wczeœniej”… Z firm¹ 

jest bardzo podobnie… Warto wiêc postawiæ sobie realn¹ ale 

d) przedmiot dzia³alnoœci – czym bêdziesz siê zajmowaæ, motywy za³o¿enia stanowcz¹ datê inauguracji dzia³alnoœci w³asnej firmy. 

przedsiêbiorstwa i uzasadnienie wyboru bran¿y

Kiedy rozpocznie dzia³alnoœæ Twoja firma? Na czym bêdzie polega³a Twoja dzia³alnoœæ, jaki bêdzie jej zakres, co 

bêdziesz robiæ, a czego nie? Dlaczego chcesz prowadziæ firmê? 

Dlaczego akurat ta bran¿a?c) informacje o w³aœcicielu /-ach firmy: wykszta³cenie, umiejêtnoœci, 

odbyte kursy, szkolenia, ew. wczeœniejsze doœwiadczenia w dzia³alnoœci 
e) Ÿród³a finansowania, tak¿e sk³adniki maj¹tku w³asnego, które mog¹ byæ 

albo inne przydatne, osi¹gniêcia
wykorzystane do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz zasoby 

Przypomnij sobie nie tylko etapy edukacji formalnej ale równie¿ 
finansowe, które mog¹ byæ wykorzystane dla wsparcia dzia³alnoœci (wiêcej 

nieformalnej, a tak¿e ró¿ne umiejêtnoœci, które przydadz¹ siê 
o Ÿród³ach finansowania – w nastêpnym rozdziale)

w planowanej dzia³alnoœci. Taki bilans poka¿e Ci, ¿e choæ nie 
Jakimi zasobami materialnymi dysponujesz Ty i Twoja rodzina? Czy 

prowadzi³aœ/-eœ dzia³alnoœci to jednak posiadasz szereg umiejêtnoœci, 
pomys³ prowadzenia firmy zyska³ przychylnoœæ? Czy z tych zasobów 

które bêd¹ Ci przydatne. Dziêki temu w sposób uzasadniony wzrasta 
bêdziesz mog³a/móg³ korzystaæ? Na jakich zasadach? Lepiej okreœliæ 

Twoja samoocena. 
to od razu, ani¿eli doprowadziæ do póŸniejszych „trudnych relacji 

rodzinnych”. Jak¹ przybli¿on¹ kwot¹ gotówki mo¿esz dysponowaæ na 
Czas na osobisty remanent

starcie? Jeœli dotychczas nie zrobi³aœ/-eœ takiego rzetelnego zestawienia osobistego 

dorobku, to masz okazjê ku temu i czas najwy¿szy. Bez wzglêdu na to, czy 

bêdziesz przedsiêbiorc¹, czy staniesz w obliczu sporz¹dzenia curriculum f) podjête dotychczas dzia³ania przygotowawcze do zainicjowania  

vitae i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, by zostaæ pracownikiem dzia³alnoœci gospodarczej – wspó³praca w przedsiêwziêciu (pomoc rodziny, 
innej firmy, efekt tej pracy bêdzie bardzo przydatny. Im póŸniej do tego siê 

znajomych, kooperacja z innymi przedsiêbiorcami, nawi¹zane kontakty)
zabierzesz, tym bêdzie trudniej odszukaæ w pamiêci minione wydarzenia i ich 

Porozmawiaj z osobami bliskimi i znajomymi. Doœwiadczenie ka¿dego 
szczegó³y. Wypisz: umiejêtnoœci, które posiadasz, predyspozycje (robisz coœ 

znich mo¿e okazaæ siê przydatne, mimo wykonywania zupe³nie innych 
szybciej i lepiej od innych albo wykonuj¹c czynnoœæ po raz pierwszy, nie 

czynnoœci. Czasem bezwartoœciowa dla kogoœ informacja dla Ciebie sprawia Ci trudnoœci, praca przebiega sprawnie), podejmowan¹ aktywnoœæ 

bêdzie cenn¹. spo³eczn¹, wolontariat (co robi³aœ/-eœ, jakich umiejêtnoœci to wymaga³o, które 

rozwinê³aœ/¹³eœ poprzez dzia³anie), zwyciêstwa, wysokie miejsca w rywalizacji 

z innymi, zrealizowane przedsiêwziêcia, wykonane „dzie³a” (np. organizacja 

konkursu, festynu, realizacja projektu, zaprojektowany plakat, ulotka, strona 

internetowa, itp.). Nastêpnie dokonaj analizy, które z wypisanych dzia³añ 
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2. Plan marketingowy:

4. Rynek i konkurencja

3. Analiza SWOT przedsiêwziêcia.

Poœwiêæ czas na analizê poszczególnych obszarów, podejdŸ do 

zadania kilkukrotnie wzbogacaj¹c pomys³y. W ka¿dym z nich powinno a) cele krótko- i d³ugoterminowe

znaleŸæ siê kilka autentycznych stwierdzeñ. Pomocna bêdzie praca Co chcesz osi¹gn¹æ w ci¹gu najbli¿szego roku-dwóch, a jak¹ pozycje 

z osob¹ na której wsparcie mo¿esz liczyæ w póŸniejszym okresie, albo bêdzie zajmowa³a Twoja firma za piêæ lat?

z tak¹ do której masz zaufanie. W przypadku dzia³alnoœci osoby fizycz-
b) opis oferowanych produktów/us³ug; czym bêd¹ siê odró¿niaæ od 

nej mocn¹/s³ab¹ stron¹ mog¹ byæ np. cechy osobowe w³aœcicielki/-a, 

produktów/us³ug oferowanych przez firmy konkurencyjne predyspozycje, umiejêtnoœci, doœwiadczenie lub ich brak, wsparcie 

Powinnaœ/powinieneœ dok³adnie zbadaæ ofertê rynkow¹ i precyzyjnie rodziny lub jego brak, posiadanie lub nie- lokalu; szans¹ np. brak us³ug 

okreœliæ cechy swojego produktu/us³ugi. Jeœli na danym rynku jest okreœlonego rodzaju na rynku lokalnym a zagro¿eniem np. mentalnoœæ 

zupe³nie nieznany nie bêdzie trudnoœci z konkurencj¹ (przynajmniej na klientów, niskie dochody, itp. Uczciwie przeprowadzona analiza SWOT 

pocz¹tku), ale za to mo¿e pojawiæ siê inna trudnoœæ: czy klienci go pomo¿e Ci okreœliæ nie tylko ryzyko i szanse na sukces, ale równie¿ 

kupi¹? Natomiast jeœli odró¿nia siê nieznacznie od oferowanych na dzia³ania zapobiegaj¹ce pierwszemu i wzmacniaj¹ce drugie.   

rynku istnieje ryzyko, ¿e klienci uznaj¹ go za taki sam, podobny, nie 

podejm¹ ryzyka zmiany przyzwyczajeñ. Konkurowanie z podmiotem 

a) charakterystyka klientów, sposoby ich pozyskania i utrzymania, obecnym na rynku jest trudne.

spodziewana iloœæ po rozpoczêciu dzia³alnoœci i po kilku miesi¹cach, 

wymagania klientów wobec Twoich produktów / us³ug

Kiedy pytam przysz³ych przedsiêbiorców o to, do kogo skieruj¹ swoj¹ 

ofertê odpowiadaj¹ czêsto: „do wszystkich”. Prawd¹ jest, ¿e ka¿dy 

bêdzie móg³ kupiæ towar us³ugê, ale planuj¹c dzia³alnoœæ trzeba 

okreœliæ grupê do której w najwiêkszym stopniu skierowana bêdzie 

Twoja oferta. Przyk³ady: m³odzie¿ w przedziale wiekowym…, mamy 

(rodzice) dzieci w wieku…, osoby o innych ni¿ typowe wymiarach, itp. 

To jeszcze ma³o… Okreœl ich dochody, przyzwyczajenia, wymagania, 

dotychczasowe zaspokajanie potrzeb w interesuj¹cym nas zakresie. 

Oszacuj iloœæ potencjalnych nabywców na rynku, na którym chcesz 

dzia³aæ, oceñ iloœæ klientów, któr¹ mo¿esz pozyskaæ. Jakimi kana³ami 

trafisz z informacj¹ do klientów? Jak przekonasz ich o tym, ¿e warto 

nabywaæ Twoje towary, us³ugi? W jaki sposób spowodujesz wzrost 

liczby klientów? 

Uwarunkowania wewnêtrzne

Uwarunkowania zewnêtrzne

Mocne strony (Strengths) S³abe strony (Weaknesses)

Szanse (Opportunities) Zagro¿enia (Threats)
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skorzystaæ z bezp³atnej pomocy (gdzie jej szukaæ - pisaliœmy w poprzednim b) konkurenci na rynku 

rozdziale). Powy¿sza œcie¿ka pokazuje, ¿e planowanie przysz³ej Wypisz swoich konkurentów. Jak zachowaj¹ siê widz¹c now¹ firmê 

dzia³alnoœci nie jest kwesti¹ jednej godziny lecz dog³êbnej analizy i podej-konkurencyjn¹? Jakie dzia³ania wdro¿¹, aby utrzymaæ dotychczaso-

mowania szeregu decyzji z prób¹ przewidywania skutków. Ale ta praca siê wych klientów? Jak Ty zareagujesz? Jeœli uwa¿asz, ¿e nie masz konku-

op³aca, inwestycja czasu zwróci siê, gdy bêdziesz ju¿ dzia³aæ. rencji - jaka dzia³alnoœæ na rynku jest najbli¿sza Twojej? 

Przygotowuj¹c biznesplan dla konkretnego celu (po¿yczka z banku, dotacja 

na rozwój firmy, inne) nale¿y skorzystaæ z formularzy albo opisów 
a) polityka cenowa

wymaganych przez poszczególne podmioty. W przeciwnym razie Twoja 
Jaka cenê zaoferujesz klientom? W jaki sposób dokonujesz kalkulacji? 

praca mo¿e zostaæ odrzucona z przyczyn formalnych.
Zapytaj bli¿szych i dalszych znajomych czy za tak¹ cenê kupiliby ten 

konkretny towar/us³ugê? (nie sugeruj¹c, ¿e to produkt Twojej przysz³ej 
  

firmy, bo sk³onni zrobiæ Ci przyjemnoœæ).

 

c) plan przep³ywu œrodków finansowych

Ile gotówki potrzebujesz, aby utrzymaæ p³ynnoœæ finansow¹ – tzn. zdol-

noœæ regulowania bie¿¹cych zobowi¹zañ finansowych?

Na tym mo¿na zakoñczyæ biznesplan w pigu³ce. Opuszczone 

pytanie, brak odpowiedzi na jak¹œ kwestiê wróci jak bumerang w najmniej 

po¿¹danym momencie. Wiêc nie warto unikaæ trudnych kwestii. Mo¿na 

5. Ocena finansowa

b) przewidywane koszty i przychody - odpowiedz na pytania o:
Biznes plan jest kolejnym etapem konkretyzowania pomys³u na firmê. 

niezbêdne koszty uruchomienia dzia³alnoœci (m.in. sprzêt, Im wiêcej wysi³ku w niego w³o¿ysz, tym ³atwiej bêdzie prowadziæ 

wyposa¿enie, adaptacja lokalu, wystrój, oprogramowanie, w przysz³oœci firmê. Zarówno ogólne wizje firmy jak i planowanie 

materia³y biurowe, reklama, itp.) szczegó³owe wymagaj¹ sporo czasu. Ale to nieporównywalnie ni¿szy 

koszty operacyjne (np. wytworzenia produktów/us³ug, op³aty za koszt ni¿ przekonanie siê po uruchomieniu firmy, ¿e coœ nie zosta³o 

lokal, eksploatacja samochodu, telefon, Internet, naprawy sprzêtu, przemyœlane, dopracowane. Biznesplan mo¿na kupiæ przez Internet, 
reklama, itd.) 

jeœli to uczynisz upadek Twojej firmy jest niemal pewny. Jeœli nie masz 

konieczne inwestycje (np. zakup nowych urz¹dzeñ, wyposa¿enia, cierpliwoœci, ochoty, pomys³u na biznesplan, to znaczy ¿e jeszcze nie 
itp.) 

nadszed³ czas na w³asn¹ firmê.

przychody z prowadzonej dzia³alnoœci

p

p

p

p

ZAPAMIÊTAJ !
ZAPAMIÊTAJ
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Sk¹d wzi¹æ pieni¹dze?

Ten, kto ci¹gle pyta „dlaczego”, zawsze w koñcu dowiaduje siê „jak”

Nietzsche

ROZDZIA£ 6.



