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Prawne aspekty prowadzenia działalności  

 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (DEFINICJA) – definicję 

działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy z dnia  

2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności 

gospodarczej. Według definicji działalność gospodarcza to 

zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, 

handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie  

i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność 

zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 

 

Przedsiębiorcą jest  

 osoba fizyczna,  

 osoba prawna  

 i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,  

posiadająca zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność 

gospodarczą.  

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie 

wykonywanej przez nich działalności gospodarczej 

(art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ) 

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce: 

1. Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 

2. Ograniczona swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospdoarczej 

dla dziedzin wymagających koncesji 

3. Działalność  gospodarcza objęta obowiązkiem uzyskania zezwolenia 

4. Działalność gospodarcza objęta obowiązkiem uzyskania licencji 

5. Zasada równości 

6. Zasada ochrony konkurencji 

7. Zasada swobody umów 
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Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej 

 

W praktyce przedsiębiorcy działają w następujących formach prawnych: 

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

- spółka cywilna, 

- spółka jawna, 

- spółka partnerska, 

- spółka komandytowa, 

- spółka komandytowo-akcyjna, 

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.), 

- spółka akcyjna.  

Spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne maja zbliżoną 

konstrukcje prawną. Dominującą pozycję w tych spółkach mają wspólnicy, dlatego też spółki te 

są nazywane spółkami osobowymi. Natomiast spółka akcyjna i spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zaliczane są do spółek kapitałowych, gdyż podstawową wartością tych 

spółek jest kapitał. 

Zakładając firmę musisz wziąć parę czynników pod uwagę, żeby określić, jaka forma działalności 

będzie dla Ciebie najbardziej korzystna. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę i opis 

najczęściej funkcjonujących form działalności.  

 

Problem wyboru 

Najistotniejszą różnicą między nimi jest fakt sprawowania kontroli. Jeśli chcesz samodzielnie 

prowadzić biznes i jesteś w stanie pokryć wszystkie koszty związane z uruchomieniem  

i prowadzeniem firmy zdecyduj się na indywidualną działalność gospodarczą lub też spółkę  

z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjną. Jeśli natomiast zamierzać prowadzić firmę  

z innymi wybierz spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. 

Problem wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej występuje tak w momencie 

zakładania nowego przedsiębiorstwa, jak i w różnych fazach jego rozwoju. Wzrost 

przedsiębiorstwa może powodować bądź niemożność, bądź nieefektywność funkcjonowania 

oraz dalszego rozwoju w ramach formy wybranej przy zakładaniu przedsiębiorstwa,  

co powoduje konieczność zmiany tejże formy. 

Osoba fizyczna 

Mówiąc o działalności gospodarczej w postaci przedsiębiorstwa 

jednoosobowego mamy na myśli przedsiębiorstwo jednego właściciela 

będącego osobą fizyczną - niezależnie od liczby pracowników, których w nim 

zatrudnia. Podstawę prawną tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw 

jednoosobowych w Polsce stanowi Ustawa o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz przepisy Kodeksu cywilnego (poza częścią dotyczącą 

spółek). Ta forma prawna w największym stopniu umożliwia Ci samodzielne 

działanie i zarządzanie. Jest ona dobra dla osób, które nie lubią się podporządkowywać innym, 

są skuteczne w działaniu i mają własne pomysły i zasoby finansowe potrzebne do prowadzenia 

firmy.  



 
 
 
 

str. 6 

 

Dodatkowymi plusami tej aktywności są:  

- jasny podział praw i obowiązków, który sam sobie ustalasz, 

- łatwość wprowadzania zmian związanych np. z profilem działalności, 

- niewysokie koszta rejestracji i prowadzenia firmy (brak konieczności płacenia podatku od 

czynności cywilno-prawnych w przypadku zawiązania spółki), 

- prostota rozliczeń księgowo-finansowych (prowadzenie podatkowej księgi przychodów  

i rozchodów, korzystanie z zryczałtowanych form opodatkowania lub "odliczanie od 

podatku" wielu wydatków związanych z prowadzeniem działalności), 

- łatwość dokonywania zmian w kapitale firmy. 

Utworzenie przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek wymagań 

kapitałowych (minimalna wielkość kapitału) i w sensie prawnym - poza nielicznymi dziedzinami 

wymagającymi uzyskania koncesji - wystarcza zgłoszenie faktu utworzenia przedsiębiorstwa do 

ewidencji działalności gospodarczej w miejscowym Urzędzie Gminy. 

Oprócz wielu zalet prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna, musisz być także 

przygotowany na zmaganie się z trudnościami. Licz się z pełną odpowiedzialnością, jaka będziesz 

musiał ponieść. W przypadku strat czy też bankructwa długi firmy będziesz musiał spłacać z własnej 

kieszeni.  

Kolejne wady to: 

- uzależnienie całego rozwoju firmy od jednej osoby (co dwie głowy to nie jedna);  

- brak pracowników powoduje, że szef musi być stale obecny, co jest czasami niewykonalne 

(praca po godzinach, brak urlopu);  

- niemożność zbudowania dużej organizacji. 

 

Przedsiębiorstwo jednoosobowe jest prowadzone i reprezentowane przez właściciela, tj. 

przedsiębiorcę, odpowiadającego w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania 

swojej firmy zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak majątkiem osobistym. Pełnej osobistej 

odpowiedzialności za działalność przedsiębiorstwa towarzyszy pełnia kompetencji decyzyjnych 

przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwa jednoosobowe tworzą z reguły najliczniejszą grupę firm, działają 

głównie w takich dziedzinach, jak handel, usługi, rolnictwo czy drobna produkcja i stanowią trwały 

element struktury gospodarki, jak też pierwszą formę działalności gospodarczej, podlegającą  

w późniejszym okresie przekształceniom. 

 

Przedsiębiorstwa - spółki 

Z ekonomicznego punktu widzenia spółka jest zrzeszeniem osób lub kapitału celem 

prowadzenia działalności gospodarczej. W sensie prawnym jest to umowa zawierana przez 

wspólników celem prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa zarobkowego lub osiągnięcia  

w innej formie wspólnego celu gospodarczego.  

Najczęściej wyróżnia się poniższe kryteria podziału spółek:  

- podstawę ekonomiczną utworzenia; 

- zakres odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; 

- źródło prawa regulujące powstanie i działalność spółki. 

Kryteria te prowadzą do podziału ogółu przedsiębiorstw-spółek odpowiednio na osobowe  

i kapitałowe oraz cywilne i handlowe. 
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Spółki osobowe to takie, które w zasadzie opierają swą działalność na osobistej pracy wspólników  

w przedsiębiorstwie, przy czym wspólnicy wraz ze spółką ponoszą pełną odpowiedzialność 

majątkową za zobowiązania spółki. Wyróżnia się wśród nich spółki:  

- cywilne,  

- jawne, 

- komandytowe. 

W spółkach kapitałowych najczęściej nie ma więzi między działalnością spółki i osobistą pracą 

wspólników, a ci ostatni nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Podmiotem 

odpowiedzialności jest jedynie spółka odpowiadająca za zobowiązania swoim (wydzielonym od 

majątku wspólników) kapitałem. Spółkami kapitałowymi są:  

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

- spółka akcyjna. 

Spółki cywilne (inaczej spółki prawa cywilnego) są prawnie regulowane art. 860-875 Kodeksu 

cywilnego. Regulację prawną spółek handlowych stanowi natomiast Kodeks handlowy. Do tego typu 

spółek zalicza się spółki:  

- jawną, 

- komandytową, 

- z ograniczoną odpowiedzialnością, 

- akcyjną. 

Spółki cywilne uwidaczniane są w ewidencji działalności gospodarczej, spółki handlowe zaś -  

w rejestrze handlowym. Zarówno ewidencja działalności gospodarczej, jak rejestr handlowy są jawne  

i stanowią podstawowe źródło informacji o przedsiębiorstwie-spółce dostępne jej kontrahentom. 

Spółka cywilna 

Jak podaje umowa spółka cywilna to taki rodzaj działalności, w której wspólnicy zobowiązują się 

dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony,  

w szczególności przez wniesienie wkładów. Założenie jej nie jest skomplikowaną sprawą i nie 

jest dość drogie. Zalety: 

- proste procedury prowadzenia, 

- prostotę złączenia zasobów kilku osób i ich pomysłów, 

- w przypadku interesu rodzinnego taki rodzaj działalności gospodarczej jest idealny, gdyż 

poszczególni członkowie mają do siebie zaufanie i wnoszą coś, czego nie posiadają inne 

jednostki w rodzinie np. majątek czy umiejętności, 

- zaangażowanie wszystkich wspólników, 

- możliwość z korzystania z prostych zryczałtowanych podatków, 

- podatek od czynności cywilno-prawnych, który z tytułu umowy spółki wynosi 1% od 

wartości wkładu, 

- niedrogie koszta wpisu do ewidencji, 

- będąc wspólnikiem spółki można prowadzić książkę przychodów i rozchodów. 

Natomiast wśród wad wymienia się: 

- odpowiedzialność za zobowiązania firmy całym majątkiem osobistym, 

- odpowiednie tylko dla małej działalności, 

- niemożność rozszerzenia spółki 

- wierzyciele mogą się domagać swoich roszczeń według swojego wyboru - z majątku spółki 

lub wspólników, 
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- odpowiedzialność wspólników trwa nadal nawet po rozwiązaniu spółki, 

- konieczność rejestrowania się każdego wspólnika osobno i ujawniania w nazwie firmy 

nazwisk wszystkich wspólników, 

- zakaz rozporządzania swoim udziałem w majątku wspólnym - majątek spółki stanowi 

współwłasność łączną, 

- wspólnicy nie mogą domagać się podziału majątku spółki dopóki istnieje spółka, 

- bez zgody wspólnika nie można go odsunąć od prowadzenia spraw spółki. 

Możliwe formy opodatkowania: 

- karta podatkowa, 

- podatkowa księga przychodów i rozchodów,  

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

 

Spółka jawna 

Spółka jawna to taka spółka, która prowadzi we wspólnym imieniu przedsiębiorstwo 

zarobkowe w większym rozmiarze, a nie jest spółką handlową. Taka spółka nie jest osobą 

prawną, może ja, więc reprezentować każdy ze wspólników, a jej majątek jest własnością 

osobistą. Jest to jednak mało spotykany rodzaj działalności gospodarczej ze względu na 

niewielkie korzyści. Taka forma działalności nie wymaga powoływania rady nadzorczej  

i zarządu. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka oraz wspólnicy całym swoim majątkiem. 

Zalety: 

- duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki,  

- możliwość reprezentacji spółki przez każdego wspólnika, ale również możliwość 

wyłączenia w umowie wspólnika/wspólników z reprezentacji, 

- możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska jednego tylko wspólnika (np. Jan Kowalski 

i spółka), 

- brak określonych wymagań kapitałowych, 

- stosunkowo niskie koszty rejestracji. 

Wady: 

- odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy, jeżeli zobowiązania 

nie można zaspokoić z majątku firmy. 

Możliwe formy opodatkowania:  

- podatkowa księga przychodów i rozchodów,  

- księgowość pełna (przepisy ustawy o rachunkowości). 

 

Spółka partnerska 

Według kodeksu spółek handlowych, spółka partnerska należy do spółek osobowych, może więc 

nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, pozywać i być pozywaną. Spółka 

partnerska nie ma jednak osobowości prawnej. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby 

fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w ustawie.  

W szczególności, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, partnerami w spółce mogą 

być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: 

- adwokata, - aptekarza, - architekta, - biegłego rewidenta, - brokera ubezpieczeniowego, - 

doradcy podatkowego, - księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, - 

http://www.1praca.gov.pl/firma.php?id_doc=485
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notariusza, - pielęgniarki, położnej, - radcy prawnego, - rzecznika patentowego, - 

rzeczoznawcy majątkowego,  

- tłumacza przysięgłego. 

