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Od autora

W chwili podj cia decyzji o za!o"eniu w!asnej firmy 

z nadziej# i optymizmem planujemy nasz# przysz!o$% w roli 

przedsi biorców. Optymizm niestety cz sto opada wraz 

z u$wiadomieniem sobie, jak wiele wa"nych decyzji nale-

"y podj#% i ile obowi#zków, formalno$ci i kosztów trzeba 

ponie$%, by rozpocz#% dzia!alno$% na w!asny rachunek. 

Jak# form  prawn# wybra%? Jakie p!aci% podatki? By%,

czy nie by% VAT-owcem? Jak wywi#za% si  z obowi#zków

wobec ZUS? To tylko niektóre w#tpliwo$ci, z jakimi musi 

zmierzy% si  pocz#tkuj#cy przedsi biorca.

Z drugiej jednak strony praca na w!asny rachunek daje 

znacznie wi cej satysfakcji i lepsze perspektywy, ni" etat. 

Poza tym rosn#ce obecnie bezrobocie, wi ksze mo"liwo$ci

pozyskania funduszy pomocowych ze &róde! publicznych 

i unijnych oraz wzmacniaj#cy si  trend stopniowego wpro-

wadzania przepisów prawnych u!atwiaj#cych prowadzenie 

w!asnego biznesu stanowi# argument przemawiaj#cy za 

za!o"eniem w!asnej firmy.

Aby u!atwi% Pa'stwu start w roli przedsi biorców, za-

ch camy do przeczytania tej publikacji. Zawiera ona naj-

wa"niejsze informacje na temat rozpocz cia i prowadzenia

ma!ej i $redniej dzia!alno$ci gospodarczej. W opracowaniu 

skupiono si  na przedsi biorstwach niewielkich rozmiarów, 

poniewa" to one ciesz# si  najwi ksz# popularno$ci# w$ród 

osób planuj#cych w!asny biznes z uwagi na proste zasady ich 

funkcjonowania i niewielkie koszty. Ponadto zak!adaj#c ma!#
firm  mo"na wszelkie formalno$ci za!atwi% samodzielnie.

Zapraszamy zatem do zapoznania si  z tym przewodni-

kiem, który – mamy nadziej  – pomo"e Pa'stwu w za!o"eniu 

i funkcjonowaniu w!asnej firmy.

(ycz#c powodzenia w biznesie, "yczymy przyjemnej 

lektury.
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ROZDZIA  I 

Dzia!alno"# gospodarcza – o czym powinien wiedzie# przedsi$biorca?

3. Kto to jest przedsi$biorca?

Przedsi biorc# – zgodnie z przepisami ustawy o swo-

bodzie dzia!alno$ci gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba 

prawna i jednostka organizacyjna nie b d#ca osob# prawn#,

której odr bna ustawa przyznaje zdolno$% prawn# – wy-

konuj#ca we w!asnym imieniu dzia!alno$% gospodarcz#.

Za przedsi biorców uznaje si  tak"e wspólników spó!ki

cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia!alno$ci

gospodarczej.

Za mikroprzedsi biorc uwa"a si  przedsi biorc , któ-

ry w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudnia! $redniorocznie mniej ni" 10 pracowników 

oraz

2) osi#gn#! roczny obrót netto ze sprzeda"y towarów, 

wyrobów i us!ug oraz operacji finansowych nieprzekra-

czaj#cy równowarto$ci w z!otych 2 milionów euro, lub 

sumy aktywów jego bilansu sporz#dzonego na koniec 

jednego z tych lat nie przekroczy!y równowarto$ci 

w z!otych 2 milionów euro. 

Za ma!ego przedsi biorc  uwa"a si  przedsi biorc ,

który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych: 

1. Co to jest dzia!alno"# gospodarcza?

Wedle ustawy o swobodzie dzia!alno$ci gospodarczej 

dzia!alno$ci# gospodarcz# jest zarobkowa dzia!alno$% wy-

twórcza, budowlana, handlowa, us!ugowa oraz poszuki-

wanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z!ó",

a tak"e dzia!alno$% zawodowa, wykonywana w sposób 

zorganizowany i ci#g!y.