Wiele osób deklaruje chêæ wprowadzenia zmiany, zrobienia czegoœ nierzadko „zapomnianymi”. Jeœli dzia³alnoœæ planujemy odpowiednio 

lecz zanim zaczn¹ cokolwiek planowaæ mówi¹: „…ale nie mam pieniêdzy. wczeœnie, to jest trochê czasu, aby podj¹æ jak¹œ dorywcz¹ pracê 

A bez pieniêdzy nic siê nie da zrobiæ”. I na tym koñcz¹. Pozostaj¹ w tym i zgromadziæ nieco œrodków. Mo¿e posiadamy jakiœ zasób, który uda siê 

samym miejscu. Warto uœwiadomiæ sobie, ¿e brak czegoœ jest naturalnym sprzedaæ (np. dzia³ka, antyk, obligacje, kolekcja monet czy znaczków)? 

stanem nie tylko cywilizacji stworzonej przez cz³owieka, ale warunków Posiadany sprzêt (np. laptop, komputer stacjonarny, drukarka, inne) czy 

naturalnych na Ziemi. Co wiêcej, brak czegoœ jest dla wielu istot ¿ywych u¿ywany samochód na pocz¹tek wystarczy, w miarê jak firma bêdzie siê 

czynnikiem motywuj¹cym do dzia³ania, aktywnoœci. Wystêpuj¹ce w œrodo- rozwijaæ nast¹pi stopniowa wymiana na nowsze. Warto œledziæ og³oszenia 

wisku naturalnym niedobory wody i œwiat³a s³onecznego powoduj¹ u roœlin wprasie lokalnej - nierzadko wyprzedawany jest u¿ywany sprzêt innych firm 

wytworzenie lepszych przystosowañ do ich zdobywania. Podobnie z przy- albo instytucji, nadaj¹cy siê do u¿ytku przez jakiœ czas (tak¿e przetargi, 

stosowaniami zwierz¹t do zdobywania pokarmu. ¯aden organizm nie licytacje). Wiele osób po¿ycza pieni¹dze od rodziny czy znajomych. Nale¿y 

otrzymuje niczego bez wysi³ku, musi wykazaæ pewn¹ aktywnoœæ (w najle- w takich sytuacjach pamiêtaæ, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem 

pszym razie bez najmniejszego ruchu udaj¹c kamieñ czy czêœæ roœliny (Ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. o podatku od czynnoœci cywilnopraw-

oczekuje na ofiarê, która znajdzie siê w jego zasiêgu. Albo wdrapuje siê na nych) w niektórych przypadkach na bior¹cym po¿yczkê spoczywa 

drzewo, by zjeœæ owoce). Przyjmijmy wiêc za naturaln¹ sytuacjê niedoboru obowi¹zek zap³acenia 2% podatku. 

(braku) czegoœ, co mo¿emy osi¹gn¹æ dopiero po wykazaniu pewnej 

aktywnoœci. Opisany sposób myœlenia przek³ada siê na zagadnienia 

finansowe. Rozdzia³ dot. poszukiwania Ÿróde³ finansowania, jakie s¹ 

potrzebne do zainicjowania prowadzenia firmy zosta³ œwiadomie 

umieszczony w tym miejscu publikacji. Dopiero kiedy wiemy, co chcemy 
Polega na otrzymaniu pieniêdzy publicznych, których nie trzeba zwracaæ, 

zrobiæ i jak, posiadamy orientacje jakich wymaga nak³adów, w jakiej 
pod warunkiem dotrzymania warunków umowy. One precyzyjnie okreœlaj¹ 

perspektywie czasowej, wtedy szukamy œrodków. 
przede wszystkim jakie wyposa¿enie i sprzêt mog¹ zostaæ zakupione oraz 

przez jaki okres czasu musi dzia³aæ Twoja firma. Tworzysz miejsce pracy dla 
W tym rozdziale wska¿emy kilka Ÿróde³ pozyskania finansów. 

siebie i byæ mo¿e dla innych. To Ty musisz spe³niæ okreœlone wymagania 
W praktyce najczêœciej ³¹czy siê dwa lub wiêcej Ÿróde³. Decyzje maj¹ 

i przejœæ procedurê. Wymagana jest rzetelnie sporz¹dzona dokumentacja, 
charakter indywidualny i powinny byæ starannie przeanalizowane, aby 

w tym biznesplan. Zgodnoœæ wydatkowania otrzymanych œrodków 
wybraæ najkorzystniejsz¹ opcjê.  

finansowych podlega kontroli. Maksymalna kwota dotacji wynosi 40 tys. z³, 

dodatkowo przez 6 m-cy masz mo¿liwoœæ otrzymaæ równowartoœæ p³acy 

minimalnej na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ firmy. Szczegó³y znajdziesz na stronach 
W zasadzie „nie mamy pieniêdzy”, ale jak konkretnie trzeba coœ uzbieraæ to 

www wojewódzkich urzêdów pracy oraz urzêdów marsza³kowskich. 
mo¿e okazaæ siê, ¿e jednak dysponujemy jakimiœ oszczêdnoœciami, 

 

�ród³o drugie: dotacja na za³o¿enie w³asnej firmy w ramach Dzia³ania 

6.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki ze œrodków Unii 

Europejskiej.

�ród³o pierwsze: œrodki w³asne i po¿yczone od rodziny.
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www.inkubatory.pl

�ród³o trzecie: dotacja na za³o¿enie w³asnej firmy z powiatowego 
urzêdu pracy. 

�ród³o szóste i… kolejne dla mieszkañców terenów wiejskich 
imiejscowoœci do 5 tysiêcy mieszkañców:

�ród³o czwarte – Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczoœci. 

�ród³o pi¹te – banki. 

Tu niestety pieni¹dze musimy zwracaæ wraz z odsetkami. Trzeba to wzi¹æ 

pod uwagê planuj¹c utrzymanie p³ynnoœci finansowej naszej firmy. 

Œrodki przeznaczone s¹ dla zarejestrowanych osób bezrobotnych. Informacje szczegó³owe na stronach internetowych i w bezpoœrednim 

Podobnie jak w poprzednim przypadku obowi¹zuje koniecznoœæ kontakcie z bankami. 

sporz¹dzenia wymaganej dokumentacji, a zgodnoœæ wydatkowania 

podlega kontroli.  Mo¿esz otrzymaæ œrodki, których nie musisz zwracaæ pod 

okreœlonymi warunkami, m.in. przeznaczenie zgodne z zadeklarowanym 

celem i dotrzymanie minimalnego okresu prowadzenia firmy. Maksymalna 

kwota dotacji wynosi 19,2 tys. z³. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ 

na stronach internetowych i poprzez bezpoœredni kontakt z powiatowymi 

urzêdami pracy.

Wprawdzie nie udzielaj¹ dotacji, ale mo¿na prowadziæ wybran¹ przez 

siebie dzia³alnoœæ na zasadzie pionu AIP, korzystaæ z biura, urz¹dzeñ, 

telefonu, faksu, ³¹cza internetowego, sali konferencyjnej, promocji, prowa-

dzenia ksiêgowoœci, us³ug doradczych, zwolnienia z op³aty ZUS, pomocy 

prawnej. To wszystko w ramach miesiêcznej op³aty w wysokoœci nie 

przekraczaj¹cej 250 z³. W ramach AIP mo¿na prowadziæ firmê przez 1 rok. 

Wiêcej informacji: . Warto znaleŸæ najbli¿szy inkubator, 

zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ i proponowanymi warunkami. 

Jeœli jesteœ osob¹ niepe³nosprawn¹ mo¿esz otrzymaæ Po¿yczka lub kredyt. Oprocentowanie komercyjne. Warto dog³êbnie 

z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przeanalizowaæ ofertê banków i wybraæ najkorzystniejsz¹ dla siebie. 

jednorazowo œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej lub rolniczej, Niektóre banki specjalizuj¹ siê w po¿yczaniu pieniêdzy na rozwój firmy, ich 

je¿eli nie otrzyma³aœ/-eœ innej bezzwrotnej finansowej pomocy publicznej na oferta w tym zakresie jest lepsza od pozosta³ych. Pomys³ na firmê i biznes-

ten cel. Wysokoœæ nie mo¿e przekraczaæ piêtnastokrotnoœci przeciêtnego plan bêd¹ przedmiotem analizy. Im bardziej wiarygodne przedsiêwziêcie, 

wynagrodzenia. Szczegó³owych informacji o mo¿liwoœci i warunkach   tym prawdopodobieñstwo po¿yczenia pieniêdzy przez bank wiêksze. 

a) Refundacja poniesionych kosztów na za³o¿enie mikroprzedsiêbiorstwa 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dla osób, które nie 

podlegaj¹ ubezpieczeniu KRUS. Szczegó³owe informacje w Oddzia³ach 

Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

b) Refundacja poniesionych kosztów na za³o¿enie mikroprzedsiêbiorstwa 

na terenach dzia³ania Lokalnych Grup Dzia³ania (LGD) w ramach 

Programu Leader+. Mapa dzia³aj¹cych na terenie Polski LGD dostêpna 

jest pod adresem: . Szcze-

gó³owe informacje w organizacjach tworz¹cych LGD (stowarzyszenia 

i fundacje).

c) Po¿yczka lub porêczenie kredytowe z inicjatywy JEREMIE – dotyczy 

województw: dolnoœl¹skiego, ³ódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego. Szczegó³owe informacje w podmiotach pe³ni¹-

cych rolê poœredników finansowych w ramach inicjatywy JEREMIE. 

http://www.fapa.com.pl/mapaLGD/mapa.html
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otrzymania œrodków szukaj w starostwie powiatowym. Analogicznie jak przy 

opisanych wczeœniej dotacjach konieczne jest dotrzymanie warunków 

zawartej umowy. 

Kiedy bêdziesz ju¿ prowadziæ firmê i dojdziesz do wniosku, ¿e 

potrzebny Ci jest pracownik (albo kolejny pracownik) rozwa¿ mo¿liwoœæ 

utworzenia miejsca pracy dla osoby niepe³nosprawnej. Jeœli stworzysz takie 

miejsce mo¿esz wyst¹piæ o zwrot poniesionych wydatków zwi¹zanych 

zadaptacj¹ pomieszczeñ zak³adu pracy, adaptacj¹ lub nabyciem urz¹dzeñ, 

zakupem i autoryzacj¹ oprogramowania na u¿ytek pracowników niepe³no-

sprawnych oraz urz¹dzeñ technologii wspomagaj¹cych lub przystosowa-

nych do potrzeb wynikaj¹cych z ich niepe³nosprawnoœci. Warunkiem jest 

zatrudnienie osoby niepe³nosprawnej - bezrobotnej lub poszukuj¹cej pracy 

i niepozostaj¹cej w zatrudnieniu, skierowanej przez powiatowy urz¹d pracy 

na okres minimum 36 miesiêcy.  

Poszukuj¹c sposobu sfinansowania swojego przedsiêwziêcia 

zainteresuj siê dzia³aj¹cymi lokalnie agencjami rozwoju. Czêœæ z nich 

udziela kredytów, inne udzielaj¹ porêczeñ kredytowych dla banków, 

pomagaj¹ uzyskiwaæ dotacje, realizowaæ inwestycje i rozliczaæ je, prowa-

dz¹ inkubatory przedsiêbiorczoœci, umo¿liwiaj¹ podniesienie wiedzy, udzie-

laj¹ doradztwa. Zdobyta informacja, wiedza ma równie¿ wymiar finansowy – 

nie musisz wydawaæ swoich pieniêdzy na jej uzyskanie. 

Decyzja o skorzystaniu z zewnêtrznego Ÿród³a finansowania powinna 

byæ dok³adnie przeanalizowana. Wybór w³aœciwej œcie¿ki jest mo¿liwy 

dopiero po wykonaniu biznesplanu. Decyduj¹c siê na po¿yczkê/ 

kredyt nale¿y wzi¹æ pod uwagê bie¿¹ce zobowi¹zania zwi¹zane 

z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ i sp³atê rat z odsetkami.  

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³e-

cznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

214, poz. 1407 z póŸn. zm.)

ZAPAMIÊTAJ !

ZAPAMIÊTAJ
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Zanim zap³acisz podatki

ROZDZIA£ 7.

Podatki s¹ sprê¿yn¹ pañstwa.

Cyceron

PLNPLN
PLNPLN



Podatki towarzysz¹ spo³eczeñstwu od staro¿ytnoœci. Choæ mieszkañców), w której prowadzona jest dzia³alnoœæ. Zalet¹ tej formy 

niechêtnie oddajemy pañstwu czêœæ swoich przychodów, pamiêtaæ nale¿y, opodatkowania jest prostota i brak formalnoœci (nie prowadzi siê ewidencji). 

i¿ umo¿liwiaj¹ one prawid³owe jego funkcjonowanie - finansowanie edukacji, Jednak bez wzglêdu na to czy osi¹gniesz dochody czy nie, musisz zap³aciæ 

s³u¿by zdrowia, bezpieczeñstwa pañstwa i obywateli, infrastruktury i innych sta³y podatek.

dziedzin. Przedsiêbiorca powinien dokonaæ wyboru optymalnego dla siebie 

sposobu opodatkowania spoœród dostêpnych mo¿liwoœci. Przybli¿ymy Przyk³adowe wysokoœci podatku w z³ (stan prawny marzec 2011):

zagadnienia zwi¹zane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od towarów 

i us³ug (VAT). 