O ile w spółce jawnej za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy, o tyle w spółce 

partnerskiej każdy ze wspólników odpowiada za swoje zobowiązania. Spółka partnerska, taj jak 

spółka jawna może prowadzić uproszczoną księgowość. 

 

 

Zalety: 

- ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności 

przez innych partnerów, 

- brak określonych wymagań kapitałowych, 

- możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska jednego tylko wspólnika (np. Jan Kowalski 

i partnerzy - księgowi), 

- brak podwójnego opodatkowania. 

Wady: 

- spółka działa wyłącznie w zakresie wykonywania zawodu partnerów, 

- konieczność sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego. 

Możliwe formy opodatkowania: 

- podatkowa księga przychodów i rozchodów, 

-  księgowość pełna.  

 

 

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

To taki rodzaj działalności, w którym prowadzący działalność ponoszą tylko częściową 

odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wartości ich udziałów. Ten rodzaj działalności 

sprawdza się w przypadku uzyskania możliwości włożenia znacznego kapitału i prowadzenia 

przedsiębiorstwa na większą skalę. Nie tylko wspólnicy, ale już sama spółka jest podmiotem 

prawnym, dlatego nie tylko wspólnicy odpowiadają za zobowiązania a również mają wpływ na 

działalność firmy. Kolejną zaletą jest nieograniczona możliwość prowadzenia różnych 

przedsiębiorstw. Sporządzając umowę spółki powołuje się również jej zarząd, który zajmuje się 

prowadzeniem księgowości i reprezentacją jej w sądzie i poza nim. Zarząd kontroluje rada 

nadzorcza lub komisja rewizyjna.  Do zalet tej formy organizacyjnej należy zaliczyć: 

- wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki, 

- możliwość pozyskania kapitału poprzez pozyskanie nowego wspólnika, 

- możliwość pokrycia udziału w kapitale aportem rzeczowym (maszyny, urządzenia). 

Wśród wad z koli wlicza się: wysoki minimalny kapitał zakładowy, 

- kosztowna procedura rejestracyjna, 

- brak możliwości zawierania umów o pracę z członkami zarządu będącymi jednocześnie 

wspólnikami bez powołania pełnomocnika lub rady nadzorczej. 

 

Spółka akcyjna 

Spółka akcyjna jak nazwa wskazuje to forma działalności gospodarczej, która posiada 

akcjonariuszy, czyli osoby, które wykupują udziały firmy. Akcje są papierami wartościowymi, 

http://www.1praca.gov.pl/firma.php?id_doc=485
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które podlegają obrotowi na giełdzie. Będąc udziałowcem spółki akcyjnej istnieje możliwość 

zaangażowania znacznego kapitału i podwyższenia go w drodze emisji akcji. W ten sposób 

można prowadzić dużych rozmiarów przedsiębiorstwa. Spółka akcyjna jest osobowością 

prawną. Spółka taka podobnie jak sp. z o. o. wymaga prowadzenia pełnej księgowości i jest 

podwójnie opodatkowana, jeśli chodzi o dochody. Zalety spłoki akcyjnej to: 

- łatwość kumulacji kapitału, 

- możliwość pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym poprzez emisję akcji czy obligacji, 

- brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki, 

- łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów - jawność 

danych finansowych spółki. 

Natomiast do wad zaliczane są: 

- drogi, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji, 

- duże wymagania formalne dotyczące działalności spółki, 

- konieczność prowadzenia pełnej księgowości, 

- konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej, 

- brak wpływu na działalność spółki przez mniejszościowych udziałowców, 

- skomplikowany proces likwidacji. 

 

Spółka komandytowa 

To najrzadziej spotykana działalność na rynku polskim. Jest to rodzaj spółki jawnej różniącej się 

jedynie tym, że jeden ze wspólników odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem,  

i przynajmniej jeden musi mieć ograniczoną odpowiedzialność. Spółka taka jak i spółka cywilna nie 

jest osobą prawną a forma działalność spółki komandytowej pozwala na szybkie powiększenie 

aktywów spółki, ponieważ ograniczona odpowiedzialność komandytariuszy nie wymaga 

zaangażowania kapitałowego i jest dobrym sposobem inwestowania.  

Zalety: 

- ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania do wysokości sumy 

komandytowej, 

- komandytariusze mogą działać w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnicy, 

- brak określonych wymagań odnośnie sumy komandytowej. 

Wady: 

- konieczność sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego, 

- rachunkowość może być prowadzona wyłącznie na zasadach ustawy o rachunkowości 

(księgowość pełna) co jest szczególnie uciążliwe przy małym rozmiarze działalności. 

Możliwe formy opodatkowania: 

- księgowość pełna (przepisy ustawy o rachunkowości). 

 

Spółka komandytowo-akcyjna 

Główną różnicą między spółką komandytową a komandytowo-akcyjną jest fakt nabywania 

kapitału przez emitowanie akcji. Poza tym wspólnicy pełnią rolę akcjonariuszy, więc nie 

odpowiadają za zobowiązania spółki. 

 

http://www.1praca.gov.pl/firma.php?id_doc=485
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Przedsiębiorstwa-spółdzielnie 

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków, zmiennym 

składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, prowadzącym działalność gospodarczą 

w celu zaspokojenia potrzeb swoich członków.  

Spółdzielnie różnią się od spółek w dwóch kwestiach: 

- po pierwsze - zmienność składu osobowego, która powoduje płynność funduszu 

udziałowego w przeciwieństwie do kapitału zakładowego czy akcyjnego w spółkach 

kapitałowych;  

- po drugie - w przeciwieństwie do spółek, na plan pierwszy, jako główny cel działania 

spółdzielni, wysuwa się zaspokojenie potrzeb członków spółdzielni (np. zarobkowych, 

możliwości zbytu czy zakupu, kulturalnych itd.), wobec których prowadzenie działalności 

gospodarczej jest jedynie środkiem. 

Również w przeciwieństwie do spółek, gdzie wpływ na zarządzanie związany jest z reguły  

z wielkością wkładu kapitałowego, w spółdzielni występuje zasada demokracji w zarządzaniu. 

Oznacza ona, że każdy członek spółdzielni ma jednakowe prawo głosu, bez względu na liczbę 

posiadanych udziałów. 

Utworzenie spółdzielni wymaga uchwalenia statutu przez członków-założycieli oraz zapisu  

w rejestrze sądowym. Z chwilą rejestracji spółdzielnia nabywa osobowość prawną. 

Struktura władz spółdzielni bliska jest rozwiązaniom właściwym spółkom kapitałowym  

i obejmuje: walne zgromadzenie członków spółdzielni, radę nadzorczą oraz zarząd. 

Opisane formy działalności gospodarczej funkcjonują na rynku polskim. Chcąc prowadzić 

własny biznes najlepiej jednak skonsultować się z prawnikiem, bądź skorzystać z biura 

konsultacyjnego. 

 

Kryterium wyboru rodzaju działalności 
 
Za podstawowe kryteria, które powinny być uwzględnione 

przy wyborze formy prawno-organizacyjnej prowadzenia 

działalności gospodarczej, uważa się:  

- wymagania założycielskie, 

- zakres odpowiedzialności majątkowej i ryzyka 

kapitałowego, 

- możliwości finansowania działalności,  

- zakres kierowania, 

- zakres kontroli firmy, 

- obciążenia podatkowe. 

Ponadto w niektórych przypadkach mogą występować dalsze kryteria, jak na przykład problem 

dziedziczenia, zakres możliwości upłynniania udziałów w przedsiębiorstwie, trwałość formy prawno-

organizacyjnej itp. Elementami wymagań założycielskich, na które należy zwrócić uwagę, są np.:  

- przymus prawny (bądź jego brak) zawarcia umowy notarialnej, 

- uwidocznienie przedsiębiorstwa jedynie w ewidencji działalności gospodarczej bądź też w 

rejestrze przedsiębiorstw (rejestrze handlowym), co wiąże się z wysokością kosztów 

założycielskich, 
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- konieczność (bądź jej brak) ujawnienia w nazwie przedsiębiorstwa nazwiska (nazwisk) 

przedsiębiorcy(ów), 

- konieczność spełnienia wymagań dotyczących liczby wspólników (spółka akcyjna, 

spółdzielnia) i wielkości wkładów kapitałowych (spółka akcyjna, spółka z o.o.) konieczność 

publicznego ujawniania wyników działalności (spółka akcyjna). 

Istotnym czynnikiem wyboru rodzaju przedsiębiorstwa są powiązane ze sobą:  

- zakres odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania przedsiębiorstwa, 

- ryzyko kapitałowe uczestnika przedsięwzięcia. 

 

Zakres odpowiedzialności 
Nieograniczony zakres odpowiedzialności, rozciągający się także na majątek osobisty 

przedsiębiorcy(ów), oznacza równocześnie nieograniczone ryzyko kapitałowe 

(przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółki osobowe z wyjątkiem komandytariuszy w spółkach 

komandytowych). W sytuacji, w której obowiązuje odpowiedzialność tylko do wysokości 

majątku przedsiębiorstwa (spółki kapitałowe, spółdzielnie), ryzyko kapitałowe uczestnika 

przedsięwzięcia jest ograniczone do wysokości jego wkładu kapitałowego. Ważne jest zatem 

wyprzedzające (w stosunku do założenia przedsiębiorstwa) określenie stopnia ryzyka 

działalności na bazie np. obserwacji tendencji w gospodarce, charakteru rynku czy rodzaju 

podejmowanej działalności i preferowanie form o ograniczonym ryzyku kapitałowym  

(w przypadku dziedzin o wysokim ryzyku). 

 

Forma prawno-organizacyjna przedsiębiorstwa może wywierać pierwotny wpływ na 

możliwości finansowania jego działalności poprzez istnienie założycielskich rygorów 

kapitałowych oraz zakres możliwości pozyskiwania kapitału (spółki kapitałowe). Trzeba także 

uwzględnić związki pomiędzy formą prawno-organizacyjną  

a możliwościami uzyskiwania zasileń kredytowych. Zasadniczo istnieje zależność pozytywna - 

przy porównywalności innych warunków - pomiędzy możliwościami uzyskiwania kredytów  

a surowością przepisów określających odpowiedzialność majątkową (wielkość kapitału, nie  

ograniczona odpowiedzialność). W przedsiębiorstwie jednoosobowym oraz w typowych 

spółkach osobowych mamy do czynienia z "unią personalną" własności kapitału i zarządzania 

przedsiębiorstwem. Pełnia kompetencji zarządczych przedsiębiorcy(ów) jest tu następstwem 

pełnej odpowiedzialności i nie ograniczonego ryzyka kapitałowego, co powoduje istnienie 

równowagi między władzą a odpowiedzialnością.  

 

W spółkach kapitałowych natomiast z reguły występuje oddzielenie udziału kapitałowego od 

kompetencji zarządczych, a kierowanie przedsiębiorstwem jest powierzane menedżerom. 

Skutkiem działania menedżera z jednej strony może być wyższa (niż w przypadku kierowania 

przez niefachowych właścicieli) efektywność zainwestowanego kapitału; z drugiej strony jednak 

powierzenie kierowania przedsiębiorstwem wynajętemu fachowcowi pociąga za sobą koszty 

bezpośrednie w postaci jego wynagrodzenia, a także możliwość strat w wyniku działania według 

jego własnej hierarchii celów, niekoniecznie pokrywających się z celami przedsiębiorcy(ów) 

pomimo możliwości nadzoru i kontroli. 

Czynnikiem, który należy również uwzględnić w ramach omawianego kryterium, jest 

ewentualny (jeżeli prawo go wymaga) udział pracowników w zarządzaniu w ramach danej 
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formy organizacyjno-prawnej. Jego występowanie wpływa w oczywisty sposób na ograniczenie 

kompetencji właściciela(i) oraz możliwość pojawienia się rozbieżności celów pomiędzy 

właścicielami a zarządzającymi. 