2. Warunki prowadzenia dzia!alno"ci gospodarczej

Podejmowanie, wykonywanie i zako'czenie dzia!al-

no$ci gospodarczej jest wolne dla ka"dego na równych 

prawach, z zachowaniem warunków okre$lonych przepisami 

prawa. Oznacza to m.in., "e organ administracji publicznej 

nie mo"e "#da% ani uzale"ni% swojej decyzji w sprawie 

podj cia, wykonywania lub zako'czenia dzia!alno$ci go-

spodarczej przez zainteresowan# osob  od spe!nienia przez 

ni# dodatkowych warunków, w szczególno$ci przed!o"enia

dokumentów lub ujawnienia danych, nie przewidzianych 

przepisami prawa.
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 ! zatrudnia! $redniorocznie mniej ni" 50 pracowników 

oraz

 ! osi#gn#! roczny obrót netto ze sprzeda"y towarów, 

wyrobów i us!ug oraz operacji finansowych nieprzekra-

czaj#cy równowarto$ci w z!otych 10 milionów euro, lub 

sumy aktywów jego bilansu sporz#dzonego na koniec 

jednego z tych lat nie przekroczy!y równowarto$ci 

w z!otych 10 milionów euro. 

Za "redniego przedsi biorc  uwa"a si  przedsi bior-

c , który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obroto-

wych:

 ! zatrudnia! $redniorocznie mniej ni" 250 pracowników 

oraz

 ! osi#gn#! roczny obrót netto ze sprzeda"y towarów, 

wyrobów i us!ug oraz operacji finansowych nieprzekra-

czaj#cy równowarto$ci w z!otych 50 milionów euro, lub 

sumy aktywów jego bilansu sporz#dzonego na koniec 

jednego z tych lat nie przekroczy!y równowarto$ci 

w z!otych 43 milionów euro. 

Wyra"one w euro wielko$ci przelicza si  przy tym na 

z!ote wed!ug $redniego kursu og!aszanego przez NBP w 

ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do okre$lenia

statusu przedsi biorcy.

W ASNA FIRMA – JAK ZA O!Y" I POPROWADZI"
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ROZDZIA  II

Sk%d wzi%# pieni%dze na w!asny biznes?

Przyk!adowe formy finansowania:

)!$rodki w!asne (oszcz dno$ci, z pracy na etacie),

)!zaliczki, przedp!aty od klientów,

)!kredyt bankowy (na firm  lub prywatny),

)!$rodki z funduszu por czeniowego,

)!prywatna po"yczka przedsi biorcy w banku,

)!rachunek z kontem kredytowym,

) $rodki z rozmaitych programów wspieraj#cych przed-

si biorców,

)!leasing,

)!factoring.

To podstawowy problem, który pojawia si  na etapie 

podejmowania decyzji o za!o"eniu w!asnej firmy. Pocz#t-

kuj#cy przedsi biorca ma nik!e szanse na pozyskanie $rod-

ków finansowych na rozpocz cie dzia!alno$ci, poniewa"
instytucje finansowe wymagaj# przed!o"enia dokumentów 

po$wiadczaj#cych histori  firmy i uwiarygodniaj#cych j#
jako po"yczkobiorc . W praktyce na starcie dzia!alno$ci

nie mo"na liczy% ani na leasing, ani kredyt – najwcze$niej

po 6 miesi#cach funkcjonowania firmy mo"na ubiega% si 
o t  form  wsparcia. 

Dla osób rozpoczynaj#cych dzia!alno$% przeznaczone 

s# programy unijne, dzi ki którym mo"na nie tylko wzi#%
udzia! w szkoleniach i skorzysta% z konsultacji w zakresie 

zak!adania firmy, ale te" stara% si  o bezzwrotne wsparcie 

finansowe.