Prowadz¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako osoba fizyczna masz 

teoretycznie do dyspozycji nastêpuj¹ce formy opodatkowania: 
Rycza³t od przychodów ewidencjonowanych – podatek naliczany jest procentowo 

od kwot uzyskanych ze sprzeda¿y towarów lub us³ug. Przychody 

z okreœlonych rodzajów dzia³alnoœci maj¹ swoj¹ procentow¹ stawkê 

opodatkowania (20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%). Podatnik zobowi¹zany jest 

odnotowywaæ ka¿d¹ uzyskan¹ kwotê. Rozpoczynaj¹c prowadzenie dzia³al-

noœci w ci¹gu roku mo¿na skorzystaæ z tej formy opodatkowania bez 
W praktyce, nie wszystkie rodzaje dzia³alnoœci mog¹ byæ 

wzglêdu na wysokoœæ przychodów (nie mo¿na jednoczeœnie korzystaæ 
opodatkowane kart¹ podatkow¹ i rycza³tem od przychodów 

z opodatkowania w formie karty podatkowej). 
ewidencjonowanych (szczegó³y: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. 

o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
W obu formach nie maj¹ znaczenia poniesione koszty prowadzenia 

osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z póŸn. 
dzia³alnoœci, po prostu ich siê nie uwzglêdnia.  

zm.)

Zasady ogólne – wymagaj¹ prowadzenia podatkowej ksiêgi przychodów 
Karta podatkowa – to najprostsza forma opodatkowania dla niektórych 

i rozchodów albo ksi¹g rachunkowych (przy wiêkszych rozmiarach 
rodzajów drobnej dzia³alnoœci (us³ugi, handel, gastronomia). Podatnik 

prowadzonej dzia³alnoœci). Wpisywana do ksiêgi jest ka¿da kwota uzyskana 
wp³aca ka¿dego miesi¹ca sta³¹ kwotê zale¿n¹ od rodzaju dzia³alnoœci, 

ze sprzeda¿y towaru lub us³ugi (przychód) oraz poniesione wydatki 
iloœci zatrudnionych osób oraz wielkoœci miejscowoœci (iloœci 

zwi¹zane z prowadzeniem przedsiêbiorstwa (koszty) np. zakup maszyn, 

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

 

 

p

p

p

p

 karta podatkowa, 

rycza³t od przychodów ewidencjonowanych, 

zasady ogólne,

podatek liniowy.

bez zatrudniania osób

1 pracownik

2 pracowników

3 pracowników

9595

249249

356356

423423

109 126

279 310

394 423

462 500

do 5 tys.
od 5 tys.
do 50 tys.

powy¿ej
 50 tys.

miejscowoœæ - liczba mieszkañców

zatrudnienie
rodzaj 

dzia³alnoœci

us³ugi
kosmetyczne
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urz¹dzeñ, narzêdzi, wyposa¿enia, op³aty za lokal, towary i us³ugi od innych ksiêgê przychodów i rozchodów albo ksiêgi rachunkowe.

dostawców itp. Ró¿nica miêdzy przychodem a kosztami stanowi dochód 

podlegaj¹cy procentowemu opodatkowaniu w zale¿noœci od jego wielkoœci. Prowadzenie podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów (ksi¹g 

rachunkowych) nie jest najprostsze, ale forma ta pozwala odliczyæ 

poniesione koszty i zap³aciæ podatek tylko od faktycznych zysków. Koszty 

uzyskania przychodu to ró¿ne wydatki, które ponosi podatnik w celu 

osi¹gniêcia zysku. Gdy ponoszone koszty s¹ wy¿sze ni¿ przychody 

mówimy o stracie. Przychodem s¹ otrzymane pieni¹dze, ale równie¿ tzw. 

Od dochodu podatnik ma prawo odliczyæ niektóre ulgi podatkowe (w skali œwiadczenia w naturze – np. otrzymane nieodp³atnie rzeczy a tak¿e 

roku sk³adaj¹c PIT). Tak obliczona kwota stanowi tzw. podstawê wykonane na rzecz podatnika us³ugi „za darmo”.

opodatkowania. Rozlicza siê j¹ wg skali podatkowej 18% i 32%. Je¿eli 

podstawa opodatkowania mieœci siê w pierwszym przedziale (do 85 528 z³) Podstawa prawna: 

osoba p³aci podatek 18%, je¿eli jest wy¿sza – od kwoty przekraczaj¹cej - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

32%, jak w poni¿szej tabeli. fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z póŸn. zm.)

  Podatek dochodowy op³acany przez osoby prawne wynosi 19% 

podstawy opodatkowania.

Spó³ka cywilna nie jest podatnikiem. Ka¿dy ze wspólników rozlicza 

siê indywidualnie analogicznie jak przy opodatkowaniu osób fizycznych 

prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Podatek liniowy  spodziewaj¹c siê wysokoœci podstawy opodatkowania Spó³ka z o.o. jako osoba prawna podlega opodatkowaniu 19%. 

przekraczaj¹cej 85 528 z³ podatnik mo¿e wybraæ podatek liniowy 19% Ponadto, je¿eli nastêpuje wyp³ata dywidendy na rzecz wspólników, a s¹ oni 

zg³aszaj¹c wybór tego sposobu opodatkowania urzêdowi skarbowemu do osobami fizycznymi, to p³ac¹ równie¿ podatek dochodowy od osób 

dnia poprzedzaj¹cego dzieñ rozpoczêcia dzia³alnoœci (jeœli rozpoczyna fizycznych.

w ci¹gu roku). W praktyce ten sposób jest op³acalny dla osób, których 

podstawa opodatkowania przekroczy kwotê 96 384 z³. Korzystaj¹c z tej Podstawa prawna: 

formy nie ma mo¿liwoœci dokonania odliczeñ (ulg podatkowych w ramach Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

rocznego PIT) niektórych wydatków, które odliczymy przy skali 18%, 32%. prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póŸn. zm.)

Analogicznie jak przy zasadach ogólnych podatnik prowadzi podatkow¹ 

 -

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

        przychód (ze sprzeda¿y towaru lub us³ugi)
—     koszt uzyskania przychodu (konieczne wydatki)

=       dochód (kwota do procentowego opodatkowania)

podatek wynosi

18% minus kwota zmniejszaj¹ca podatek 556,02 z³

14 839,02 + 32% nadwy¿ki ponad 85 528 z³

podstawa obliczenia 
podatku w z³

ponad do

85 528 z³

85 528 z³
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3. Podatek od towarów i us³ug - VAT (Value Added Tax) wego nabycia towarów, wobec podatników œwiadcz¹cych us³ugi: 

prawnicze, w zakresie doradztwa, jubilerskie, a tak¿e niemaj¹cych siedziby Opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug, podlegaj¹: 

lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Pe³n¹ listê ograniczeñ 

zawiera Ustawa. 

Podatnik rozpoczynaj¹cy dzia³alnoœæ mo¿e dokonaæ rejestracji jako 

podatnik VAT i zrezygnowaæ z przytoczonego wczeœniej zwolnienia staj¹c 

siê tzw. „podatnikiem VAT czynnym”. Wystawiaj¹c faktury VAT do ceny netto 

dolicza wartoœæ podatku nale¿nego do zap³aty urzêdowi skarbowemu, 

w ten sposób klient p³aci wartoœæ brutto. Z drugiej strony, ten sam podatnik 

zakupuje potrzebne towary i us³ugi od innych podatników VAT równie¿ 

p³ac¹c kwoty brutto. Zap³acona w cenach brutto kwota podatku VAT to 

podatek naliczony. W okresach rozliczeniowych podatnik oblicza ró¿nicê 

miêdzy podatkiem nale¿nym a naliczonym. Jeœli jest wartoœci¹ dodatni¹ Podatnik rozpoczynaj¹cy w trakcie roku podatkowego wykonywanie 

wp³aca j¹ na konto urzêdu skarbowego. Jeœli jest ujemna, podatnik ma czynnoœci jest zwolniony od podatku, je¿eli przewidywana przez niego 

prawo do obni¿enia o tê ró¿nicê kwoty podatku nale¿nego za nastêpne wartoœæ sprzeda¿y nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej 

okresy lub do zwrotu ró¿nicy przez urz¹d skarbowy.dzia³alnoœci gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150 000 z³. 

Podstawa prawna: Przyk³ad:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ugMagdalena rozpocznie dzia³alnoœæ od 1 wrzeœnia 2011 r. Bêdzie 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z póŸn. zm.)korzysta³a ze zwolnienia dopóki wartoœæ sprzeda¿y nie przekroczy 

50 000 z³ [(150 000 z³ : 12 m-cy) x 4 m-ce].  

Przedsiêbiorca mo¿e z³o¿yæ do w³aœciwego organu administracji Je¿eli faktyczna wartoœæ sprzeda¿y przekroczy miêdzy 1.09.2011 r. 

publicznej lub pañstwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie a 31.12.2011 r. kwotê 50 000 z³ zwolnienie traci moc z momentem 

pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, przekroczenia tej kwoty, powstaje obowi¹zek podatkowy. 

z których wynika obowi¹zek œwiadczenia przez przedsiêbiorcê daniny Opodatkowaniu podlega nadwy¿ka sprzeda¿y ponad wartoœæ 

publicznej oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne lub zdrowotne, w jego 50 000z³.

indywidualnej sprawie. Organ do którego z³o¿ony zosta³ wniosek 

zobowi¹zany jest do udzielenia interpretacji bez zbêdnej zw³oki, nie Nie wszyscy przedsiêbiorcy mog¹ korzystaæ z tego zwolnienia. 

póŸniej ni¿ w ci¹gu 30 dni od otrzymania i op³acenia wniosku (40 z³).    Nie stosuje siê go m.in. do importu towarów i us³ug, wewn¹trzwspólnoto-

1) odp³atna dostawa towarów i odp³atne œwiadczenie us³ug na terytorium 

Polski; 

2) eksport towarów (potwierdzony przez urz¹d celny, okreœlony w prze-

pisach celnych wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium 

Wspólnoty); 

3) import towarów (przywóz towarów z terytorium panstwa nie nalezacego 

do Wspólnoty) na terytorium Polski; 

4) wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na 

terytorium Polski; 

5) wewn¹trzwspólnotowa dostawa towarów. 
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Interpretacja nie jest wi¹¿¹ca dla przedsiêbiorcy, jednak¿e nie mo¿e on byæ Jeszcze innym rozwi¹zaniem jest rejestracja i prowadzenie 

obci¹¿ony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyj- dzia³alnoœci w innym pañstwie Wspólnoty. Wymaga to wczeœniejszego 

nymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosowa³ siê do dok³adnego zebrania informacji. Niektóre znajdziesz w portalach:

uzyskanej interpretacji. Interpretacja jest wi¹¿¹ca dla organów administracji  - europejski portal dla ma³ych przedsiê-

publicznej lub pañstwowych jednostek organizacyjnych w³aœciwych dla biorstw,

przedsiêbiorcy i mo¿e zostaæ zmieniona wy³¹cznie w drodze wznowienia – portal sieci Enterprise Europe Network.

postêpowania. Nie zmienia siê interpretacji, w wyniku której nast¹pi³y 

nieodwracalne skutki prawne. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z póŸn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.)

Od kilku lat dzia³a Krajowa Informacja Podatkowa ( ), 

Infolinia: 801 055 055, gdzie podatnicy bezp³atnie mog¹ korzystaæ z pomo-

cy. 

Przedstawiliœmy podstawowe zagadnienia zwi¹zane z op³acaniem 

poda-tków dla osób zamieszka³ych w Polsce. Nasz kraj zawar³ dwustronne 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze wszystkim pañstwami 

cz³onkowskimi Unii Europejskiej. Na ich mocy, dochody pracowników oraz 

osób samozatrudnionych opodatkowane s¹ tylko w pañstwie miejsca 

zamieszkania, je¿eli podatnik przebywa w tym drugim pañstwie przez okres 

lub okresy nieprzekraczaj¹ce ³¹cznie 183 dni, w okresie dwunastu miesiêcy, 

rozpoczynaj¹cym siê lub koñcz¹cym w danym roku podatkowym. 

Zasadniczo, ten sam dochód nie mo¿e byæ opodatkowany podwójnie lecz 

ka¿da umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania mo¿e zawieraæ jakieœ 

specyficzne postanowienia. 

http://ec.europa.eu/small-business

http://www.een.org.pl 

www.kip.gov.pl

Zanim zarejestrujesz firmê przeanalizuj w oparciu o biznesplan 

i symulacjê jaka forma opodatkowania bêdzie najkorzystniejsz¹ dla 

Ciebie. SprawdŸ czy mo¿esz j¹ zastosowaæ w planowanym rodzaju 

dzia³alnoœci. Podobne czynnoœci wykonaj w odniesieniu do podatku 

VAT.

ZAPAMIÊTAJ
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Formalizujemy dzia³alnoœæ firmy

ROZDZIA£ 8.

Przyjdzie czas, kiedy zima zapyta nas, co robiliœmy przez ca³e lato.