Obciążenia podatkowe 

 
Obciążenia podatkowe są tym kryterium, które jest najczęściej i najwyraźniej brane pod uwagę 

przy wyborze prawno-organizacyjnej formy przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że jest ono  

w zasadzie jedynym kryterium o charakterze mierzalnym. Podstawowe znaczenie ma tu fakt 

pojedynczego lub podwójnego opodatkowania dochodów. O ile w przedsiębiorstwach 

jednoosobowych i spółkach osobowych opodatkowaniu podlega bezpośredni dochód 

przedsiębiorcy(ów), o tyle w przedsiębiorstwach posiadających osobowość prawną (spółki 

kapitałowe, spółdzielnie) opodatkowany jest dochód przedsiębiorstwa (opodatkowanie 

pierwotne) i dochód przedsiębiorcy(ów) w postaci dywidendy (opodatkowanie wtórne). Zdarza 

się też, że system podatkowy stwarza określone preferencje dla pewnych form prawno-

organizacyjnych czy struktury kapitału w Polsce np. spółki joint ventures) Wielość kryteriów 

wyboru formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa, także widoczne na pierwszy rzut oka 

zróżnicowanie ich ważności powoduje, że wybór formy prawno-organizacyjnej jest trudnym  

i złożonym problemem decyzyjnym. Owocuje to częstym w praktyce dokonywaniem wyboru na 

podstawie intuicji bądź też wcześniejszych doświadczeń i obserwacji otoczenia, co w naturalny 

sposób podnosi prawdopodobieństwo decyzji nieoptymalnej.  

Jaką wybrać formę działalności, aby wybrać najlepiej? 
Prowadzenie działalności gospodarczej jest jedną z możliwości otrzymywania dochodu, ale także 

jedną z możliwości rozliczania się z państwem. To, jaką działalność wybierzemy będzie warunkowało 

zarówno stopień naszego rozwoju, możliwości finansowo - kredytowe firmy, jak i stopień podziału 

zysków i strat.  

Chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej musimy dokładnie zdawać sobie sprawę z 

tego, czy chcemy taką działalność prowadzić indywidualnie, czy też wejść z kimś bądź z kilkoma 

osobami w jakiś specyficzny układ. Jeżeli działalność gospodarczą rozpoczyna jedna osoba, 

najprościej jest zgłosić jej rozpoczęcie do ewidencji działalności gospodarczej, obecnie stopniowo już 

do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. o prawie 

działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 ze zm.). Można powiedzieć, że ten właśnie sposób 

zarejestrowania działalności jest najbardziej odbiurokratyzowaną formą. A poza tym dobrą w sytuacji, 

kiedy na początku dysponuje się niewielkim wkładem finansowym i nie zamierza się od razu działać 

na dużą skalę. W indywidualnym przypadku, kiedy nie ma się zbyt wielkiej ilości gotówki do 

zainwestowania, należy liczyć na długoplanowe koszty i stopniowe zyski. W przypadku, gdy taka 
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firma zaczęłaby osiągać widoczne efekty, rozwijać się, wtedy można już myśleć o przejściu do innej 

formy działalności, jaką jest na przykład spółka. To, jaki rodzaj spółki wybierzemy ponownie zależy 

od ilości środków, jakimi możemy dysponować.  

Zdarza się i tak, że od razu na samym początku działalności jesteśmy zdecydowani na partnerstwo. 

Więc, jeżeli chcemy rozpocząć działalność wspólnie z innymi osobami, to najlepiej byłoby przyjąć 

jakąś formę spółki. 

Jeśli spółka, to jaka?  

Nadal najpowszechniejszą, zwłaszcza na początku, jest spółka cywilna. Pamiętać jednak trzeba, że nie 

jest to w zasadzie samodzielny podmiot gospodarczy wymieniony przez wspomnianą ustawę, bo 

działa na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.  

Warunkiem rozpoczęcia działalności pod postacią spółki cywilnej jest zarejestrowanie się przez 

każdego z przyszłych wspólników jako samodzielnego przedsiębiorcy i dopiero wtedy mogą oni 

(w dwóch lub więcej) założyć taką spółkę.  

Kolejną dosyć prostą formą jest spółka jawna, która od cywilnej różni się głównie tym, że jest 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale nie wymaga oddzielnej rejestracji każdego 

wspólnika. Jej niewątpliwą zaletą jest to, iż może samodzielnie posiadać majątek. Oznacza to 

tyle, że jeżeli do prowadzenie działalności będzie zakupiony lokal, magazyn, ziemia itp., to 

właścicielem może być ta spółka. Ze spółką cywilną łączy ją to, że wspólnicy odpowiadają za 

skutki działalności całym osobistym majątkiem. Należy mieć to na uwadze szczególnie wtedy, 

gdy działalność rozpoczyna się w kilka osób, ponieważ ryzyko w takich sytuacjach jest duże. 

W początkowej fazie działalności mogą też wchodzić w grę inne spółki, które mogą być w znacznej 

mierze zależne od specyfiki zawodowej. Przykładem może być spółka partnerska, założona wtedy, 

gdy na przykład kilku lekarzy czy prawników chce prowadzić działalność. Zaletą takiego rozwiązania 

jest fakt, że w spółce partnerskiej działalność prowadzi się razem, ale każdy ze wspólników ponosi 

odpowiedzialność za swoje działania.  

Można też założyć spółkę komandytową, która jest odpowiednia wtedy, gdy wspólnik lub wspólnicy 

mają prowadzić jej działalność, a inni tylko włożyć pieniądze, bez wtrącania się do niej na co dzień. 

Jest to wygodna forma wtedy, gdy ktoś wchodzi z kapitałem, bo odpowiedzialność takiej osoby 

ogranicza się do wysokości włożonego kapitału. 

 

W przypadku, kiedy dysponujemy dużą ilością środków materialnych, ogólnie kapitału 

przedsiębiorstwa, czy też prywatnego, to dopiero wówczas można pomyśleć o spółkach kapitałowych, 

czyli: 

- spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (do jej założenia potrzebne jest posiadania 

aktywów w wysokości 50.000 zł), 

- spółce akcyjnej (natomiast do jej założenia potrzebne jest posiadania aktywów w 

wysokości 500.000 zł). 

Zaletą tych spółek jest z pewnością fakt, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do 

wysokości wniesionego przez nich wkładu. 
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Formy rozliczeń podatkowych 
Myśląc o założeniu własnej firmy i kalkulując opłacalność tego 
przedsięwzięcia, trzeba wziąć pod uwagę pewne stałe ciężary związanez 
jej prowadzeniem. Do takich z pewnością należą podatki, które często 
musimy płacić niezależnie od tego, czy nasza działalność przyniesie 
jakikolwiek zysk. 
Płacenie podatków to nie tylko ciężar o wymiarze finansowym. Trzeba 

pamiętać nie tylko  o wpłaceniu w terminie określonych kwot na konto 

urzędu skarbowego, czy urzędu gminy. Wiąże się z tym wiele 

dodatkowych obowiązków - należy bowiem prowadzić odpowiednie ewidencje księgowe, 

wystawiać faktury i rachunki, wypełniać i składać deklaracje i zeznania podatkowe, zgłaszać do 

urzędu skarbowego wszelkie zmiany, składać w terminie stosowne oświadczenia. Trzeba 

również zapoznać się z przepisami regulującymi zasady płacenia poszczególnych podatków i 

wciąż śledzić ich zmiany (a niestety są one częste). Niewłaściwie prowadząc ewidencje 

podatkowe i zaniżając wysokość płaconego podatku narazisz się na poważne konsekwencje - 

konieczność płacenia wysokich odsetek od zaległości podatkowych, karę grzywny, wyższy karny 

podatek. Pamiętaj, że nieznajomość, czy błędna interpretacja przepisów podatkowych nie 

usprawiedliwia Cię i nie zwalnia z obowiązku ich stosowania! 

Wielu przedsiębiorców zleca swoje rozliczenia podatkowe fachowcom. Obsługę na odpowiednio 

wysokim poziomie zapewnią z pewnoscią doradcy podatkowi (wpisani na listę doradców 

podatkowych) oraz osoby posiadające licencję Ministerstwa Finansów do usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 

Potrzebne przepisy podatkowe możesz odnaleźć na stronie internetowej Ministerstwa 

Finansów (www.mf.gov.pl). Ich zbiory są również dostępne w sprzedaży (można je kupić 

prawie we wszystkich urzędach skarbowych). 

Rodzaje podatków 
Poniżej przedstawimy podstawowe rodzaje podatków, z którymi 
będziesz miał do czynienia w trakcie prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
 

Każdy przedsiębiorca będzie z pewnością zobowiązany do zapłacenia podatku 
dochodowego (PIT - dla osób fizycznych lub CIT - dla spółek kapitałowych) od 
dochodów (przychodów) jakie osiągnie ze sprzedaży produkowanych przez siebie 
towarów lub z tytułu świadczonych usług. Sprzedaż towarów i świadczenie usług jest 
też opodatkowane podatkiem obrotowym VAT. Każdy, kto we własnym imieniu i na 
własny rachunek rozpocznie sprzedaż towarów bądź świadczenie usług w ramach 
działalności gospodarczej, powinien co do zasady naliczać ten podatek. Jednak na 
początek - dopóki firma ma niewielkie obroty - można korzystać ze zwolnienia od tego 
obowiązku. Innym podatkiem od obrotu jest akcyza - ta jednak obciąża w zasadzie tylko 
producentów i sprzedawców wyrobów akcyzowych (takimi są np. alkohole, paliwa, 
niektóre kosmetyki, a także energia elektryczna). 
 
Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami nieruchomości (gruntów, budynków, budowli, lokali) 
wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej płacą też podatek od nieruchomości 

http://www.mf.gov.pl/
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według dużo wyższych niż zwykli obywatele stawek podatkowych. Podatek ten wpłaca się nie 
do urzędu skarbowego, a do kasy gminnej (miejskiej). Stawki są różne w różnych gminach (bo to 
gminy decydują o ich wysokości). 
 
Innym podatkiem lokalnym jest opłata targowa, którą muszą zapłacić osoby handlujące na 

targowiskach (tę daninę pobiera na miejscu inkasent). Jej stawki także samodzielnie ustalają 

gminy. 

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność transportową, a także wszyscy inni, którzy posiadają 

samochody ciężarowe powinni się też liczyć z koniecznością zapłaty podatku od środków 

transportowych. Podatkowi temu podlegają:  

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 3,5 tony,  

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony,  

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają DMC od 7 ton, z 

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego,  

- autobusy. 

Wysokość tego podatku ustalają gminy, jest ona również zróżnicowana w zależności od 

rodzaju pojazdu.  

 

Osoby, które zakładają spółkę, muszą się liczyć z koniecznością zapłaty podatku od czynności 

cywilnoprawnych od umowy spółki (a raczej wartości wniesionych do niej wkładów,  

w wysokości 0,5 proc.).  

 

Wybór formy opodatkowania 
Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać  

z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących 

podatku dochodowego. 

Na sposób opodatkowania właściciela (lub właścicieli) firmy duży wpływ ma forma 

organizacyjno-prawna prowadzonej działalności. W zależności od tego, czy jest to działalność 

indywidualna (prowadzona samodzielnie), czy też w spółce (cywilnej, osobowej spółce 

handlowej lub w spółce kapitałowej) można skorzystać z pewnych rozwiązań lub nie. 

 

Przedsiębiorca indywidualny rozlicza się z podatku samodzielnie. Może wybrać jedną z trzech 

form jego zapłaty:  

- kartę podatkową,  

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,  

- zasady ogólne. 

- Podatek liniowy 19 % 

Karta podatkowa 

Pierwsza z tych form rozliczenia jest najmniej skomplikowana. Skorzystać z kart mogą podmioty 

prowadzące działalność m.in. w zakresie: 
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- usług i wytwórczości (określonych w I części tabeli załacznika do ustawy  

o zryczałtowanym podatku dochodowym) 

- handlu obnośnego i obwoźnego, 

- usług transportowych, 

- usług rozrywkowych, 

- usług gastronomicznych, 

- usług opieki domowej, 

- usług edukacyjnych,  

- usług weterynaryjnych. 