Przys³owie Romów



Nierzadko wypowiadane s¹ opinie, ¿e rejestracja dzia³alnoœci Wniosek posiada instrukcjê wype³niania wiêc procedura nie powinna 

gospodarczej w naszym kraju jest trudna i obejmuje zbyt du¿o tzw. sprawiæ k³opotu. Konieczna jest znajomoœæ numeru PKD - Polskiej 

biurokracji. Tymczasem polega ona na wykonaniu kilku czynnoœci wed³ug Klasyfikacji Dzia³alnoœci ( ) - wspominaliœmy 

opisanego schematu. o tym w rozdziale pi¹tym. Druk EDG-1 s³u¿y nie tylko do rejestracji ale 

Rejestracja powinna nast¹piæ dopiero wtedy, gdy jesteœmy gotowi równie¿ stanowi na póŸniejszy okres dzia³alnoœci firmy:

do prowadzenia dzia³alnoœci. Od tego momentu bowiem rusza zegar 

zobowi¹zañ finansowych, dokumentacyjnych oraz prawnych. Dlatego ten 

rozdzia³ poprzedzony jest siedmioma, w których przygotowywaliœmy 

dzia³alnoœæ firmy. Jeœli rzetelnie wype³ni³aœ/-eœ wszystkie zadania, 

zaplanowa³aœ/-eœ najdrobniejsze szczegó³y i czujesz mobilizuj¹cy dreszcz 

emocji to sygna³, ¿e nadesz³a pora… Czas formalnie rozpocz¹æ. 

W przypadku dzia³alnoœci osoby fizycznej lub spó³ki cywilnej dlatego niektóre kwestie mog¹ budziæ zdziwienie osoby rejestruj¹cej.

obowi¹zuje nas WPIS DO EWIDENCJI DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ 

prowadzonej przez urz¹d gminy/miasta w³aœciwego ze wzglêdu miejsce Ewidencja dzia³alnoœci gospodarczej jest jawna i dane osobowe 

zamieszkania wnioskodawcy. Zanim siê tam udamy pobieramy ze strony w niej zawarte nie podlegaj¹ przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

internetowej urzêdu (jeœli jest dostêpny) lub ze strony Ministerstwa o ochronie danych osobowych. Niektóre urzêdy gmin/miast na swoich 

Gospodarki (www.mg.gov.pl) druk EDG-1 (zak³adka: wsparcie stronach umieszczaj¹ wyszukiwarkê podmiotów gospodarczych. Jeœli 

przedsiêbiorczoœci). Spe³nia on funkcje dwóch wniosków o wpisy do: w Twojej miejscowoœci jest taka praktyka, po wpisaniu czêœciowych danych 

firmy uka¿¹ siê dostêpne informacje. Oczywiœcie pod warunkiem, ¿e firma 

jest ju¿ zarejestrowana. 

Przedsiêbiorca mo¿e podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w dniu 

z³o¿enia wniosku o wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej albo 

okreœliæ póŸniejszy termin rozpoczêcia. Niektóre rodzaje dzia³alnoœci objête 

s¹ obowi¹zkiem uzyskania przez przedsiêbiorcê koncesji albo zezwolenia. 

W takiej sytuacji rozpoczêcie dzia³alnoœci mo¿liwe jest dopiero po 

spe³nieniu dodatkowych wymagañ. 

wniosek o zmianê danych we wpisie do ewidencji dzia³alnoœci 

gospodarczej,

wniosek o zawieszenie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej,

wniosek o wznowienie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej,

zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) dzia³alnoœci 

gospodarczej,

a) ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej (urz¹d gminy/miasta),

b) krajowego rejestru urzêdowego podmiotów gospodarki narodowej 

REGON (urz¹d statystyczny)

oraz dwóch zg³oszeñ: 

a) identyfikacyjnego (aktualizacyjnego), o którym mowa w przepisach o za- 

sadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników - NIP (urz¹d 

skarbowy), 

b) p³atnika sk³adek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeñ spo³ecznych albo zg³oszenia oœwiadczenia o kontynuo-

waniu ubezpieczenia spo³ecznego rolników w rozumieniu przepisów 

o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (ZUS lub KRUS). 

www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

p

p

p

p
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Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie dzia³alnoœci gospo-

darczej w zakresie: 

Niektóre rodzaje dzia³alnoœci wymagaj¹ uzyskania zezwolenia. 

Zezwolenia wydawane s¹ na czas oznaczony, lub nieoznaczony, na 

wniosek przedsiêbiorcy pod warunkiem, ¿e odrêbne przepisy tak stanowi¹. 

Wydanie lub odmowa wydania oraz cofniêcie zezwolenia odbywa siê 

w drodze administracyjnej.

Uzyskanie zezwolenia wymaga prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie 

Pe³ne zestawienie aktów prawnych dotycz¹cych rodzajów dzia³alnoœci m.in.: 

gospodarczej, które wymagaj¹ uzyskania zezwolenia zawiera art. 75 

Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z póŸn. zm.). 

Kolejna grupa dzia³alnoœci wymaga wpisu do odpowiedniego 

rejestru na podstawie oœwiadczenia przedsiêbiorcy o spe³nieniu wymogów 

okreœlonych w odrêbnych ustawach. Okreœlaj¹ one równie¿ organ 

prowadz¹cy rejestr dla danego typu dzia³alnoœci oraz treœæ oœwiadczenia. 

Zaœwiadczenie o dokonaniu wpisu wydaje siê z urzêdu. Jest to tzw. 

utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszañców,

dzia³alnoœci polegaj¹cej na wykorzystywaniu, usuwaniu i unieszko-

1) poszukiwania lub rozpoznawania z³ó¿ kopalin, wydobywania kopalin ze dliwianiu odpadów komunalnych,

z³ó¿, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk³adowania obrotu zwierzyn¹ ¿yw¹ (w kraju i za granic¹), z wy³¹czeniem sprzeda¿y 

odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; prowadzonej przez dzier¿awców i zarz¹dców obwodów ³owieckich na 

2) wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹ i amunicj¹ oraz terenie kraju,

wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych,

3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesy³ania, dystrybucji prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz¹t, grzybowisk i spalarni 

i obrotu paliwami i energi¹; zw³ok i czêœci zwierz¹t,

4) ochrony osób i mienia; eksploatacji publicznej sieci telefonicznej lub sieci przeznaczonej do 

5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych lub 

radiofonicznych oraz na u¿ywanie urz¹dzeñ radiowych do nadawania 6) przewozów lotniczych; 

i transmisji,7) prowadzenia kasyna gry. 

prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na terenie specjalnych stref 

ekonomicznych,

urz¹dzania i prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie gier losowych i zak³a-

dów wzajemnych,

uprawy maku i konopi w³óknistych,

dzia³alnoœci zwi¹zanej z wykorzystaniem energii atomowej.

dzia³alnoœci ubezpieczeniowej,

przemys³ spirytusowy (wyrób, rozlew, oczyszczanie, ska¿ania i odwa-

dnianie, wydzielanie spirytusu z innego wytworu), a tak¿e na wyrób 

i rozlew wódek, wyrobów winiarskich, hurtowy obrót napojami 

alkoholowymi, sprzeda¿ napojów alkoholowych, 

wytwarzanie wyrobów tytoniowych,

prowadzenia apteki ogólnodostêpnej, wytwarzanie œrodków farmace-

utycznych, materia³ów medycznych oraz hurtowy obrót tymi œrodkami 

i materia³ami,

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p
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dzia³alnoœæ regulowana. Osoby, które rozpoczynaj¹ prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoœci 

gospodarczej, przez okres 24 miesiêcy kalendarzowych od dnia 

Przyk³adowe rodzaje dzia³alnoœci regulowanej i podmioty prowadz¹ce rozpoczêcia wykonywania tej dzia³alnoœci mog¹ op³acaæ sk³adki na 

rejestry: ubezpieczenia spo³eczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie ni¿szej 

jednak ni¿ 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracê. W 2011 roku 

kwota nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 415,80 z³.

Z preferencyjnych zasad op³acania sk³adek nie mog¹ skorzystaæ osoby, 

które:

Sk³adki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mog¹ 

op³acaæ jedynie osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 

na podstawie przepisów o dzia³alnoœci gospodarczej lub innych przepisów 

szczególnych, w tym wspólnicy spó³ki cywilnej.

Pozosta³e œcie¿ki do przetarcia…

Tu przedsiêbiorca zg³asza formê opodatkowania (opis w poprzednim 

rozdziale). Deklaruj¹c podjêcie czynnoœci w zakresie podatku VAT albo 
Niezale¿nie od z³o¿onego wniosku EDG-1 rozpoczynaj¹cy dzia³alnoœæ 

bêd¹c zobowi¹zanym do tego z mocy prawa, nale¿y dokonaæ rejestracji za 
przedsiêbiorca dokonuje zg³oszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, 

poœrednictwem formularza VAT-R. 
przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpoœrednio do 

Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ 

na stronie .www.zus.pl

Urz¹d skarbowy

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych

p

p

w okresie ostatnich 60 miesiêcy kalendarzowych przed dniem 

rozpoczêcia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej prowadzi³y 

pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ,

wykonuj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na rzecz by³ego pracodawcy, na 

rzecz którego przed dniem rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej 

w bie¿¹cym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywa³y 

w ramach stosunku pracy lub spó³dzielczego stosunku pracy czynnoœci 

wchodz¹ce w zakres wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej.

marsza³ek województwa  w³aœciwy ze wzglêdu 
na siedzibê przedsiêbiorcy

rodzaj dzia³alnoœci

prowadzenie indywidualnej 
praktyki lekarskiej

prowadzenie stacji 
kontroli pojazdów

prowadzenie oœrodka 
szkolenia kierowców

us³ugi detektywistyczne

dzia³alnoœæ kantorowa

prowadzenie badañ 
psychologicznych

kandydatów na kierowców

œwiadczenie us³ug 
turystycznych

podmiot prowadz¹cy rejestr

Okrêgowa Rada Lekarska

starosta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce 
wykonywania dzia³alnoœci

starosta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce 
wykonywania dzia³alnoœci

minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych

Prezes Narodowego Banku Polskiego

marsza³ek województwa  w³aœciwy ze wzglêdu 
na miejsce wykonywania dzia³alnoœci
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www.pip.gov.pl

Bank

Piecz¹tka

Pañstwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Pañstwowa Inspekcja Sanitarna (SANEPID) 

omiejscu, rodzaju oraz zakresie prowadzonej dzia³alnoœci, a tak¿e o liczbie 

pracowników. Zawiadomienie do Inspektora Sanitarnego nale¿y z³o¿yæ Przed wyborem warto okreœliæ swoje potrzeby i dopasowaæ do nich 

w terminie 30 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika.najkorzystniejsz¹ ofertê któregoœ z banków. Nie wyobra¿am sobie dziœ 

funkcjonowania bez obs³ugi konta przez Internet, choæ spotykam 

W przypadku prowadzenia niektórych rodzajów dzia³alnoœci konieczne jest przedsiêbiorców, dla których czas zatrzyma³ siê kilka lat temu… 

uzyskanie zgody inspektora sanitarnego (SANEPID-u) na prowadzenie 

dzia³alnoœci w danym lokalu. Dotyczy to m.in. podjêcia dzia³alnoœci 

w zakresie prowadzenia:Wprawdzie wersje elektroniczne dokumentów wypieraj¹ tradycyjne, to 

jednak tradycyjna piecz¹tka jest przydatna w wielu sytuacjach. Treœæ 

piecz¹tki osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹: nazwa 

firmy, imiê i nazwisko w³aœciciela, adres, NIP – to podstawowe dane. Warto 

W zwi¹zku z tym przed rozpoczêciem prac budowlanych (remontowych, rozwa¿yæ zamieszczenie dodatkowych: logotyp, telefon, faks, e-mail, strona 

adaptacyjnych) najlepiej ustaliæ szczegó³y z powiatowym inspektorem www, ew. REGON.

sanitarnym aby unikn¹æ póŸniejszych k³opotów zwi¹zanych z dopuszcze-Treœæ piecz¹tki spó³ki prawa handlowego: nazwa spó³ki, siedziba i adres, 

niem lokalu do u¿ywalnoœci. oznaczenie s¹du rejestrowego, numer wpisu do rejestru, w przypadku 

spó³ek z o.o. wysokoœæ kapita³u zak³adowego, w przypadku spó³ek 

W przypadku rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej akcyjnych wysokoœæ kapita³u zak³adowego i wp³aconego, NIP.

w formie spó³ki cywilnej zg³oszenie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej 

sk³ada ka¿dy ze wspólników oddzielnie (w urzêdzie miejscowoœci swojego 

miejsca zamieszkania). Przed rejestracj¹ strony powinny zawrzeæ pisemn¹ 
W przypadku zatrudnienia co najmniej 1 pracownika jesteœ zobowi¹zana/-y 

umowê, co z jednej strony u³atwi procedury administracyjne, z drugiej -  
poinformowaæ o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej dzia³alnoœci oraz 

pozwoli w przysz³oœci unikn¹æ nieporozumieñ miêdzy wspó³pracuj¹cymi 
liczbie pracowników Inspektorat Okrêgowy PIP. Zawiadomienie nale¿y 

osobami. 
z³o¿yæ w terminie 30 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika. 

W przypadku spó³ki cywilnej numer REGON nadawany jest samej spó³ce, 
Przydatne informacje oraz adresy Inspektoratów Okrêgowych znajdziesz na 

a nie ka¿demu ze wspólników z osobna. Nadanie REGON-u spó³ce cywilnej 
stronie: 

wymaga osobistego zg³oszenia wspólników w Urzêdzie Statystycznym.