Płacąc podatek wg karty podatkowej, nie trzeba bowiem samodzielnie go obliczać, a w związku 

z tym odpadają uciążliwe obowiązki, jak prowadzenie ksiąg, wypełnianie i składanie deklaracji. 

Wysokość podatku nie zależy od wielkości uzyskanych dochodów z działalności, lecz od:  

- jej rodzaju,  

- liczby mieszkańców gminy, na terenie której jest ona prowadzona,  

- liczby zatrudnionych pracowników. 

Raz w roku ustala ją urząd skarbowy w formie decyzji. Przedsiębiorca musi tylko co miesiąc 

wpłacać ustaloną kwotę. Aby móc rozliczać się kartą podatkową, trzeba przed rozpoczęciem 

działalności złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o opodatkowanie w tej formie (służy do 

tego specjalny druk PIT-16). Urząd po jego rozpatrzeniu wydaje decyzję ustalającą wysokość 

karty na dany rok. 

Ryczałt ewidencjonowany 

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób 
fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest 
prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób 
fizycznych. 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną 
prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a w przypadku gdy już ją 
prowadzili w poprzednim roku, jeśli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości 
nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro. 
Na ryczałt ewidencjonowany podatnik nie może zdecydować się w ciągu roku, podczas 
prowadzenia działalności. Taką formę opodatkowania można wybrać albo przy zakładaniu 
firmy, albo na początku roku podatkowego.  
Z tej formy podatnik może również zrezygnować. W takim przypadku na zgłoszenie zmiany 
podatnik ma czas do 20 stycznia nowego roku. Po tej dacie przez kolejny rok co do zasady należy 
pozostać przy dotychczasowej opcji rozliczania podatku - aż do kolejnego nowego roku 
podatkowego. 
 
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą: 

1. 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, 
2. 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa 

w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych, 
3. 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności 

gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od 
przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych 
umów o podobnym charakterze, 

4. 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych, 
5. 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności 

gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 
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1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w 
związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. 

 
Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Podatek 
ulega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. (7,75% podstawy tego 
ubezpieczenia). 
 
Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji 
przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, do prowadzenia ewidencji wyposażenia, a także 
wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
 
W zakresie rozliczeń oraz obowiązków sprawozdawczych podatnicy obowiązani są: 

1. w ciągu roku podatkowego co miesiąc obliczać kwotę podatku i dokonywać jej wpłaty na 
rachunek urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika w 
terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia 
zeznania, 

2. złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania, zeznanie  
o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie do dnia 31 stycznia 
następnego roku (PIT 28). Zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień 
terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień 
terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

3. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do 
podatników osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu prowadzenia 
aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności  
w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. 

 
Nie mogą skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu podatnicy wykonyjący działalności 
gospodarcze wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 3 Ustawy  
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne z 20 listopada 1998 r. opodatkowaniu ryczałtem nie podlegają przedsiębiorcy 
osiągający (w całości lub części) przychody z: 

- prowadzenia aptek, 
- działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), 
- działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, 
- prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów 

innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt. 11, 
- świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 
- działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. 

 
Zgodnie z pkt. 4 do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego nie są uprawnieni także 
podatnicy, którzy wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (na podstawie 
odrębnych przepisów), z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii. 
Także historia podatnika lub jego wspólników może wpłynąć na brak możliwości skorzystania 
z ryczałtu ewidencjonowanego. Jeśli podatnik w danym roku podatkowym zmienia działalność: 

- z samodzielnej na prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, 
- ze spółki z małżonkiem na prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego  

z małżonków, 
- z prowadzonej samodzielnie przez małżonka na prowadzoną samodzielnie przez danego 

małżonka, 



 
 
 
 

str. 19 

 

a małżonek (lub małżonkowie) przed zmianą opłacali podatek dochodowy na ogólnych 
zasadach, to ryczałt ewidencjonowany nie będzie mógł zostać zastosowany. 

Podobna sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy podatnik zakłada działalność samodzielną lub  
w formie spółki. Jeśli on lub co najmniej jeden z jego wspólników przed rozpoczęciem 
działalności w tym samym lub w poprzednim roku podatkowym wykonywali w ramach 
stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) takie czynności, jakie obecnie wejdą  
w zakres działalności podatnika albo jego spółki. 
 
 
Ważne! 
Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu od ptzychodów ewidencjonowanych nie mają 
możliwośći rozliczyć się rocznie wspólnie z małżonkiem oraz nie mają prawa rozliczenia ulgi na 
dzieci w zeznaniu PIT28.  

Zasady ogólne 

Jest to podstawowa i jednocześnie najbardziej skomplikowana forma opodatkowania. Ten, kto 

przed rozpoczęciem działalności nie złoży wniosku o opodatkowanie kartą podatkową bądź 

oświadczenia o wyborze ryczałtu czy podatku liniowego, musi rozliczać się właśnie w ten 

sposób.  

Podatek płaci się w tym przypadku od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód, 

trzeba od przychodów z działalności odjąć koszty jej prowadzenia (wydatki z nią związane). 

Dlatego wszystkie przychody i koszty należy wykazywać w specjalnej ewidencji, zwanej 

podatkową księgą przychodów i rozchodów lub pełnej księgowości. 

W zależności od wielkości osiągniętego dochodu stawka podatku wynosi 18 proc., 32 

proc. Rozliczający się na zasadach ogólnych musi samodzielnie obliczać miesięczną zaliczkę na 

podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego. Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje jednak 

dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności, pomniejszony o niektóre odliczenia  

(m. in. składki ZUS,), przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Po 

zakończeniu roku, w terminie do 30 kwietnia, należy złożyć zeznanie roczne na odpowiednim 

formularzu. 

 

Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Podstawa obliczenia podatku w PLN Podatek wynosi 
Ponad Do 

  85.528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 
556 zł 02 gr 

85.528 zł   14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 
85.528 zł 
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Ta forma opodatkowania ma swoja zalety i wady. Do najważniejszych można zaliczyć: 

Skala podatkowa – zalety  Skala podatkowa – wady 
 

 prawo do skorzystania z ulg 
podatkowych, 

 prawo do wspólnego rozliczenia z 
małżonkiem, 

 prawo do rozliczenia jako osoba samotnie 
wychowująca dziecko, 

 prawo do pomniejszenia osiągniętych 
przychodów o poniesione koszty 
uzyskania przychodów, 

 przedsiębiorca nie opłaca podatku, gdy w 
danym okresie nie osiąga przychodów lub 
gdy wartość dochodu nie przekroczy 
kwoty 3091 zł. 

 

 

 po przekroczeniu dochodu 85.528 zł 
przedsiębiorca jest zmuszony do zapłaty 
podatku dochodowego wg stawki 32%, 

 obowiązek prowadzenia ewidencji 
księgowych (KPiR, księgi rachunkowe) 

 

 

 

Podatek liniowy 

Przedsiębiorcy - w zamian za rezygnację z pewnych przywilejów - mogą też skorzystać  

z opodatkowania swoich dochodów - bez względu na ich wielkość - według najniższej 19 proc. 

stawki (czyli tzw. podatkiem liniowym). Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie 

skarbowym. Osoba, która wybierze ten sposób opodatkowania, nie może rozliczać się wspólnie 

z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, 

korzystać z ulg innych niż odliczenie składek na ZUS i składki zdrowotnej. Płaci też zaliczki na 

podatek od pierwszej zarobionej złotówki. Rozliczać się w ten sposób mogą zarówno osoby 

kontynuujące działalność, jak i "świeżo upieczeni" przedsiębiorcy.  

 

Co się najbardziej opłaca? 

Które z tych rozwiązań będzie najlepsze dla Ciebie, jako początkującego przedsiębiorcy? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, gdyż wszystko zależy od konkretnego przypadku. Aby 

dokonać odpowiedniego wyboru, musisz przeprowadzić dokładną analizę swoich zamierzeń. 

Decydując się na wybór formy rozliczenia, powinieneś wziąć pod uwagę:  

- rodzaj działalności, którą zamierzasz uruchomić,  

- jej rozmiar,  

- wysokość spodziewanych przychodów i kosztów. 

Jeżeli zależy Ci na tym, aby podatek był jak najmniejszy, a jednocześnie spodziewasz się, że 

koszty Twojej działalności będą duże, powinieneś wybrać zasady ogólne i zaprowadzić 

podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dodatkowo, jeśli spodziewasz się w miarę 

wysokich dochodów, nie masz małżonka, z którym chciałbyś się wspólnie rozliczać, ani nie 

korzystasz z żadnych ulg podatkowych, najlepiej, jeśli zadeklarujesz chęć płacenia podatku nie 

według skali podatkowej, a podatku liniowego według stawki 19 proc. Jeśli chcesz przede 

wszystkim, aby Twoje rozliczenie było jak najprostsze i spodziewasz się, że koszty (wydatki) 
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związane z działalnością będą stosunkowo niewielkie, opłaca ci się wybrać kartę podatkową 

lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.  

Te dwie ostatnie formy opodatkowania mają jednak pewne mankamenty. Otóż ten, kto 

zdecyduje się na kartę podatkową, będzie musiał płacić podatek nawet wtedy, gdy  

z działalności nie osiągnie żadnych przychodów. Ryczałt ewidencjonowany płaci się co prawda 

tylko od uzyskanych przychodów, ale nawet wtedy, gdy działalność nie przynosi zysku (także 

gdy przynosi straty, bo koszty są większe niż przychody). Poza tym dotkliwy może być również 

brak prawa do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem przy opodatkowaniu ryczałtem i kartą. 

Dodatkowym mankamentem karty podatkowej jest brak możliwości pomniejszania jej  

o jakiekolwiek ulgi podatkowe - poza składką na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast 

ryczałtowiec może pomniejszyć swój przychód lub podatek w zasadzie o wszystkie ulgi, które 

przysługują podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych. Powinieneś dokładnie 

przemyśleć swój wybór, gdyż zmiana wybranej formy opodatkowania na inną będzie możliwa 

dopiero wraz z początkiem następnego roku.  

 

ZUS czyli opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 
 

 

ZUS przedsiębiorcy 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą niezależnie od jej rodzaju podlega ubezpieczeniom 

społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do 

dnia zakończenia prowadzenia . 

Fakt rozpoczęcia wykonywania działalności trzeba zasygnalizować w ZUS poprzez złożenie 

zgłoszenia płatnika składek (ZUS ZFA – przesyła do ZUS Urząd Gminy po zarejestrowaniu 

działalności w CEIDG)  i zgłoszenia siebie do ubezpieczeń jako osoby ubezpieczonej (formularz 

ZUS ZUA) w terminie do siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń 

W czasie prowadzenia pozarolniczej działalności obowiązkowe jest opłacanie składek: 

na ubezpieczenia społeczne: 

 emerytalne (obecnie 19,52% podstawy wymiaru), 

 rentowe (obecnie 8% podstawy wymiaru), 

 wypadkowe (obecnie 1,93% podstawy wymiaru, dla osoby nie zatrudniającej więcej niż 

9 pracowników) 

 ubezpieczenie chorobowe (obecnie 8% podstawy wymiaru), jest dobrowolne i objęcie  

nim następuje na wniosek osoby zainteresowanej. 

 

Poza tym przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać składki na:  

 ubezpieczenie zdrowotne 9%  
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(Wysokość 7,75% może jednak odliczyć od podatku dochodowego, który jest zobowiązany 

zapłacić do US). 

 

Jeżeli przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z innych tytułów  (np. pracuje na 

umowę o pracę) wtedy zobowiązany jest opłacać ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie 

chorobowe jest jednak w takim przypadku ubezpieczaniem dobrowolnym) i ubezpieczenie 

zdrowotne. 

 

W sytuacji gdy posiada inny tytuł ubezpieczenia społecznego, obowiązkowo zobowiązany jest 

opłacać jedynie ubezpieczenie zdrowotne, a ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej jest dla niego ubezpieczeniem dobrowolnym. 

Składki na ubezpieczenie własne przedsiębiorcy wpłacają do ZUS do 10 każdego dnia 

następnego miesiąca. 

 

Podstawa ubezpieczenia 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających 

składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty 

rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na 

dany rok kalendarzowy. 

 A więc podstawę wymiaru składek społecznych  w 2017r. stanowi kwota 2551,20 zł 

 

Przedsiębiorcy płacą składki w 2017 r. następujące kwoty ubezpieczeń.  

 

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców 

. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe 
Fundusz 

Pracy 

Składka 
ZUS za 
miesiące 
styczeń - 
grudzień 
2017 

Publikowane 
w styczniu 

2017 

497,99 204,10 62,50 45,92 

562,50 Razem społeczne z chorobowym = 810,51 
Razem społeczne bez chorobowego = 748,01 

Łącznie 
miesięczne 
składki 
ZUS 
styczeń - 
grudzień 
2017 

Po opublikowaniu podstawy na ubezpieczenie zdrowotne 

Źródło: http://zus.pox.pl/skladki-zus-2017.htm 

 

http://zus.pox.pl/skladki-zus-2017.htm
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Na dzień dzisiejszy, znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a więc 

wysokość składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz 

Pracy. Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej. 

W roku 2016 wysokość składki (9% podstawy) wynosi 288,95 zł, a podstawa wynosiła 3210,60 

zł. 

 

Osoby rozpoczynające prowadzenie własnej firmy, mogą skorzystać z dwuletniej ulgi  

w opłacaniu składek do ZUS. Nie opłacają składki na Fundusz Pracy. Podstawa do obliczenia 

składek dla takich osób wynosi nie 60% przeciętnego wynagrodzenia, a 30% minimalnego 

wynagrodzenia. A więc w roku 2017 jest to kwota 600 zł. 

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które nie prowadzą obecnie działalności gospodarczej ani nie 

prowadziły jej w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie 

mogą jednak korzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich  osoby 

wykonujące działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem 

rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym 

wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące 

w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 

 

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 2 

 

. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe 
Fundusz 

Pracy 

Składka ZUS za 
miesiące 
styczeń-
 grudzień 2017 

Opublikowanie 
styczeń 2017 

117,12 48,00 14,70 10,80 1 

- Razem społeczne z chorobowym = 190,62 
Razem społeczne bez chorobowego= 175,92 

Łącznie 
miesięczne 
składki ZUS 
styczeń - 
grudzień 2017 

Po opublikowaniu w styczniu 2017 

Źródło: http://zus.pox.pl/skladki-zus-2017.htm 

ZUS Pracownika 

Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne opiera się o tzw. ubruttowienie wynagrodzenia 

wypłacanego pracownikowi oraz podzielenie składek należnych od konkretnego zatrudnionego 

na części odpowiadające ubezpieczeniom tj.: 

- część emerytalną,  

- rentową,  

- chorobową i wypadkową.  

W przypadku części emerytalnej i rentowej, ciężar składki ponoszą po połowie pracodawca  

i pracownik, natomiast część chorobową składki opłaca w całości pracownik, a część 

wypadkową - w całości pracodawca. Ustawodawca przyjął, iż część emerytalna składki wynosi 

http://zus.pox.pl/zus/newsletter-skladka-zdrowotna.htm
http://zus.pox.pl/skladki-zus-2017.htm


 
 
 
 

str. 24 

 

19,52% ubruttowionego wynagrodzenia pracownika, część rentowa - 6%, część chorobowa - 

2,45%, zaś część wypadkowa - 1,62%. 

Wyjaśnić jeszcze należy, co oznacza pojęcie "ubruttowione wynagrodzenie". Jest to należne 

wynagrodzenie pracownika "powiększone" o obciążającą go połowę składki emerytalnej, część 

składki rentowej i całą składkę chorobową, tak, by w rezultacie pracownik otrzymał netto ("na 

rękę") takie samo wynagrodzenie, jakie by dostał, gdyby potrącania nie było.  

 

Finansowanie składek ZUS* 

Ubezp. społeczne Podstawa wymiaru Pracownik Pracodawca 

Emerytalne 19,52 % 9,76 % 9,76 % 

Rentowe 6% 1,50 % 4,50 % 

Wypadkowe 0,67 %-3,60 % - 0,67 %-3,60 % 

Chorobowe 2,45 % 2,45 % - 

Fundusz Pracy 2,45 % - 2,45 % 

FGŚP 0,10 % - 0,10 % 
*Podział składek ich procentowa wartość obowiązująca w 2016 r. 

 

Całą obliczoną składkę pracodawca ma obowiązek przekazać wraz ze zbiorczą deklaracją 

rozliczeniową oraz deklaracjami imiennymi pracowników do ZUS w terminie do 15-go każdego 

kolejnego miesiąca.  

Jeśli łączny dochód pracownika od początku roku przekroczy kwotę stanowiącą równowartość 

30-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia, to pracodawca 

zaprzestaje naliczania składki emerytalnej i rentowej od takiego pracownika. Składka po 

połowie dzieli się wówczas na pracownika i pracodawcę i podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym. Składka należna od samej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest z kolei 

liczona od zadeklarowanej przez nią kwoty przychodu, stanowiącej co najmniej 60 % średniego 

wynagrodzenia w poprzednim kwartale i zmienia się z każdym kolejnym kwartałem. Przy 

obliczaniu jednak tej składki tylko część emerytalna, rentowa i wypadkowa jest dla 

przedsiębiorcy obowiązkowa. Natomiast część chorobowa jest dobrowolna. Jest to 

konsekwencją faktu, że ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców nie jest obowiązkowe; 

ubezpieczenie to wygasa zatem w razie nieopłacenia składki za dany miesiąc, lub nawet tylko 

opóźnienia z jej zapłatą. Jeśli następnie ZUS nie przywróci przedsiębiorcy terminu do wniesienia 

składki, to musi on składać na nowo wniosek o rejestrację dobrowolnego ubezpieczenia.  
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Zarządzanie – istota i podstawowe funkcje 

 
 
Zarządzanie – to oddziaływanie na zasoby ludzkie rzeczowe, finansowe i informacyjne 
wewnątrz i na zewnątrz organizacji, ukierunkowane na osiągnięcie lub osięganie jej 
celów (a ściślej celów dominującej w niej koalicji kierownictwa) wynikające z prawa 
własności lub prawa dysponowania nią.  
Zasoby – w zarządzaniu to wszystko to, czego ludzie pożądają, a czego nie wystarcza dla 
każdego. Zasobem stała się już nawet woda i powietrze (opłaty klimatyczne). Zasobami 
w organizacji są: pieniądze, władza, prestiż, informacje, wiedza, możliwość korzystania z 
dodatkowych usług .... wielkość i wyposażenie pokoi, rodzaj połączeń telefonicznych, 
samochód służbowy, miejsce na parkingu ...... uścisk dłoni szefa, jego uśmiech itp. 

ZASÓB = POŻĄDANIE + BRAK 
Pożądanie – pożądanie wybranych dóbr, usług, wartości jest najogólniej mówiąc 
„zaszczepione” ludziom przez dominujący w danym społeczeństwie (społeczności)  
system kulturowy. Zawsze brak powoduje pożądanie. 
Cele – są częścią świadomości, mogą je mieć tylko ludzie. Cele to zawsze przyszły stan 
rzeczy, pożądany pod pewnymi względami przez podmiot działający. W organizacji cele 
mogą być: jednorazowe np. wyeliminować z rynku konkurenta X lub ciągłe 
(powtarzalne) np. zwiększać udział w rynku. 
 
Funkcje zarządzania wg Fayola: 
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Współczesne funkcje zarządzania: 

 

 
 
 
 

Współczesne funkcje zarządzania wg Piotrowskiego: 
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Zasoby organizacyjne – pojęcie, rodzaje, mechanizmy alokacji. 
 
Zasoby organizacyjne – to ogół rzeczy, ludzi, informacji i środków finansowych, jakie 

organizacja posiada lub którymi może dysponować, chociaż prawnie nie stanowią jej 

własności.  

Rodzaje zasobów organizacyjnych: 

 dobra materialne, szczególnie pieniądze 

 różnego rodzaju usługi, zezwolenia, koncesje, ulgi, przydziały 

 prestiż, pozycje organizacyjne 

 informacje  

 pewne pożądane w organizacji formy zachowań np. lojalność, okazywanie 

szacunku 

 warunki i możliwości działania, jak poczucie bezpieczeństwa, układy, wpływy 

oraz specyficzne umiejętności 

 czas wolny oraz organizacyjna władza 

Dążąc do uzyskania dodatkowych korzyści, zasobów lub możliwości dostępu do nich 

większych niż te, które bezpośrednio łączą się z zawartą umową o pracę, liczni 

uczestnicy organizacji zawiązują między sobą różne nieformalne porozumienia tzw. 

organizacyjne koalicje. 

 

Mechanizmy alokacji zasobów organizacyjnych: 

Przetarg – proces porozumienia, które określa warunki współdziałania różnych osób lub 

grup. Polega na sprecyzowaniu zasad udziału w koalicji, podziału obciążeń czyli 

wzajemnych zobowiązań i kosztów oraz podziału nadzwyczajnych korzyści. 

Negocjacje – zwrotny proces komunikowania się w celu osiągnięcia porozumienia  

w sytuacji, gdy my i druga strona związni jesteśmy pewnymi interesami, z których jedne 

są wspólne a drugie przeciwne. Jest to podstawowy sposób uzyskania od innych tego, co 

chcemy, szeroko stosowany w Polsce. 

Ogólna wartość dodatkowych korzyści, zasobów uzyskanych przez koalicję zależy 

przede wszystkim od tego, kto w niej uczestniczy i jak sprawnie działa. W każdej 

organizacji istnieją różne koalicje, które mogą wpływać na alokację (rozmieszczenie) 

ograniczonych zasobów. Im większy jest niedobór zasobów w stosunku do oczekiwań, 

tym większą rolę w ich podziale odgrywa władza i wpływy. Jeżeli zasoby są łatwo 

osiągalne, to potrzeba uruchomienia procesu politycznego w organizacji jest niewielka. 

Jednocześnie im bardziej ograniczone i trudno dostępne są zasoby, w tym wiekszym 
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stopniu postrzegane są jako cenne, tym większe mają znaczenie dla uczestników 

organizacji. 

Deficytowość zasobów – ma charakter relatywny, zasoby są deficytowe tylko  

w stosunku do oczekiwań (roszczeń) z nimi związanymi. 

Jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę w procesie alokacji zasobów 

organizacyjnych jest maksymalizacja zysków.  

 

Cechy zarządzania wg Petera Druckera. 
 
Peter Drucker wyróżnia 7 podstawowych cech zarządzania: 

 



 
 
 
 

str. 29 

 

 

Kanon myślenia systemowego. 