W przypadku wyboru dzia³alnoœci w formie spó³ki osobowej albo 

Przedsiêbiorca, który zatrudnia pracownika b¹dŸ pracowników ma kapita³owej rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze S¹dowym 

obowi¹zek zawiadomienia na piœmie w³aœciwego inspektora sanitarnego prowadzonym przez s¹dy rejonowe w³aœciwe ze wzglêdu na siedzibê 

p

p

p

sklepu spo¿ywczego,

wszelkich placówek gastronomicznych,

gabinetu kosmetycznego, itp.
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tworzonej spó³ki. Wymagane formularze dostêpne s¹ w s¹dach.

Zgodnie z art. 49 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (d. art. 43 

Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹) swoboda 

przedsiêbiorczoœci obejmuje podejmowanie i wykonywanie dzia³alnoœci 

prowadzonej na w³asny rachunek, jak równie¿ zak³adanie i zarz¹dzanie 

przedsiêbiorstwami, a zw³aszcza spó³kami, na warunkach okreœlonych 

przez ustawodawstwo pañstwa przyjmuj¹cego dla w³asnych obywateli. 

Ograniczenia swobody przedsiêbiorczoœci obywateli jednego pañstwa 

cz³onkowskiego na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego s¹ zakazane 

w ramach przepisów traktatu. Zakaz ten obejmuje równie¿ ograniczenia 

w tworzeniu agencji, oddzia³ów lub filii przez obywateli danego pañstwa 

cz³onkowskiego, ustanowionych na terytorium innego pañstwa 

cz³onkowskiego.

Wiêcej wiadomoœci na temat dzia³alnoœci firm w innych pañstwach 

Wspólnoty:

Opisy procedur rejestracji firm w kraju i za granic¹ zawarte s¹ tak¿e 

na stronie zak³adka „wsparcie przedsiêbiorczoœci”. www.mg.gov.pl 

Rejestracja dzia³alnoœci w innym pañstwie Wspólnoty

To ju¿ ostatni rozdzia³ podstawowego przygotowania do 

zainicjowania dzia³alnoœci firmy. ¯yczê, by zarz¹dzanie ni¹ 

stanowi³o Ÿród³o satysfakcji psychicznej i materialnej. 

Naprawdê warto spróbowaæ! POWODZENIA!!

p

p

p

http://ec.europa.eu/small-business

http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm

http://www.een.org.pl

Rejestracja firmy w urzêdach to fina³ wczeœniejszego okresu 

przygotowañ. Dokumenty sporz¹dzaj w dwóch egzemplarzach: jeden 

sk³adaj w urzêdzie, drugi z potwierdzeniem przyjêcia gromadŸ 

w dokumentacji firmy. Niebawem przekonasz siê, ¿e warto…

 - europejski portal dla ma³ych 

przedsiêbiorstw,

 - portal: Twoja 

Europa szans¹ dla Twojej firmy. Prowadzenie przedsiêbiorstwa 

w Europie,

 - Sieæ Enterprise Europe Network oferuj¹ca ma³ym 

i œrednim przedsiêbiorstwom kompleksowe us³ugi, które maj¹ im pomóc 

wpe³ni rozwin¹æ ich potencja³ i zdolnoœci innowacyjne. 

ZAPAMIÊTAJ
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Podsumowanie Konkursu
Lokalny Promotor 
Przedsiæbiorczoúci.
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Tytu³ pracy: Tytu³ pracy: 

Autor filmu: Autorka prezentacji multimedialnej: 

Firma: Firma: 

W³aœciciele: W³aœcicielka:  

Forma prawna:  Forma prawna: 

Firma dzia³a w bran¿y budowlanej od 1990 roku, na rynku Kawiarnia – pub zlokalizowana na warszawskiej Pradze umo¿liwia 

regionalnym. G³ównym przedmiotem dzia³alnoœci jest wykonywanie sieci klientowi przeniesienie siê do czasów I po³owy XX wieku. Oferta nie tylko dla 

i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania. Œrednio- cia³a, ale równie¿ dla ducha: koncerty, warsztaty tañca i rysunku, wystawy. 

roczne zatrudnienie ponad 30 osób. Pan Zbigniew twierdzi, ¿e m³odzi ludzie Dzia³a od 2008 roku. „Miejsce szybko siê przyjê³o i spodoba³o. Staramy siê 

powinni zak³adaæ firmy, to powoduje ich usamodzielnienie i niezale¿noœæ. dbaæ o klientów, bo to naszym zdaniem jest najwa¿niejsze. Ani z rejestracj¹ 

Zatrudnianie pracowników wi¹¿e siê z odpowiedzialnoœci¹ nie tylko za nich, firmy, ani z uzyskaniem kredytu nie by³o k³opotów. Po drugim miesi¹cu 

ale równie¿ za los ich rodzin. �ród³em satysfakcji jest obecnoœæ od ponad dzia³alnoœci byliœmy w stanie ca³kowicie utrzymaæ siê i dzia³aæ dalej” – mówi 

20 lat na rynku budowlanym. Zapytana o najwiêksze trudnoœci Pani Roksana. 

wspó³w³aœcicielka Pani Ewa odpowiada: zdobywanie zleceñ oraz niskie 

ceny podczas przetargów.

Decyzj¹ jury konkursu praca otrzyma³a drug¹ nagrodê a firma honorowy tytu³ 

Lokalny Promotor Przedsiêbiorczoœci 2011

Decyzj¹ jury konkursu praca otrzyma³a pierwsz¹ 

nagrodê a firma honorowy tytu³ Lokalny Promotor 

Przedsiêbiorczoœci 2011

  

Postaw na niezale¿noœæ Jak stworzyæ Sens Nonsensu

Tomasz Dandy – student Uniwersytetu Œl¹skiego Magdalena Pi³ka – studentka Warszawskiego Uniwersytetu 

w Katowicach Medycznego w Warszawie

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Us³ugowe PEWIMA Warszawski Folklor Roksana Anna Pietruczanis, Warszawa woj. 

S.J. Œwiêtoch³owice woj. œl¹skie mazowieckie

Zbigniew W. Witkowski, Ewa Witkowska-Kuœnierz Roksana Anna Pietruczanis

spó³ka jawna dzia³alnoœæ gospodarcza osoby fizycznej 



Tytu³ pracy: Firma powsta³a w 2008 roku w ramach Akademickiego Inkubatora 

Przedsiêbiorczoœci, prowadzi dzia³alnoœæ regionaln¹. Profil firmy przeciera 

Autor filmu: s³abo znany, niszowy obszar. W³aœciciel otwarcie opowiada w wywiadzie 

o swoich osobistych doœwiadczeniach, które mog¹ byæ Ÿród³em inspiracji 

Firma: i odwagi dla innych. Jako najwiêksz¹ trudnoœæ wymienia ludzk¹ mental-

noœæ. Zachêca do tworzenie firm – równie¿ konkurencyjnych. „W biznesie 

W³aœciciel: dobre uczynki zawsze pop³acaj¹” – twierdzi Pan Bartosz. 

Forma prawna: Tytu³ pracy: 

Autorzy filmu: 

Dziesiêciominutowy film przybli¿a œwiadczone przez firmê us³ugi 

laserowe. Podmiot dzia³a od 2009 roku na terenie ca³ego kraju. 

Œrednioroczne zatrudnienie – 5 osób. „Powodem do satysfakcji jest Firma: 

zdobywanie nowych klientów darz¹cych nas zaufaniem” – mówi Pan Jan. 

Jako najwiêksz¹ trudnoœæ wskazuje konkurencjê. W³aœcicielka: 

Tytu³ pracy: Forma prawna: 

Autor wywiadu: Firma powsta³a w 2008 roku, oferuje us³ugi w zakresie fryzjerstwa na 

rynku lokalnym. Podczas siedmiominutowego filmu w³aœcicielka ujawnia 

powód za³o¿enia w³asnej firmy, trudnoœci z którymi przysz³o jej siê zmierzyæ 

Firma: oraz wewnêtrzne rozterki charakterystyczne dla wielu osób. Wywiad 

przeplatany obrazem codziennej pracy. Powodem do dumy jest udzia³ 

w otwartych mistrzostwach fryzjerstwa polskiego. Pani Aneta, której firma 

W³aœciciel: najtrudniejszy okres ma za sob¹ przekazuje radê tym, którzy siê wahaj¹: 

„trzeba kochaæ to, co siê robi, wk³adaæ serce w to, co siê robi, i… BÊDZIE 

Forma prawna: DOBRZE!”

Profesjonalne us³ugi laserowe

Bartosz Pudo – student Politechniki Opolskiej w Opolu

Printy Poland Sp. z o.o., Bytom woj. œl¹skie

Jan Kurzac 

spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Klucz do sukcesu

Dariusz Iwañczak, Agnieszka Bacia – student, studentka 

Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach

Studio Fryzjerskie „Retro”, Libi¹¿, woj. ma³opolskie

Aneta Ciesielska

Wywiad z m³odym pomys³odawc¹ i za³o¿ycielem firmy OnG Opieka dzia³alnoœæ gospodarcza osoby fizycznej 

nad Grobami

Krzysztof Rachut – student Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej 

we W³oc³awku

OnG Opieka nad Grobami Bartosz Podolski, Toruñ woj. kujawsko -

pomorskie

Bartosz Podolski

dzia³alnoœæ gospodarcza osoby fizycznej 
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Tytu³ pracy: Forma prawna: 

Autorzy prezentacji multimedialnej: Pan Jarek marzy³ o w³asnym salonie. Na pocz¹tku otworzy³ ma³y, 

niepozorny salon mêski z jednym stanowiskiem. Dziœ jest to salon damski, 

mêski i solarium. Oferuje us³ugi na rynku lokalnym. Za kilka miesiêcy firma 

Firma: bêdzie obchodzi³a 11. rocznicê dzia³alnoœci. Pocz¹tki nie by³y ³atwe, ale 

satysfakcja jest niesamowita. Zak³ad przeszed³ moje najœmielsze 

W³aœciciel: oczekiwania – mówi w³aœciciel. Przywo³uje s³owa Thomasa Edisona „Nie 

przepracowa³em ani jednego dnia w swoim ¿yciu. Wszystko co robi³em, to 

Forma prawna: by³a przyjemnoœæ”.

Tytu³ pracy: 

Hurtownia artyku³ów spo¿ywczych dzia³aj¹ca od 1996 roku o zasiê-

gu regionalnym. Zaopatruje sklepy spo¿ywcze i lodziarnie. W oparciu Autorka prezentacji multimedialnej: 

oprezentacjê œledzimy systematyczny rozwój firmy i umiejêtne zarz¹dzanie. 

Œrednioroczne zatrudnienie – 8 osób. Powodem do satysfakcji jest 

organizacja ogólnopolskich targów lodziarskich. Jako najwiêkszy problem Firma: 

Pani Ewa wymienia trudnoœci w windykacji nale¿noœci.

W³aœciciel: 

Tytu³ pracy: 

Forma prawna: 

Autorka prezentacji multimedialnej: 

Ambicj¹ Pañstwa Krzemiñskich by³a lokalna inicjatywa, w wyniku 

Firma: której miasto nabra³oby artystycznego wyrazu. Realizuj¹c j¹, w 2008 roku 

utworzyli biznes zwi¹zany ze swoimi zainteresowaniami. Tak powsta³ sklep 

W³aœciciel: plastyczny o zasiêgu regionalnym oferuj¹cy bogaty asortyment. Jako 

powód do satysfakcji w³aœciciele wymieniaj¹: rozwój, utrzymanie na rynku.

Udzia³ w uzupe³nianiu siê sprzeda¿y hurtowej i detalicznej dowodem dzia³alnoœæ gospodarcza osoby fizycznej

na sukces

Anna Meresta, Artur Apel – studentka, student Politechniki Œl¹skiej 

w Gliwicach

Hurtownia S³odyczy SMAKOSZ, Œwiêtoch³owice, woj. œl¹skie

Ewa Mieszkowska

dzia³alnoœæ gospodarcza osoby fizycznej

Pasja – droga do sukcesu

Wioletta Wilk  – studentka Wy¿szej Szko³y Bankowej w Poznaniu 

Wydzia³ Zamiejscowy w Chorzowie

Firma Handlowa TEMPERA, Œwiêtoch³owice woj. œl¹skie

S³awomir Krzemiñski

Salon fryzur

dzia³alnoœæ gospodarcza osoby fizycznej

Bo¿ena Bednarczyk  – studentka Wy¿szej Szko³y Bankowej 

w Chorzowie

Salon Fryzur Jaros³aw Brachmañski, Œwiêtoch³owice woj. œl¹skie

Jaros³aw Brachmañski
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Tytu³ pracy: Firma dzia³aj¹ca w bran¿y tekstylnej o zasiêgu miêdzynarodowym, 

jest liderem w produkcji toreb ekologicznych w kraju. Funkcjonuje od 2005 

Autorka wywiadu: roku. „Po studiach trzeba by³o podj¹æ decyzjê czy pracujê dla kogoœ, czy 

pracujê dla siebie. Ta druga forma zdecydowanie bardziej mnie przeko-

na³a” – mówi Pan £ukasz. Œrednioroczne zatrudnienie 6 osób. Najwiêksza 

Firma: trudnoœæ: konkurencja chiñskich produktów niskiej jakoœci.