 
 
System – wg Russela Ackoffa to wyodrębniona z otoczenia całość złożona z elementów 
(podsystemów) powiązanych ze sobą bezpośrednio lub pośrednio. W skrócie: OCEP. 
W podejściu systemowym zmianie ulega spojrzenie na organizację. Ważne są relacje 
między podmiotami (elementami) – to określa specyfikę danej organizacji. 
Kanon „myślenia systemowego”: 
Całość nie jest sumą swioch elementów. System posiada cechy nieredukowalne czyli 
takie, które nie dają się sprowadzić do cech swoich elementów. Jest nową jakością dzięki 
współdziałaniu czyli synergii, która może być dodatnia (2+2=5), neutralna (2+2=4) lub 
ujemna (2+2=3). Powstają tutaj 2 efekty: 
 
Efekt audytorium – zachodzi, gdy ktoś robi coś mając świadomość bycia 
obserwowanym przez kogoś innego. 
Efekt facylitacyjny – zachodzi, gdy ktoś robi coś w towarzystwie osób robiących to samo. 
System jako całść silniej wpływa na swoje elementy (podsystemy) niż 
odwrotnie.Przyjęcie tego założenia obiera drogę do kształtowania zachowań ludzi nie 
poprzez apele lecz projektowanie i przeprojektowywanie systemów (procesów, 
procedur i struktur).  
Usprawnienie funkcjonowania poszczególnych podsystemów nie musi prowadzić do 
wzrostu sprawności funkcjonowania całości. 
Z zawodowych elementów można zbudować wysoce niezawodną całość. 
Oddziaływanie na wybrany podsystem może wywołać przesuniętą w czasie i przestrzeni 
spotęgowana relację lub odpowiedź. W systemach wszystko jest ze wszytkim 
powiązane. 
LUDWIK VON BERTALANFFY – stworzył „ogólną teorię systemu”, a kluczowym 
pojęciem w jego teorii jest system. 
NORBERT WIENER – twórca cybernetyki, głównym pojęciem jest układ. 
Organizacje składają się z różnych elementów ściśle ze sobą powiązanych. Organizacja 
to system otwarty – dokonuje wymiany z otoczeniem informacji, materii itp. 
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Zjawiska w systemach otwartych: 
Homeostaza – mechanizm osiągania równowagi, samorealizacji. Systemy mogą 
korygować odchylenia, by powrócić do stanu równowagi. 
Ekwifinalność – jeden cel organizacja może osiągać z różnych stron, różnymi sposobami. 
 
 
Synergia – współdziałanie, wytwarzanie nowej wartości przez współpracę elementów. 
Całość – w systemie całość ma większy wpływ na części niż części na system – dobre 
elementy nie muszą tworzyc dobrego systemu. 
Suboptymalizacja nie musi oznaczać optymalizacji – usprawniając jeden element całości 
całość nie musi lepiej funkcjonować. 
 

Sprzężenie zwrotne 
Sprzężenie zwrotne – to mechanizm bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania 
zmian na wyjściach danego systemu na stan jego wejść. Najogólniej polega na tym, że 
system otrzymuje informacje dotyczące efektów własnego działania, dostosowując do 
nich kolejne reakcje, odpowiedzi, czyny. 
Wyróżniamy 2 postawowe typy sprzężenia zwrotnego: 
Sprzężenie zwrotne dodatnie – powoduje wzmocnienie działań, potęguje je. 
Sprzężenie zwrotne ujemne – przyczynia się do osłabienia działań, tłumi je. 
Sprzężenie zwrotne wykorzystywane jest w zarządzniu jako: 
Klucz do zrozumienia podejścia aytemowego 
Zdolność organizacji do uczenia się, doskonalenia 
Podstawa funkcjonowania „błędnego koła” biurokracji 
 

Otoczenie organizacji: pojęcie i podstawowe typy. 
Otoczenie organizacji – to, co jest na zewnątrz organizacji ( nie jest jej częścią )  
i oddziałuje na nią pośrednio lub bezpośrenio. Między organizacją a otoczeniem 
następuje wymiana energii (zasileń materialnych) i informacji tzn. wytwarzane przez 
organizację produkty (dobra, usługi) przyjmowane są (odpłatnie lub nie) przez 
otoczenie, które w zamian za to zaopatruje organizacje w materialne i niematerialne 
czynniki, umożliwiajace jej kontynuowanie lub roszerzenie działalności. Główna zasadą 
jest równowaga czyli ekwiwalentność tej wymiany tzn. organizacja musi zaspokajać 
potrzeby otoczenia, a otoczenie potrzeby organizacji – systemy organizacyjne muszą się 
dostosować do zmiennych potrzeb i wymagań otoczenia oraz warunków działań jakie 
ono stwarza. Ponadto otoczenie przenika organizację na wiele sposobów, a współpraca 
z organizacją prowadzi do ich wzajemnego przenikania się. 
Otoczenie ogólne organizacji – określa ogólne warunki funkcjonowania organizacji 
stwarzając jej bariery, zagrożenia i szanse. Sektory otoczenia ogólnego: 

 prawny – z niego pochądzą normy prawne regulujące funkcjonowanie organizacji 

(np. szkolnictwo funkcjonuke na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, 

Prawie Pracy itp.) 

 fizyczny – obejmuje środowisko naturalne, w którym działa organizacja, 

urbanistykę, architekturę, system transportowy, budynki itp. 
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 ekonomiczny – to rynki, w których organizacja uczestniczy: wytwarzanych 

i nabywanych dóbr i usług, pracy i kapitału np. dla szkół ważny jest rynek usług 

edukacyjnych. 

 technologiczny – stąd pochodzi wiedza i informacja na temat technologii 

stosowanej w wytwaezaniu produktu oferowanego przez organizację np. metody 

nauczania, technologie, podręczniki, oprogramowanie itp. 

 społeczny – obejmuje strukturę społeczną (zawodową, wiekową, dochodową) 

oraz jej zmiany np. (dla szkół wyższych) zwiększająca się liczebność 

absolwentów liceów. 

 polityczny – jest on źródłem zmian legislacyjnych i polityki rządu wobec 

organizacji np. regulacje dotyczące nowych kierunków studiów bądź opłat za 

studia. 

 kulturowy – jest źródłem obowiązujących norm i wartości w organizacji. 

 

Cechy organizacji w ujęciu systemowym 
Systemowa teoria organizacji obejmuje wg A.K. Koźmińskiego analizę organizacji jako 

systemu złożonego z różnych elementów tj. role społeczne, cele, wartości, układy 

informacyjno – decyzyjne, a także techniki i metody zarządzania nawiązujące do 

całościowego, systemowego modelu organizacji. 

 

Cechy organizacji wg ujęcia systemowego: 

1. Wszystkie organizacje sa jednocześnie systemami sztucznymi  

i naturalnymi – są tworami sztucznymi, gdyż konsruuje je świadczenie dla 

realizacji mniej lub bardziej konkretnie określonych celów i misji. Organizacje są 

jednak systemami naturalnymi – składają się z pojedyńczych uczestników i grup 

społecznych dążących do zaspokojenia własnych potrzeb oraz realizacji 

własnych celów i interesów. 

2. Organizacje są systemami otwartymi – oznacza to, że prowadzą one ciągłą 

wymianę energii, materii i informacji ze swoim otoczeniem. Wymiana  

z otoczeniem polega przede wszystkim na tym, że wytwarzane przez organizacje 

dobra materialne, usługi i wartości przekazywane są na zewnątrz i jakąś istotną 

potrzebę otoczenia zaspokajają. W zamian za to otoczenie zaopatruje organizację 

w czynniki materialne i niematerialne, co umożliwia jej kontynuowanie lub 

rozszerzanie działalności. 

3. Organizacje są uporządkowanymi systemami społeczno-technicznymi. 

Składają się z podsystemów, które różnią się głownie możliwoscią 

przewidywania zachowań i reakcji na rozmaite oddziaływania. Elementy 

techniczne splatają się w organizacji ze społecznymi. Tworzą system 

antyintuicyjny, przewidywalny w bardzo ograniczonym zakresie. 
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4. Organizacje maja budowę hierarchiczną. Składają się z posystemów, które  

z kolei dzielą się na podpodsystemy, te zaś na elementy jeszcze mniejszego rzędu. 

Hierarchiczność organizacji umożliwia wykorzystywanie w jej badaniu 

cybernetycznej metody czarnej skrzynki, która ułatwia poznanie i oddziaływanie 

na złożone systemy bez konieczności analizowania wszystkiego. 

5. Systemy organizacyjne mają zdolność doskonalenia się poprzez sprzężenie 

zwrotne. Mogą zwiekszać swoją sprawność i stopień zorganizowania, mogą 

wprowadzać rozmaite innowacje techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, 

społeczne. Zdolność do dostosowania się  nie oznacza jednak, że wszystkie  

organizacje automatycznie zwiększają sprawność swojego funkcjonowania – 

mogą ale nie muszą. 

6. W organizacjach ścieraja się ze sobą 2 tendencje : adaptacyjna, która 

zmierza ku zmianom oraz konserwatywna, która dąży do utrzymania 

istniejącego stanu rzeczy. Ponieważ systemy muszą przystosować się do zmian  

w otoczeniu, trzeba umieć wykorzystać te tendencje i właściwie oddziaływać na 

tych, którzy są za i przeciw. Obie postawy są organizacji potrzebne,: pierwsza 

umozliwia zmiany, druga zaś zapewnia firmie stabilność. 

7. Systemy organizacyjne charakteryzuja się ekwifinalnością. Mają zdolność do 

osiągania podobnych wyników w różny sposób, za pomocą różnych procesów  

i struktur. 

Menedżer – pojęcie, typy, pożądane umiejętności 
 
Menedżer – to osoba kierująca, zarządzająca działem przedsiębiorstwa, należącego do 

kierownictwa organizacji. Pożądane umiejętności menedżera to: 

1) Znajomość języków obcych, a zwłaszcza angileskiego na poziomie 

umożliwiającym prowadzenie korespondencji i negocjacji. 

2) Obsługa komputera, a szczególnie umiejętność korzystania z edytora tekstu oraz 

standardowych pakietów statystycznych i finansowych, a nawet programów 

symulujących. 

3) Umiejętność przekonywania, prowadzenia dyskusji, przemawiania, udzielania 

wywiadów, prowadzenia negocjacji. 

4) Rozumienie i samodzielne tworzenie dokumentów organizacyjnych: kontraktów, 

opisów pracy, zakresów czynności, schematów organoizacyjnych, regulaminów, 

notatek służbowych, okulników. 

5) Biegła znajomość dokumentacji księgowej i finansowej: bilansów, budżetów, 

wniosków kresytowych, czeków, weksli, faktór, przelewów. 

6) Opanowanie zasad i procedur uczestnictwa na rynku kapitałowym i finansowym 

oraz walutowym. 

7) Umiejętność posługiwania się statystycznymi technikami analizy danych: 

kontrola jakości, zaopatrzenie, transport, logistyka, finanse i ine\westycje 

kapitałowe.
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Synergia – pojęcie, mechanizmy, sposoby obniżania i 
podwyższania 

2+2=5 
Synergia – to sposób w jaki różne dziedziny działalności organizacji uzupełniają się lub 

wspomagają. Współpracujące elementy produkują więcej niż gdyby pracowały osobno. 

Synergia kładzie nacisk na znaczenie zgodnej i skoordynowanej współpracy. Może być 

dodatnia (2+2=5), neutralna (2+2=4) lub ujemna (2+2=3). Tutaj powstają 2 efekty: 

audytorium (ktoś robi coś mając świadomość bycia obserwowanym) i facylitacyjny 

(ktoś robi coś w towarzystwie osób robiących to samo). Synergia sprawia, że elementy, 

wchodząc ze sobą w relacje, wytwarzają nowe wartości nowej jakości. 

Strategia organizacji powinna określić jakiej synergii oczekuje w wyniku decyzji co do 

zasięgu, dystrybucji zasobów i wyróżniającej kompetencji. Niektóre organizacje 

międzynarodowe wykorzystują synergię wynikającą z działania w różnych częściach 

świata. 

We współczesnej Europie banki i spółki ubezpieczeniowe łączą swe wysiłki w celu 

sprzedaży szerokiej gamy instrumentów finansowych, których oddzielna sprzedaż 

mogłaby natrafić na trudności. 

 

Formuła 7S – elementy i ich wzajemne związki 
 
Formuła 7S – to zaproponowany przez R. Pascale'a i A. Athosa sposób analizy 

systemów zarządzania, oparty na wyróżnieniu 7 elementów (zmiennych): 
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Cechy doskonałych organizacji. 
Na podstawie formuły 7S Peters i Waterman sformułowali 8 cech najbardziej 

efektywnych, doskonałych organizacji: 

1) Obsesja działania – polega na stałym wymuszniu szybkiej analizy pojawiających 

się problemów, bezzwłocznym formułowaniu odpowiedzi na nie i wdrażaniu 

wybranych rozwiązań. Z obsesją działania wiąże się propagowanie zarządzania 

przez chodzenie. Polega ono na bezpośrednim kontakcie naczelnej kadry 

menedżerskiej z pozostałymi uczestnikami organizacji, z tym co dzieje się  

w firmie, na trzymaniu ręki na pulsie. 

2) Bloki i bezpośredni kontakt z klienktem – wiąże się z dążeniem do 

maksymalizacji zadowolenia odbiorcy z wyrobu lub usługi dzięki wsłuchaniu się 

w opinie użytkowników. Hasło „blisko klienkta” muszą mieć na uwadze wszystkie 

przedsiębiorstwa, a w szczególności te największe. 

3) Autonomia i przedsiębiorczość – polega na stworzeniu warunków 

samodzielnego działania jednostkom i zespołom zdolnym do inicjatywy. Oznacza 

to połączenie atutów małej i dużej organizacji. 

4) Wydajność i efketywność poprzez ludzi – oznacza uznanie kadry za 

najważniejszy podsystem każdej organizacji. Podstawowym problemem powinno 

być: co zrobić, by pracownikowi zależało na jak najlepszym produkcie. 

5) Koncentracja na wartościach – to przywiązywanie ogromnej wagi do do 

realizacji przez wszystkich uczestników organizacji jej podstawowych ideałów, 

misji, celów, jej specyficznej filozofii działania. Wyrażają się one na złotych 

zasadach np. dla McDonalda to jakość, szybkość, czystość, cena i atrakcyjność. 

6) Działanie wg zasady „trzymaj się tego co umiesz robić najlepiej” – pozwala 

optymalnie wykorzystać specyficzne umiejętności i doświadczenia firmy, chroni 

przed zgubnymi skutkami nadmiernej dywersyfikacji. Jest to jednak strategia 

głównie dla firm o specjalistycznej przewadze nad innymi, takich, które 

wytwarzają unikatowy produkt, wykorzystują oryginalne technologie, są łatwo 

rozpoznawalne w otoczeniu. 

7) Niewielki sztab o prostej strukturze – zarządy najlepszych firm „odchudzają 

się”, są sytuacje, w których mniej niż 100-osobowy zarząd kieruje firmą  

o obrotach wielu dziesiątków miliardów rocznie. 

8) Współwystępowanie w jednej strukturze luźnych i sztywnych form 

organizacyjnych – jedne sfery są wysoko scentralizowane, inne są 

zdecentralizowane, inne są zdecentralizowane. Rygorystyczne określone 

wartości, wspólne dla całej organizacji, są realizowane w strukturze podlegającej 

ciągłej ewolucji, pozostawiającej wiele miejsca na improwizację i działanie 

doraźne. 
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Cechy doskonałych menedżerów. 
Doskonały menedżer powinien spełniać szereg niełatwych warunków (cech): 

1) Cechy psycho-fizyczne – menedżer musi bu\yć odporny na zmęczenie i zdolny 

do wykonywania różnorodnych zadań w całkowicie nienormowanym czasie 

pracy. Konieczna jest podzielność umowy, a zarazem zdolność do koncentracji  

i szybkiego reagowania. 

2) Motywacja – potrzebna jest mu silna motywacja osiągnięć prestiżowych  

i materialnych, potrzeba władzy, a zarazem szczypta szaleństwa: wielkie ambicje 

dla siebie i firmy, zamiłowanie do ryzyka i związanych z nimi emocji, oraz 

potrzeba tworzenia trwałych wartości, bycia społecznie użytecznym. 

3) Chcieć, mieć i lubić oddziaływać na ludzi – ich zawodem jest instrumentalne 

traktowanie innych. Oznacza to przede wszystkim zdolność do empatii, czyli 

wczuwanie się w motywy, postawy i emocje innych ludzi, a zatem rozumienia 

dlaczego zachowują się tak a nie inaczej. 

4) Kwalifikacje intelektualne – najważniejszą z nich jest umiejętność szybkiego 

uczenia się, poznawania nowych rzeczy, opanowywania nowych umiejętności, 

ponieważ szybko zmienia się otoczenie firmy i wynikające stąd szanse  

i zagrożenia. 

5) Menedżer musi wszystko dokładnie umieć i potrafić osobiście wykonać – 

znaczna część menedżerów wyższego szczebla posiada specjalistyczne 

wykształcenie i awansuje wykonując specjalistyczne działania np. w dziedzinie 

badań i rozwoju marketingu  lub finansów. 

6) M. musi celowo dysponować swoimi osobistymi zasobami, których 

powinien używać na rzecz organizacji, ale których nie da się znormalizować 

ani wymierzyć -  najważniejsze z tych zasobów to czas, energia i reputacja. 

Regułą musi być oszczędne gospodarownie tymi zasobami i przeznaczanie ich na 

realizację celów najważniejszych. Oznacza to, że kierownicy powinni mieć dość 

wolnego czasu na refleksję, pracę koncepcyjną i pozyskiwanie nowych informacji 

bez natychmiastowego konkretnego przeznaczenia. 

Reputacja menedżera – mierzona jest przede wszytkim zaufaniem do czynionych 

przez niego obietnic, do jego słowa, przekonaniem o słuszności jego sądów, o trafności 

podejmowanych przez niego decyzji, posłuchem jakim się cieszy wśród podwładnych, 

kolegów, zwierzchnika, klientów, dostawców. Szczególnie istotna jest słowność w 

sprawach finansowych, terminów dostaw, gwarancji jakości itp. 
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Marketing w małej firmie 
Każda firma, nawet ta najmniejsza, w realizacji swoich 
zadań powinna uwzględnić działania promocyjne. Silna 
konkurencja charakteryzująca współczesny rynek 
sprawia, że bez skutecznych działań marketingowych nie 
zdołamy pozyskać klientów dla naszych usług czy 
produktów. 
Dzisiaj sztuką nie jest „coś” wyprodukować, ale to "coś" 
sprzedać. Aby sprzedać, nie wystarczy mieć dobry czy 
bardzo dobry wyrób. Trzeba także pokazać, że jest on 
inny niż cała reszta podobnych na rynku. Dlatego warto 
opracować strategię marketingową, która pozwoli Ci 
trafić do klienta. Może to być klucz do sukcesu Twojej 
firmy. 

W marketingu nie produkt jest najważniejszy, lecz klient. Zacząć więc musisz od 
ustalenia, kim są (lub będą) Twoi klienci i czego oczekują. Jakie są ich potrzeby, które 
powodują, że interesuje ich konkretny produkt. Potem możesz przystąpić do 
wytworzenia takich wyrobów, które będziesz mógł sprzedać i tym samym zaspokajać 
potrzeby, oczekiwania i preferencje nabywców.  
Aby osiągnąć sukces w działalności gospodarczej, musisz dostarczyć klientowi to, czego 
on pragnie, po odpowiedniej cenie, w odpowiednim miejscu i czasie oraz  
w odpowiedniej ilości i jakości. Całą tę wiedzę możesz osiągnąć dzięki badaniu rynku 
zbytu, a więc ustaleniu potrzeb nabywców.  

Segmentacja rynku 
 

Jest wiele skomplikowanych metod badania rynku, 
wykorzystywanych przez duże firmy. Natomiast dla 

małej firmy najlepsza i najskuteczniejsza będzie uważna 
obserwacja otoczenia. Wprowadzając produkt na rynek, 
możesz zastosować narzędzie zwane segmentacją 
rynku. Jest to podział rynku według określonych 
kryteriów na jednorodne grupy konsumentów (segmenty 
rynku), różniące się między sobą reakcjami na dany 
produkt (produkty) i inne instrumenty oddziaływania na 

rynek). Kierując swój produkt do danej grupy nabywców (np. tylko do młodzieży), masz 
możliwość lepszego dostosowania go do wymagań klienta i łatwiejszego opracowania 
programu działania na rynku. Segmentacja nie tylko ułatwia poznanie cech  
i zrozumienie reakcji potencjalnych nabywców, lecz jest także narzędziem racjonalnego 
wykorzystywania kapitału i minimalizacji gospodarczego ryzyka. Ustalenie segmentów 
rynku ma istotne znaczenie dla określenia skali i profilu działalności przedsiębiorstwa. 
Przykładowe kryteria segmentacji opisujące cechy nabywców dóbr i usług 
konsumpcyjnych to: kryteria demograficzne (wiek, płeć, rasa, wyznanie, wykształcenie, 
stan cywilny, zdrowie, budowa ciała), geograficzne (klimat, typografia, miejsce 
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zamieszkania, ustrój polityczny, itp.), ekonomiczne (zawód, dochód na osobę, dochód 
gospodarstwa domowego, źródła dochodów, majątek), kryteria społeczne (klasa 
społeczna, grupa odniesienia, styl życia, stadium życia rodzinnego, osobowość itp.). 
 

Podstawy strategii marketingowej 
Odpowiednio wybrana strategia marketingowa wskazuje, w jaki sposób należy 
przygotować się do działań promocyjnych. Jednak to, czy dana firma odniesie sukces 
zależy od znacznie większej liczby czynników np.: jakości produktu czy obsługi klienta. 
Ramy działań dobrze przygotowanej strategii marketingowej wyznaczają cztery główne 
czynniki zawarte w ramach reguły 4P: produkt ( z ang. produkt), cena (z ang. price), 
miejsce(dystrybucja) (z ang. place), promocja (z ang. promotion). 
 

Produkt 
Produkt to każdy przedmiot lub usługa, która zaspokaja jakiekolwiek potrzeby 
nabywców. Należy zastanowić się, czy wymagania klientów nie sugerują potrzeby 
stworzenia wariantów produktów, przeznaczonych dla różnych segmentów odbiorców. 
Dziś, gdy rynek jest zalany produktami, zaspokojenie potrzeby to za mało. Produkt musi 
być tak zaprezentowany na rynku, aby wywołał nową potrzebę, która może być 
zaspokojona właśnie przez jego zakup. Ważne są cechy produktu, które trafią  
w upodobania klienta: 

- fizyczne - wygląd, ciężar, smak, świeżość, 

- techniczne i technologiczne - niezawodność, sprawność, trwałość, wytrzymałość, 

skuteczność, nowoczesność, 

- funkcjonalne - zastosowanie, łatwość obsługi, serwis, uniwersalność, 

- ekonomiczne - cena, koszt używania, łatwość nabycia, wydajność, 

- estetyczne - kształt, kolor, zapach, styl (moda), opakowanie, komfort, marka, 

- bezpieczeństwa - zdrowotność, głośność, urazowość, szkodliwość. 

Cena 
Cena, czyli wartość produktu, jest ważnym elementem marketingu, ponieważ decyduje  
o jego konkurencyjności, pozycji na rynku wytwarzającej go firmy, a także o tym, czy 
firma ta osiągnie zysk ze sprzedaży promowanego produktu. To cena umożliwia wejście 
na rynek i utrzymanie się na nim. Swoimi działaniami musisz przekonać klienta, że cena 
jest warta produktu.  
Każda firma stosuje określoną politykę cenową, na którą składają się elementy kalkulacji 
finansowej oraz marketingowej. Kalkulacja marketingowa obejmuje:  

- cele, jakie firma chce osiągnąć, 

- oczekiwania i możliwości nabywców, 

- konkurencję na rynku. 