W³aœciciel: Tytu³ pracy: 

Forma prawna: Autor wywiadu: 

Firma o zasiêgu ogólnopolskim dzia³aj¹ca od 2008 roku w bran¿y Firma: 

us³ug edukacyjnych i transportowych. Œrednioroczne zatrudnienie – 4 oso-

by. Pytany w wywiadzie o trudne chwile w dzia³alnoœci firmy Prezes odpo-

wiada: „Kryzysy s¹ potrzebne, bo mobilizuj¹ do dzia³ania, daj¹ impuls do W³aœciciel: 

myœlenia i podejmowania nowych decyzji”.

Forma prawna: 

Tytu³ pracy:

Autorki prezentacji multimedialnej: Pomys³ na firmê zrodzi³ siê podczas studiów i pracy w organizacji 

pozarz¹dowej. „To, czego nauczy³em siê w ramach wolontariatu 

wykorzysta³em w prowadzeniu przedsiêbiorstwa” – wyznaje Pan Przemy-

Firma: s³aw. Firma o zasiêgu ogólnopolskim. G³ównym przedmiotem dzia³alnoœci 

jest consulting oraz bran¿a szkoleniowa i informatyczna. Firma dzia³a od 

W³aœciciel: 2007 roku. Œrednioroczne zatrudnienie 2 osoby i oko³o 10 wspó³pracu-

j¹cych. Powód do dumy: pozyskanie dla klientów firmy grantów na kwotê 10 

Forma prawna: mln z³ w 2010 roku. Swoim m³odszym kole¿ankom i kolegom przekazuje 

dwie rady: 1/ nie baæ siê, 2/ maksymalnie zaanga¿owaæ siê w prowadzenie 

firmy.

Przedsiêbiorca z misj¹

Magdalena Guziak-Nowak – studentka Uniwersytetu Jagiello-

ñskiego w Krakowie

Or³y z Podlasia Sp. z o.o., Soko³ów Podlaski, woj. mazowieckie

Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Diecezji Drohiczyñskiej Pope³ni³em du¿o b³êdów

spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Tomasz Siniew – student Uniwersytetu Warmiñsko Mazurskiego 

w Olsztynie

NGO and Business Service Przemys³aw Rajchel, Olsztyn woj. 

warmiñsko-mazurskie

Przemys³aw Rajchel

dzia³alnoœæ gospodarcza osoby fizycznej 

Ekologia przede wszystkim

Monika Witek, Joanna Bluszcz  – studentki Uniwersytetu Œl¹skiego   

w Katowicach

P.P.H.U. „Art - Atak” £ukasz Koz³owski, Chorzów woj. œl¹skie 

£ukasz Koz³owski

dzia³alnoœæ gospodarcza osoby fizycznej

9 39 2 P o d s u m o w a n i e k o n k u r s uP o d s u m o w a n i e k o n k u r s u



Raport z badania studentów 
na temat gotowoúci do prowadzenia 
firmy
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W badaniu ankietowym (on-line oraz wersja klasyczna – drukowana) 

wziê³o udzia³ 517 osób (studentek i studentów), których odpowiedzi zosta³y 

poddane szczegó³owej analizie w niniejszym raporcie (stan na dzieñ 

16.05.2011 r.).  Poni¿sze wykresy ilustruj¹ procentowy udzia³ respondentów 

uwzglêdniaj¹cy wiek, p³eæ i rodzaj uczelni. 

 

Mimo jednakowej akcji promocyjno-informacyjnej bez wzglêdu na 

rodzaj uczelni w badaniu udzia³ wziê³o 3x wiêcej osób z uczelni publicznych 

ni¿ niepublicznych.

W badaniu wziê³o udzia³ o 8% wiêcej studentek ni¿ studentów przy 

równym dostêpie obu p³ci.

Uzyskane wyniki pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ w badaniu uczestniczy³y 

osoby studiuj¹ce na ró¿nych poziomach. 

58,03%
41,97%

 

P³eæ:  kobieta

mê¿czyzna

do ukoñczenia 21 lat
Wiek:

42,02%  

35,02%

22,96%

Student/-ka uczelni:

75,59%

24,41%

publicznej

niepublicznej

Które z ni¿ej wymienionych czynników stanowi³yby / stanowiæ 

bêd¹ dla Ciebie g³ówne powody prowadzenia swojej firmy ?

25,13%

14,99%

5,48%

13,34%

28,02%

13,03%

niezale¿noœæ i samodzielnoœæ

nienormowany czas pracy

biuro, samochód, s³u¿bowy telefon, itd.

brak szefa nad sob¹

wysokoœæ dochodów

samorealizacja, zajmowanie sie rzeczami, 
które siê lubi i czerpanie z tego satysfakcji

22 - 24

25 i wiecej 



Pytani o czynniki, które stanowiæ bêd¹ g³ówne powody prowadzenia Prowadzenie w³asnej firmy wymaga pewnej wiedzy, szeregu 

swojej firmy, dla najwiêksza iloœæ odpowiedzia³a: „samorealizacja, umiejêtnoœci i postaw. Ankietowani wskazali, w które z nich zostali 

zajmowanie siê rzeczami, które siê lubi i czerpana z tego satysfakcja” (28%) wyposa¿eni podczas dotychczasowej edukacji (szko³y, uczelni). Spoœród 

oraz „niezale¿noœæ i samodzielnoœæ” (25%). Na zbli¿onym poziomie oœmiu wymienionych, najwiêcej osób wskaza³o odpowiedzi:  „organizacja 

znajduj¹ siê: nienormowany czas pracy, wysokoœæ dochodów oraz brak czasu” (17%), „umiejêtnoœæ analizy problemów i podejmowania decyzji” 

szefa nad sob¹. Dla najmniejszej grupy (ok. 5,5%) badanych (17%), „prowadzenie korespondencji przy u¿yciu e-maila oraz znajdowania 

determinantem prowadzenia firmy jest „biuro, samochód, s³u¿bowy telefon, potrzebnych informacji w Internecie” (16%). Zdaniem ankietowanych, 

itd.”. dotychczasowa edukacja najmniej przygotowa³a ich w dwóch obszarach: 

„diagnozy sytuacji rynkowej (ustalenia, które z rodzajów dzia³alnoœci maj¹ 

szansê powodzenia na lokalnym rynku)” (8%) oraz „korzystania z pomocy 

zewnêtrznej na etapie zak³adania firmy i jej prowadzenia” (5%). 

Które z czynników wp³ywaj¹ w kluczowy sposób na decyzje o za³o¿eniu 

 
w³asnej firmy?

Prowadzenie w³asnej firmy wymaga pewnej wiedzy, szeregu umiejêtnoœci 

i postaw. Spoœród wymienionych zaznacz te, w które zosta³aœ/-eœ wyposa- 

¿ona/-y podczas dotychczasowej edukacji - szko³a, uczelnia:

16,93%

17,20%

7,63%

14,26%

16,33%

 

11,04%

5,22%

11,38%

korzystania z pomocy zewnêtrznej na etapie zak³adania firmy 
i jej prowadzenia

umiejêtnoœæ analizy problemów i podejmowania decyzji

diagnozy sytuacji rynkowej (ustalenia, które z rodzajów 
dzia³alnoœci maj¹ szansê powodzenia na lokalnym rynku)

prowadzenia korespondencji przy u¿yciu e-maila oraz 
znajdowania potrzebnych informacji w Internecie

organizacji czasu

sporz¹dzenia biznes planu

analizy i wykorzystania informacji, danych, wyników badañ, 
raportów, sprawozdañ

praktyczne umiejêtnoœci zarz¹dzania nabyte poprzez np. pracê 
w samorzadzie uczniowskim, studenckim, kole naukowym czy 
w projekcie tematycznym

posiadanie potrzebnych 
na start pieniêdzy 

(mo¿liwoœæ ich uzyskania)
33,08%

inny...
0,76%

umiejêtnoœci, wiedza 
merytoryczna

8,81%
predyspozycje 

osobowe
11,64%

posiadanie pomys³u 
na firmê
29,49%

kontakty, znajomoœci, koneksje
16,21%

9 99 8 R a p o r t z b a d a n i a s t u d e n t ó wR a p o r t z b a d a n i a s t u d e n t ó w



W pytaniu o kluczowe czynniki, które wp³ywaj¹ na decyzjê o za³o- osoby”. Ponad 10% badanych nie wie, co zrobi w trudnej sytuacji. 

¿eniu w³asnej firmy ponad 33% respondentów wskaza³o koniecznoœæ Zdezorientowanych równowa¿¹ osoby, które mo¿na by okreœliæ jako 

„posiadania potrzebnych na start pieniêdzy (mo¿liwoœæ ich uzyskania)”, pewnych siebie optymistów - ponad 11% respondentów podkreœli³o, ¿e „s¹ 

a niewiele mniej (niespe³na 30%) wskaza³o „posiadanie pomys³u na firmê”. przygotowani i nie przewiduj¹ trudnoœci – wszystko maj¹ przemyœlane”. 

„Umiejêtnoœci, wiedza merytoryczna” oraz „predyspozycje osobowe” Mniej ni¿ 10% studentów zdecydowa³oby siê na „skorzystanie z pomocy 

zosta³y ocenione jako najmniej istotne czynniki, które wp³ywaj¹ na decyzjê odp³atnej dla firm”

oza³o¿eniu firmy i wskazane przez blisko: 12% i 9% ankietowanych. 

Które z wymienionych ni¿ej czynnoœci, Twoim zdaniem najbardziej 

Przygotowaniu, rozpoczêciu dzia³alnoœci i prowadzeniu firmy towarzyszy absorbuj¹ przedsiêbiorcê:

koniecznoœæ podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Jeœli napotkasz na 

trudnoœci, w¹tpliwoœci to: 

Na pytanie, które z wymienionych czynnoœci, zdaniem ankietowa-

nych najbardziej absorbuj¹ przedsiêbiorcê, 27% z nich odpowiedzia³o, ¿e 

„relacje z instytucjami (urz¹d gminy, urz¹d skarbowy, ZUS, SANEPID, 

Pañstwowa Inspekcja Pracy, itp.)”, 22% „zarz¹dzanie finansami (np. 
W przypadku pojawienia siê trudnoœci, w¹tpliwoœci, problemów, 

regulowanie zobowi¹zañ, kszta³towanie w³aœciwych proporcji miêdzy 
zwi¹zanych z prowadzeniem firmy, 36% ankietowanych zadeklarowa³o 

inwestycjami a œrodkami na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ)” zaœ 19% wskaza³o 
„skorzystanie z bezp³atnej pomocy instytucji wspieraj¹cych nowe firmy”, 

„czynnoœci administracyjne”.  
a ok. 33% uwa¿a, ¿e „poradz¹ sobie sami albo poprosz¹ o pomoc bliskie 

32,78%

35,84%

9,69%  

11,22%

 
10,46%

 

skorzystam z bezp³atnej pomocy instytucji 
wspieraj¹cych nowe firmy

poradzê sobie sam/-a albo poproszê o pomoc 
bliskie osoby

nie wiem co zrobiê, trudno powiedzieæ

jestem przygotowana /-y, nie przewiduje 
trudnoœci - mam wszystko przemyœlane

skorzystam z pomocy odp³atnej dla firm

zarz¹dzanie finansami (np. regulowanie zobowi¹-
zañ, kszta³towanie w³aœciwych proporcji miêdzy 
inwestycjami a œrodkami na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ)

ca³okszta³t dzia³alnoœci zgodnie 
z obowi¹zujacymi przepisami

czynnoœci administracyjne

relacje z instytucjami (urz¹d gminy, urz¹d 
skarbowy, ZUS, SANEPID, Pañstwowa Inspekcja 
Pracy, itp.)

zarz¹dzanie ludŸmi (np. dobór odpowiednich 
pracowników, kszta³towanie w³aœciwych relacji, 
motywowanie, wydajnoœæ pracy, wynagradzanie)

18,99%

27,24%

21,74%

18,81%

13,22%
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gospodarczej”. Tylko niespe³na 5% ankietowanych „ju¿ prowadzi swoj¹ Kiedy planujesz za³o¿yæ firmê?

firmê (samodzielnie lub w spó³ce) albo wspó³uczestniczy w zarz¹dzaniu 

firm¹ rodzinn¹”

Które z wymienionych czynników obni¿aj¹ motywacjê do utworzenia 

i prowadzenia przedsiêbiorstwa

Kolejne pytanie dotyczy³o planowanego terminu utworzenia firmy. 

35% respondentów odpowiedzia³o „jeszcze nie wiem, zastanawiam siê”, 

a ponad 33% z kolei zadeklarowa³o, ¿e „zdobêd¹ doœwiadczenie jako 

pracownik i po kilku latach za³o¿¹ w³asn¹ firmê”. Ok. 26% ogó³u odpowiedzi 

na to pytanie stanowi³y ³¹cznie dwa stanowiska w tej kwestii: firma zostanie 

za³o¿ona „mo¿liwie szybko, jeszcze podczas studiów” (14%) oraz „zaraz po 

ukoñczeniu studiów” (12%). Jednoczeœnie ok. 11% studentów bior¹cych 

udzia³ w badaniu „w ogóle nie planuje prowadziæ dzia³alnoœci 

10,76%

 

35,47%

 
14,42%

12,36%

33,18%

4,58%

zdobêdê doœwiadczenie jako pracownik i po kilku latach za³o¿ê w³asn¹ firmê

ju¿ prowadzê swoj¹ firmê (samodzielnie lub w spó³ce) albo wspó³uczestniczê w zarz¹dzaniu 
firm¹ rodzinn¹

w ogóle nie planujê prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej

jeszcze nie wiem, zastanawiam siê

mo¿liwie szybko, jeszcze podczas studiów

zaraz po ukoñczeniu studiów

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%
23,12%

 
21,18%

 

14,31%

 

16,33%

 

8,16%

6,71%

5,01% 5,09%

0,08%

biurokracja ze strony organów pañstwa i samorz¹du lokalnego, niechêtny stosunek urzêdników

du¿a konkurencja, ryzyko bankructwa

trudno znaleŸæ dobry pomys³

wysokie koszty prowadzenia dzia³alnoœci, w konsekwencji ma³y zysk dla przedsiêbiorcy

niestabilne prawo, czêste zmiany

zaleg³oœci p³atnicze (zatory finansowe) - opóŸniaj¹ce siê regulowanie zobowi¹zañ finansowych

trudnoœci znalezienia dobrych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami

korupcja

nie wiem, nie interesowa³am/-em siê tym
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Czynnikami, które najbardziej obni¿aj¹ motywacjê do utworzenia pomys³, ¿eby go zrealizowaæ mo¿na znaleŸæ Ÿród³o finansowania”. Ponad 

i prowadzenia przedsiêbiorstwa, zdaniem respondentów s¹: „biurokracja ze 15% respondentów wybra³o odpowiedŸ „do zapocz¹tkowania dzia³alnoœci 

strony organów pañstwa i samorz¹du lokalnego, niechêtny stosunek firmy potrzeba znacznych œrodków, nie mam mo¿liwoœci ich zdobycia, wiêc 

urzêdników” (23%) oraz „du¿a konkurencja, ryzyko bankructwa” (21%). nie myœlê o firmie”, natomiast 13% ankietowanych wskaza³o „¿eby 

W dalszej kolejnoœci ankietowani wymienili: „wysokie koszty prowadzenia rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ potrzeba przynajmniej 100 tysiêcy 

dzia³alnoœci, w konsekwencji ma³y zysk dla przedsiêbiorcy” (16%) oraz z³otych”. Dla 5% osób aspekt finansowy inicjowania dzia³alnoœci 

„trudno znaleŸæ dobry pomys³” (14%). gospodarczej nie jest wa¿ny, gdy¿ udzielona zosta³a odpowiedŸ „nie 

zastanawia³am/-em siê nad tym, nie interesuje mnie to”.

Które ze stwierdzeñ najlepiej odzwierciedla Twoje przemyœlenia dot. aspektu 

Jakie g³ówne Ÿród³a finansowe na rozpoczêcie dzia³alnoœci Twojej firmy finansowego inicjowania dzia³alnoœci gospodarczej: 

przewidywa³abyœ / -³byœ: 

W badaniu znalaz³o siê tak¿e pytanie o postawy studentów dot. 

aspektu finansowego inicjowania dzia³alnoœci gospodarczej. Najwiêcej, bo 

a¿ 65% bior¹cych udzia³ w ankiecie odpowiedzia³o, ¿e „najwa¿niejszy jest 

12,53% 15,15%

64,65%

 

5,25%
2,42%

inne¿eby rozpocz¹æ 
dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ potrzeba 
przynajmniej 100 
tysiêcy z³otych

do zapocz¹tkowania 
dzia³alnoœci firmy 
potrzeba znacznych 
œrodków, nie mam 
mo¿ l iwoœc i  i ch  
zdobycia, wiêc nie 
myœlê o firmie

najwa¿niejszy jest 
pomys³, ¿eby go 
zrealizowaæ mo¿na 
znaleŸæ Ÿród³o 
finansowania

nie zastanawia-
³am/-em siê nad 
tym, nie intere-
suje mnie to

26,98%
 

13,30%

 

20,20%
 

39,52%

 

œrodki w³asne, po¿yczone od rodziny, znajomych

bank - kredyt, po¿yczka, leasing

pomoc podmiotów wspieraj¹cych tworzenie i rozwój firm - niskooprocentowana 
po¿yczka

bezzwrotna dotacja na tworzenie firmy (np. z urzêdu pracy albo z programów 
pomocowych Unii Europejskiej)
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A¿ 40% ankietowanych liczy na pozyskanie „bezzwrotnej dotacji na rozpoczêcie dzia³alnoœci firmy  jest dla 35% „mo¿liwoœæ zrealizowania 

tworzenie firmy (np. z urzêdu pracy albo z programów pomocowych Unii pomys³u na który nie mam swoich pieniêdzy”. W dalszej kolejnoœci, 

Europejskiej)”. 27% respondentów wskaza³o jako g³ówne Ÿród³o finansowe ankietowani wymienili „mo¿liwoœæ zakupu potrzebnego wyposa¿enia 

na rozpoczêcie dzia³alnoœci firmy „œrodki w³asne, po¿yczone od rodziny, i sprzêtu do prowadzenia firmy” (22%), „skomplikowane i d³ugotrwa³e 

znajomych”. Mniej liczna grupa (20%) skorzysta³aby z pomocy podmiotów procedury administracyjne zwi¹zane z ubieganiem siê i przyznaniem 

wspieraj¹cych tworzenie firm udzielaj¹cych niskooprocentowanych dotacji” (21%). Tylko 9% respondentów wybra³o odpowiedŸ „bêdê mia³/-a 

kredytów, a tylko 13% z oferty banków. pracê”, by³ to czynnik w najmniejszym stopniu istotny przy podejmowaniu 

decyzji o ubiegania siê o dotacjê. 

Planuj¹c rozpoczêcie dzia³alnoœci firmy mo¿na ubiegaæ siê o bezzwrotn¹ pomoc 

Jedn¹ z mo¿liwosci pozyskania kapita³u zewnêtrznego jest kredyt z banku lub finansow¹ (dotacjê). Które z ni¿ej wymienionych czynników mia³yby kluczowe 

z instytucji wspieraj¹cej rozwój firm. Które z poni¿szych czynników znaczenie przy podejmowaniu przez Ciebie decyzji 

powodowa³yby szukanie innych rozwi¹zañ ni¹ zaci¹ganie kredytu

Czynnikiem, który mia³by kluczowe znaczenie przy podejmowaniu 

decyzji o ubieganiu siê o bezzwrotn¹ pomoc finansow¹ (dotacjê) na 

35,35%

20,82%

9,20%

 

12,35%

 

22,28%

 

koniecznoœæ zwrotu 
udzielonej dotacji 
wraz z odsetkami 

w przypadku 
niezgodnego 

z umow¹ zagospo-
darowania œrodków

mo¿liwoœæ zrealizo-
wania pomys³u na 

który nie mam 
swoich pieniêdzy

skomplikowane 
i d³ugotrwa³e 

procedury admi-
nistracyjne
 zwi¹zane z 

ubieganiem siê 
i przyznaniem 

dotacji

bêdê mia³/-a 
pracê

mo¿liwoœæ zakupu 
potrzebnego 
wyposa¿enia 
i sprzêtu do 

prowadzenia firmy

12,55%
 

43,79%

35,29%

8,37%  

brak osoby/osób, która spe³nia³aby wymogi porêczenia kredytu

obawa, ¿e na pocz¹tku dzia³alnoœci firma nie bêdzie generowaæ przychodów - brak 
œrodków na sp³acanie rat kredytu i odsetek

wysokie oprocentowanie kredytu

skomplikowana procedura administracyjna przyznania kredytu
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Jedn¹ z mo¿liwoœci pozyskania kapita³u zewnêtrznego jest kredyt odpowiedŸ: „na pewno nie bêdê prowadzi³/-a firmy”.

z banku lub z instytucji wspieraj¹cej rozwój firm. Ankietowani wskazali dwa 

czynniki (³¹cznie stanowi¹ce 79% odpowiedzi), które zniechêcaj¹ ich do 

zaci¹gniêcia kredytu i szukania innych rozwi¹zañ. S¹ to „obawa, ¿e na 

pocz¹tku dzia³alnoœci firma nie bêdzie generowaæ przychodów – brak 
Studentki i studenci, którzy wziêli udzia³ w badaniu, w prowadzeniu 

œrodków na sp³acanie rat kredytu i odsetek” (44%) oraz „wysokie 
firmy upatruj¹ przede wszystkim Ÿród³o samorealizacji, niezale¿noœci i sa-

oprocentowanie kredytu” (35%)
modzielnoœci. Jako ju¿ nabyte umiejêtnoœci przydatne w prowadzeniu firmy 

wskazuj¹: organizacji czasu, analizy problemów i podejmowania decyzji, 

O jakiej przysz³oœci zawodowej myœlisz w stosunku do siebie? prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz wyszukiwania potrzebnych 

informacji w Internecie. Tylko 14% respondentów ocenia, i¿ zosta³a 

wyposa¿ona w umiejêtnoœæ tworzenia biznes planu. Jeszcze mniej (11%) 

deklaruje umiejêtnoœci analizy i wykorzystania informacji, danych, wyników 

badañ, raportów, sprawozdañ. S¹ to umiejêtnoœci kszta³towane na poziomie 

gimnazjum i szko³y ponadgimnazjalnej zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ podstaw¹ 

programow¹ kszta³cenia ogólnego. Ponadto mieszcz¹ siê w tzw. kompe-

tencjach kluczowych w procesie uczenia siê przez ca³e ¿ycie zgodnie 

z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady. Posiadanie praktycznych 

umiejêtnoœci zarz¹dzania nabytych m.in. poprzez pracê w samorz¹dzie 

studenckim, uczniowskim, aktywnoœæ w ko³ach naukowych czy realizacjê 

projektu stwierdza 11% badanych. 

Najwiêcej osób (40%) rozpoczêcie dzia³alnoœci sfinansowa³oby 

z bezzwrotnej dotacji (urzêdu pracy albo œrodków Unii Europejskiej). 

Równie¿ w ramach bezp³atnej pomocy œwiadczonej przez podmioty 
Ostatnie pytanie dotyczy³o przysz³oœci zawodowej respondentów. 

zewnêtrzne zbli¿ony odsetek respondentów (36%) bêdzie szuka³ wsparcia 
Niemal identyczna liczba osób, nieco ponad 29% wybra³o odpowiedzi 

w przypadku wyst¹pienia trudnoœci. Niespe³na 10% skorzysta z pomocy 
„bêdê szuka³/-a pracy etatowej w charakterze pracownika, jeœli nie znajdê 

odp³atnej. Blisko 65% m³odych ludzi uto¿samia siê ze stwierdzeniem, i¿ 
odpowiedniej - za³o¿ê w³asn¹ firmê” i „za³o¿ê swoj¹ firmê”. 18% uwa¿a, i¿ 

najwa¿niejszy w inicjowaniu dzia³alnoœci gospodarczej jest pomys³, ¿eby go 
ma jeszcze czas na podjêcie decyzji. Tylko niespe³na 3% ankietowanych 

zrealizowaæ mo¿na znaleŸæ Ÿród³o finansowania. Decyzje o zaci¹gniêcia 
negatywnie odnios³o siê do prowadzenia w³asnej firmy i wskaza³o 

kredytu na rozpoczêcia dzia³alnoœci bêd¹ podejmowane ostro¿nie:

Wnioski z badania

29,26%

 
6,11%

 

2,74%

 

mam jeszcze 
czas, nie zasta-
nawia³am/-em 
siê nad tym na pewno 

nie bêdê
prowadzi³/-a
firmy

bêdê kontynuowa³/-a 
prowadzenie firmy 
rodzinnej

za³o¿ê 
swoj¹ 
firmê

bêdê szuka³/-a 
pracy etatowej 
w charakterze 
pracownika, 
jeœli nie znajdê 
odpowiedniej 
- za³o¿ê w³asn¹ 
firmê

bedê szuka³/-a 
pracy etatowej 
w charakterze 
pracownika, 
nie przewidujê 
prowadzenia 
w³asnej firmy

18,32%

14,11%

29,47%
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najwiêcej osób (44%) obawia siê, ¿e na pocz¹tku firma nie bêdzie 

przynosi³a dochodów albo bêd¹ one zbyt ma³e, by sp³acaæ kredyt a 35% 

wysokiego oprocentowania kredytu. Zapraszamy Ciê do wype³nienia poni¿szej ankiety, której wyniki 

opracujemy zbiorczo i zamieœcimy w maju 2011 roku na stronie www. 

Przyszli adepci rynku pracy przejêli opinie wyra¿ane przez Bêdziesz wówczas mog³a/móg³ porównaæ co na temat prowadzenia swojej 

przedsiêbiorców i media o obci¹¿aj¹cej biurokracji. Najbardziej firmy myœl¹ Twoje kole¿anki i koledzy z innych uczelni. Wyniki stan¹ siê 

absorbuj¹ce czasowo zdaniem uczestników badania s¹ relacje z urzêdami czêœci¹ raportu opracowanego w ramach projektu. Z góry serdecznie 

gmin, skarbowym, zak³adem ubezpieczeñ spo³ecznych, sanepidem czy dziêkujemy!  

Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy. Jednoczeœnie najwiêksza iloœæ osób wskaza³a 

to jako najbardziej demotywuj¹cy czynnik. Kolejne obni¿aj¹ce motywacjê P³eæ

w dzia³alnoœci gospodarczej czynniki to du¿a konkurencja, ryzyko kobieta             mê¿czyzna

bankructwa (21%) oraz wysokie koszty prowadzenia dzia³alnoœci a w rezul-

tacie ma³y zysk (16%). Student/-ka uczelni:  

        publicznej          niepublicznej

Przeprowadzone badanie mia³o charakter ogólnopolski, dotyczy³o 

studentek i studentów uczelni publicznych i niepublicznych, ró¿nych Wiek:

kierunków. Uzyskane wyniki s¹ zbie¿ne z podobnymi badaniami         do ukoñczenia 21 lat        22 – 24          25 i wiêcej

wewn¹trzuczelnianymi. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ badanie mia³o charakter 

deklaratywny. Na inicjowanie dzia³alnoœci firm w najbli¿szych latach wp³yw 1. Które z ni¿ej wymienionych czynników stanowi³yby / stanowiæ bêd¹ 

bêdzie mia³o szereg czynników zewnêtrznych zwi¹zanych zarówno z fun- dla Ciebie g³ówne powody prowadzenia swojej firmy? (zaznacz nie 

kcjonowaniem rynku jak równie¿ polityk¹ pañstwa wobec sektora MŒP.  wiêcej ni¿ 2 odpowiedzi)

A. niezale¿noœæ i samodzielnoœæ

B. nienormowany czas pracy

C. biuro, samochód, s³u¿bowy telefon, itd.

D. brak szefa nad sob¹

E. samorealizacja, zajmowanie siê rzeczami, które siê lubi 

   i czerpana z tego satysfakcja

F. wysokoœæ dochodów

Narzêdzie, które pos³u¿y³o do zebrania danych i opracowania raportu
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2. Prowadzenie w³asnej firmy wymaga pewnej wiedzy, szeregu 4. Przygotowaniu, rozpoczêciu dzia³alnoœci i prowadzeniu firmy 

umiejêtnoœci i postaw. Spoœród wymienionych zaznacz te, w które towarzyszy koniecznoœæ podejmowania odpowiedzialnych decyzji. 

zosta³aœ/-eœ wyposa¿ona/-y podczas dotychczasowej edukacji Jeœli napotkasz na trudnoœci, w¹tpliwoœci to: (zaznacz nie wiêcej ni¿ 

(szko³a uczelnia): dwie odpowiedzi)

A. umiejêtnoœæ analizy problemów i podejmowania decyzji A. poradzê sobie sam/-a albo poproszê o pomoc bliskie osoby

B. organizacji czasu B. skorzystam z bezp³atnej pomocy instytucji wspieraj¹cych nowe 

C. diagnozy sytuacji rynkowej (ustalenia, które z rodzajów dzia³a-    firmy

   lnoœci maj¹ szansê powodzenia na lokalnym rynku) C. skorzystam z pomocy odp³atnej dla firm

D. sporz¹dzenia biznes planu D. jestem przygotowana /-y, nie przewidujê trudnoœci - mam 

E. prowadzenia korespondencji przy u¿yciu e-maila oraz znajdo-    wszystko przemyœlane

   wania potrzebnych informacji w Internecie E. nie wiem co zrobiê, trudno powiedzieæ 

F. analizy i wykorzystania informacji, danych, wyników badañ, 

   raportów, sprawozdañ 5. Które z wymienionych ni¿ej czynnoœci, Twoim zdaniem najbardziej 

G. korzystania z pomocy zewnêtrznej na etapie zak³adania firmy absorbuj¹ przedsiêbiorcê (zaznacz nie wiêcej ni¿ trzy):

   i jej prowadzenia

H. praktyczne umiejêtnoœci zarz¹dzania nabyte poprzez np. A. czynnoœci administracyjne

   pracê w samorz¹dzie uczniowskim, studenckim, kole nauko- B. relacje z urzêdami (gminy, skarbowy, ZUS, SANEPID, 

   wym czy w projekcie tematycznym    Pañstwowa Inspekcja Pracy, itp.)

C. zarz¹dzanie finansami (np. regulowanie zobowi¹zañ, 

3. Które z czynników wp³ywaj¹ decyduj¹co na decyzjê o za³o¿eniu    kszta³towanie w³aœciwych proporcji miêdzy inwestycjami 

w³asnej firmy? (zaznacz nie wiêcej ni¿ 2 odpowiedzi)    a œrodkami na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ)

D. zarz¹dzanie ludŸmi (np. dobór odpowiednich pracowników, 

A. posiadanie potrzebnych na start pieniêdzy (mo¿liwoœæ ich    kszta³towanie w³aœciwych relacji, motywowanie, wydajnoœæ 

   uzyskania)    pracy, wynagradzanie, itp.)

B. kontakty, znajomoœci, koneksje E. ca³okszta³t dzia³alnoœci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

C. posiadanie pomys³u na firmê

D. predyspozycje osobowe

E. umiejêtnoœci, wiedza merytoryczna

F. inny……………. jaki?
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6. Kiedy planujesz za³o¿yæ firmê (wska¿ jedn¹ odpowiedŸ): 8. Które ze stwierdzeñ najlepiej odzwierciedla Twoje przemyœlenia dot. 

A. w ogóle nie planujê prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej aspektu finansowego inicjowania dzia³alnoœci gospodarczej 

B. jeszcze nie wiem, zastanawiam siê (zaznacz tylko jedn¹ odpowiedŸ)

C. mo¿liwie szybko, jeszcze podczas studiów

D. zaraz po ukoñczeniu studiów A. ¿eby rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ potrzeba 

E. zdobêdê doœwiadczenie jako pracownik i po kilku latach    przynajmniej 100 tysiêcy z³otych

   za³o¿ê w³asn¹ firmê B. do zapocz¹tkowania dzia³alnoœci firmy potrzeba znacznych 

F. ju¿ prowadzê swoj¹ firmê (samodzielnie lub w spó³ce) albo    œrodków, nie mam mo¿liwoœci ich zdobycia, wiêc nie myœlê 

   wspó³uczestniczê w zarz¹dzaniu firm¹ rodzinn¹    o firmie

C. najwa¿niejszy jest pomys³, ¿eby go zrealizowaæ mo¿na 

7. Które z wymienionych czynników obni¿aj¹ motywacjê do utworzenia    znaleŸæ Ÿród³o finansowania 

i prowadzenia przedsiêbiorstwa (wybierz maksymalnie trzy odpo- D. nie zastanawia³am/-em siê nad tym, nie interesuje mnie to

wiedzi) E. inne, jakie……………………………

A. biurokracja ze strony organów pañstwa i samorz¹du lokalne-

   go, niechêtny stosunek urzêdników 9. Jakie g³ówne Ÿród³a finansowe na rozpoczêcie dzia³alnoœci Twojej 

B. du¿a konkurencja, ryzyko bankructwa firmy przewidywa³abyœ/-³byœ (zaznacz nie wiêcej ni¿ dwa):

C. trudno znaleŸæ dobry pomys³

D. wysokie koszty prowadzenia dzia³alnoœci, w konsekwencji ma³y A. œrodki w³asne, po¿yczone od rodziny, znajomych

   zysk dla przedsiêbiorcy B. bank – kredyt, po¿yczka, leasing

E. niestabilne prawo, czêste zmiany C. pomoc podmiotów wspieraj¹cych tworzenie i rozwój firm – 

F. zaleg³oœci p³atnicze (zatory finansowe) – opóŸniaj¹ce siê regu-    niskooprocentowana po¿yczka

   lowanie zobowi¹zañ finansowych, D. bezzwrotna dotacja na tworzenie firmy (np. z urzêdu pracy 

G. trudnoœci znalezienia dobrych pracowników z odpowiednimi    albo z programów pomocowych Unii Europejskiej)

   kwalifikacjami   

H. korupcja 10. Planuj¹c rozpoczêcie dzia³alnoœci firmy mo¿na ubiegaæ siê o bez-

I. nie wiem, nie interesowa³am/-em siê tym zwrotn¹ pomoc finansow¹ (dotacjê). Które z ni¿ej wymienionych 

czynników mia³yby kluczowe znaczenie przy podejmowaniu przez 

Ciebie decyzji: (wymieñ nie wiêcej ni¿ dwa) 
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A. mo¿liwoœæ zrealizowania pomys³u na który nie mam swoich    nie znajdê odpowiedniej - za³o¿ê w³asn¹ firmê

   pieniêdzy D. za³o¿ê swoj¹ firmê

B. skomplikowane i d³ugotrwa³e procedury administracyjne E. bêdê kontynuowa³/-a prowadzenie firmy rodzinnej

   zwi¹zane z ubieganiem siê i przyznaniem dotacji F. na pewno nie bêdê prowadzi³/-a firmy

C. bêdê mia³/-a pracê

D. koniecznoœæ zwrotu udzielonej dotacji wraz z odsetkami 

   w przypadku niezgodnego z umow¹ zagospodarowania 

   œrodków 

E. mo¿liwoœæ zakupu potrzebnego wyposa¿enia i sprzêtu do 

   prowadzenia firmy

11. Jedn¹ z mo¿liwoœci pozyskania kapita³u zewnêtrznego jest kredyt 

z banku lub instytucji wspieraj¹cej rozwój firm. Które z poni¿szych 

czynników powodowa³yby szukanie innych rozwi¹zañ ni¿ zaci¹ganie 

kredytu (zaznacz nie wiêcej ni¿ dwa)

A. brak osoby/osób, która spe³nia³aby wymogi porêczenia kredytu

B. obawa, ¿e na pocz¹tku dzia³alnoœci firma nie bêdzie genero-

   waæ przychodów – brak œrodków na sp³acanie rat kredytu 

   i odsetek

C. wysokie oprocentowanie kredytu

D. skomplikowana procedura administracyjna przyznania kredytu

  

12. O jakiej przysz³oœci zawodowej myœlisz w stosunku do siebie? 

(wska¿ jedn¹ odpowiedŸ)

A. mam jeszcze czas, nie zastanawia³am/-em siê nad tym 

B. bêdê szuka³/-a pracy etatowej w charakterze pracownika, nie 

   przewidujê prowadzenia w³asnej firmy

C. bêdê szuka³/-a pracy etatowej w charakterze pracownika, jeœli 

1 1 6 R a p o r t z b a d a n i a s t u d e n t ó wR a p o r t z b a d a n i a s t u d e n t ó w 11 7



Informacje o projekcie

Czêœæ IV.

C
Z
Ê
Œ
Æ
 I
V



I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e1 2 0 I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e

Kariera OK – jesteœmy przedsiêbiorczy

ca³a Polska

studenci uczelni publicznych i niepublicznych do ukoñczenia 28 

roku ¿ycia

spo³ecznoœci lokalne, uczniowie i nauczyciele

paŸdziernik 2010 r. – czerwiec 2011 r.

www.karieraok.pl

g³ówne dzia³ania: 

p

p

p

Tytu³ projektu: p

obszar dzia³añ: 

podbiorcy bezpoœredni: 

odbiorcy poœredni: 
czas trwania projektu: 

cele projektu: 

witryna internetowa projektu: 
p

p

p

p

p

ogólnopolski konkursu „Lokalny Promotor Przedsiêbiorczoœci”,

kurs e-learningowy podnosz¹cy wiedzê dot. planowania i prowadzenia 

mikroprzedsiêbiorstwa,

przeprowadzenie badania oraz opracowanie raportu na temat 

gotowoœci studentów do prowadzenia mikroprzedsiêbiorstwa.

opracowanie i wydanie publikacji w wersji  klasycznej – drukowanej 

oraz elektronicznej (e-book) zawieraj¹cej kompendium wiedzy na temat 

planowania i prowadzenia mikroprzedsiêbiorstwa, wybrane materia³y 

konkursowe zg³oszone przez uczestników, wyniki badania na temat 

gotowoœci studentów do prowadzenia mikroprzedsiêbiorstwa,

prowadzenie witryny internetowej stanowi¹cej Ÿród³o wiedzy, informacji, 

doœwiadczeñ w obszarze merytorycznym projektu, materia³ów i info-

rmacji o przebiegu dzia³añ,

podniesienie poziomu wiedzy na temat roli sektora MŒP oraz prowa-

dzenia dzia³alnoœci gospodarczej,

kszta³towanie postaw przedsiêbiorczoœci gospodarczej – gotowoœci do 

tworzenia mikroprzedsiêbiorstw,

prezentacja lokalnych przedsiêbiorstw, które rozpoczyna³y dzia³alnoœæ 

co najmniej 3 lata wczeœniej i funkcjonuj¹ nieprzerwanie, poznanie 

etapów rozwoju, czynników sukcesu,

tworzenie klimatu spo³ecznego zaanga¿owania biznesu na rzecz 

wsparcia m³odych ludzi w wejœciu na rynek pracy,  

poprawa wizerunku spo³ecznego przedsiêbiorcy prywatnego w spo³e-

cznoœciach lokalnych.

Fundacja Edukacja dla Demokracji

ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa

www.edudemo.org.pl
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