Natomiast kalkulacja finansowa to inaczej rachunek kosztów. 
Wprowadzając na rynek nowy produkt, można świadomie grać ceną, obniżając ją lub 
podwyższając. Można debiutować z produktem po wysokiej cenie, gdy wyróżnia się on 
korzystnymi cechami i jest niewielka konkurencja lub jej w ogóle nie ma, a jednocześnie 
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firma cieszy się dość wysoką renomą na rynku. Przy produktach standardowych, dużej 
konkurencji i gdy firma dysponuje dużym potencjałem produkcyjnym, można produkt  
 
wprowadzić na rynek po niskiej cenie (niższej niż u konkurentów). Oferta taka 
kierowana jest do masowego nabywcy. W razie powodzenia strategia niskiej ceny 
zapewnia szybki wzrost popytu, dużą wartość produkcji i sprzedaży oraz zniechęca 
konkurentów do wejścia na rynek. 
Cena nie może być utrzymywana na jednym poziomie przez cały czas sprzedaży.  
W miarę pojawiania się na rynku produktów konkurencyjnych powinna zostać 
dostosowana do ich cen.  
Gdy dopiero wchodzisz na rynek i rozpoczynasz działalność, najlepiej jeśli ustalisz 
ceny zbliżone do konkurentów. Inne strategie będą przydatne dopiero po 
osiągnięciu sukcesu i stabilnej pozycji na rynku.  

Dystrybucja 
Dystrybucja polega na doborze najbardziej efektywnych dróg, którymi produkty 
przepływają od producenta do nabywcy. Składa się na nią transport, magazynowanie, 
paczkowanie, zawieranie umów i realizacja zamówień, przyjmowanie i wydawanie 
produktów oraz ich przygotowanie do wysyłki, obsługa dostawców i odbiorców. Trzeba 
przy tym zwrócić uwagę na kierowanie zapasami, czyli na ciągłe pilnowanie ich ilości - 
sprawdzanie, czy jest ich wystarczająco dużo, aby móc zrealizować kolejne zamówienia. 
Wysoki poziom zapasów to wysokie koszty - albo ich zakupu i magazynowania, albo 
wytworzenia i zamrożenia w składzie. Dziś świat stosuje małe zapasy, czemu sprzyjają 
nowoczesne elektroniczne systemy magazynowania i transportu. Dlatego transport jest 
ważnym ogniwem dystrybucji. Powinien być sprawny, niezawodny i tani. Ekonomika 
zaopatrzenia i dystrybucji to bardzo ważny składnik strategii marketingowej.  

Promocja 
Promocja polega na informowaniu pośredników rynkowych, klientów i potencjalnych 
nabywców o oferowanych produktach i usługach. Chodzi o to, by zaznajomić nabywców 
z asortymentem oferowanych produktów, ich cechami i zaletami, możliwościami  
i warunkami ich nabycia oraz zachęcić do zainteresowania się ofertą i skłonić do nabycia 
promowanych produktów. Celem promocji jest zwiększenie popytu, stawienie czoła 
konkurencji, usprawnienie produkcji i dystrybucji. Ma ona również pomóc  
w ukształtowaniu pozytywnego wyobrażenia nabywców o produktach i firmie. 
Przekazywanie takich informacji może odbywać się dzięki: 

- reklamie, 

- odpowiedniemu opakowaniu, 

- promocji w miejscu sprzedaży, 

- kształtowaniu wizerunku, czyli public relations, 

- sprzedaży osobistej. 

Promocja ma więc pozyskać nowych nabywców produktu, zapewnić dobre 
wprowadzenie produktu na rynek, zwiększyć sprzedaż lub przedłużyć życie produktu. 
Działania promocyjne należy kierować nie do przypadkowych, ale do potencjalnych  
i faktycznych nabywców. Kiedyś jedyną formą promocji była reklama, czyli 
bezpośrednie zachęty do kupienia określonego produktu. Dziś oddziałuje się na 
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motywy, postawy i sposób postępowania klientów, utwierdza ich w słuszności podjętej 
decyzji o zakupie.  

Reklama  

 
Reklama jest stronnicza, przedstawia jedynie korzyści dla nabywcy - nie może jednak 
przedstawiać nieprawdy. Reklamując swój produkt, usługę lub firmę, będziesz 
posługiwał się tzw. apelami reklamowymi. Jest ich wiele, niełatwo więc spośród nich 
wybrać te, które najskuteczniej dotrą do klientów. 
Posługując się apelem reklamowym: 

- przedstawiaj dodatnie cechy i różne zastosowania produktu, 

- podkreślaj korzyści dla nabywcy, np. "podaruj sobie odrobinę luksusu", 

- porównuj z innymi produktami, np. "zwykły proszek nie da rady", 

- wykorzystuj opinię idoli, ekspertów, znawców i użytkowników, 

- formułuj apele, np. "nowoczesne kobiety używają jedynie...", 

- opowiadaj historyjki, np. "była plama, nie ma plamy", 

- stosuj akcenty humorystyczne, np. "kobieta pracująca żadnego prania się nie boi", 

- używaj elementów baśniowych i fantastycznych, np. "Królewna Śnieżka i siedmiu 

krasnoludków". 

Aby przekaz reklamy zwrócił uwagę nabywców, musi być oryginalny, atrakcyjny, 
czytelny i częsty. O tym ostatnim elemencie początkujący przedsiębiorcy często 
zapominają. Jednorazowa reklama w telewizji, nawet w najlepszym czasie antenowym 
to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Powtarzalność to podstawa reklamy. Bez 
powtarzalności jest tylko informacja, a to o wiele za mało, żeby wypromować 
produkt. 
Reklamując swój produkt możesz się posłużyć reklamą prasową, telewizyjną, radiową 
lub pocztową. Możesz także rozdawać firmowe koszulki, długopisy, breloczki, czapeczki, 
torby, kalendarzyki, itp.  
Jeżeli będziesz miał własny sklep, to świetnym miejscem na reklamę będzie okno 
wystawowe. Możesz także umieścić swoją reklamę na tablicach i słupach 
ogłoszeniowych, billboardach, na tramwajach i autobusach. Najbardziej nośna, ale też 
najdroższa, jest telewizja. Radio zapewnia szeroki zasięg i jest stosunkowo tanie, ale 
reklamy giną w szumie informacyjnym. Reklama w gazecie jest tania i szybka, ale jej 
jakość może być niewystarczająca przy gorszym gatunku papieru i braku kolorów. Za to 
kolory są atutem czasopism, a reklama w nich dociera do określonych osób. Generalną 
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zasadą kampanii reklamowej jest wykorzystanie kilku mediów równocześnie,  
a nie ograniczanie się tylko do jednego.  
 

Model CANVAS 

 
 

Business Model Canvas (BMC) Jest to szablon do przeprowadzenia procesu modelowania 

biznesowego, złożony z dziewięciu pól oznaczających 9 kluczowych elementów modelu 

biznesowego, rozrysowany na jednym, dużym arkuszu papieru. Innowacyjna metodologia 

modelowania biznesowego opracowana na podstawie badań prowadzonych w Szwajcarii przez 

Alexandra Osterwaldera i Yvesa Pigneura. 

Lewa strona Lewa półkula mózgu Bazuje na wydajności Kluczowe zasoby, Kluczowe działania, 

Kluczowi Partnerzy Struktura kosztów Prawa strona Prawa półkula mózguBazuje na 

wartościach Propozycja wartości, Segmenty Klientów, Kanały, Relacje z klientami, Strumienie 

przychodów.  

1.Propozycja wartości  
1)Jaką wartość generujemy dla naszych klientów?  

2)Jakiego rodzaju problemy pomagamy klientom rozwiązać?  

3)Jakie potrzeby klientów zaspokajamy?  

4)Jaki zbiór produktów i usług oferujemy każdemu z segmentów klientów?  

Wyróżniki: Nowość Wydajność Personalizacja Skuteczność Desing Marka Cena Niższe koszty 

Niższe ryzyko Dostępność Wygoda i użyteczność  

2.Segmenty Klientów  
1)Dla kogo tworzymy wartości?  
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2)Kim są nasi najważniejsi klienci?  

Wyróżniki: Rynek masowy Rynek niszowy Segmentacja Dywersyfikacja Wielostronna platforma  

3.Kanały  
1)Jakimi kanałami nasi klienci chcą być obsługiwani?  

2)Jakie kanały wykorzystujemy obecnie?  

3)Jak są one zintegrowane?  

4)Które działają najlepiej?  

5)Które są najbardziej ekonomiczne?  

6)Jak łączymy je z przyzwyczajeniami klientów?  

Fazy funkcjonowania kanału: Świadomość – Jak podnosimy wśród klientów świadomość 

produktów i usług firmy? Opinia – Jak pomagamy klientom sformułować opinie na temat naszej 

oferty? Zakup – Jakie stwarzamy naszym klientom możliwości zakupu konkretnego produktu 

lub usługi? Realizacja – Jak realizujemy propozycje wartości? Obsługa posprzedażowa –  

Z jakiego wsparcia klient może korzystać po dokonaniu zakupu?  

4.Relacje z klientami  
1)Jakiego rodzaju relacji oczekują od nas przedstawiciele poszczególnych segmentów rynku? 

2)Jaki charakter mają nasze relacje z klientami?  

3)Jak są one zintegrowane z innymi elementami modelu biznesowego?  

4)Jak są kosztowne?  

Przykłady: Osobiste wsparcie Dedykowany opiekun klienta Samoobsługa Obsługa 

zautomatyzowana Społeczności Współtworzenie  

 

Typy: Sprzedaż Opłata za użytkowanie Opłata abonencka Wypożyczenie i leasing Udzielanie 

licencji Prowizje z tytułu pośrednictwa Reklama Ceny (polityka cenowa):  

Katalogowe Negocjacje (targowanie) Rynkowe Zależne od właściwości produktów, Zależne od 

segmentu klientów  

5.Strumienie przychodów  
1)Za jaką wartość nasi klienci są gotowi zapłacić?  

2)Za co płacą obecnie?  

3)W jaki sposób obecnie dokonują płatności ?  

4)Jak woleliby płacić?  

5)Jak duży jest udział poszczególnych strumieni przychodów w ogólnych przychodach firmy?  

6.Kluczowe zasoby  
1)Jakich kluczowych zasobów wymaga nasza propozycja wartości?  

2)Nasze kanały dystrybucji?  

3)Relacje z klientami?  

4)Strumienie przychodów?  

 

Typy zasobów: Fizyczne (lokal, maszyny, urządzenia) Intelektualne (patenty, prawa autorskie, 

pozwolenia) Ludzkie Finansowe  
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7.Kluczowe działania  
1)Jakie kluczowe działania podejmujemy, aby dostarczyć wartość naszym klientom?  

2)Co robimy, aby na tym zarobić?  

Kategorie: Produkcja Rozwiązywanie problemów Platforma lub sieć  

8.Kluczowi Partnerzy  
1)Kim są nasi kluczowi partnerzy?  

2)Kim są nasi kluczowi dostawcy?  

3)Jakie kluczowe zasoby pozyskujemy od partnerów?  

4)Jakie kluczowe działania realizują nasi partnerzy? Korzyści z nawiązywania partnerstw: 

Optymalizacja i korzyści skali Obniżenie poziomu ryzyka i niepewności Przejęcie konkretnych 

zasobów lub działań  

9.Struktura kosztów  
1)Jakie najważniejsze koszty generuje nasz model biznesowy?  

2)Które kluczowe zasoby kosztują najwięcej?  

3)Które kluczowe działania wymagają największych nakładów finansowych?  

Czy Twój biznes jest bardziej: Skoncentrowany na kosztach (niskokosztowa struktura, niska 

cena propozycji wartości, maksymalna automatyka, rozległy outsourcing) Skoncentrowany na 

wartości dodanej Przykładowe cechy: Koszty stałe (pensje, czynsze, narzędzia) Koszty zmienne 

Korzyści skali Korzyści zakresu 

 

Biznes plan  

Rachunek Zysków i Strat 

W rachunku zysków i strat przedstawia się wszystkie przychody przedsiębiorstwa i poniesione 

przez nie koszty. Ukazuje więc on w syntetyczny sposób wynik finansowy firmy.  

W rachunku zysków i strat zamieszcza się przychody netto (bez podatku VAT). Stosowana jest 

również zasada współmierności, polegająca na tym, żeby porównywać przychody i koszty 

dotyczące tego samego okresu (np. błędem będzie, jeśli zaprezentujesz przychody z jednego 

miesiąca i zestawisz z tym kwartalny koszt benzyny). 

 Przychody – wpływy z tytułu sprzedaży produktów lub usług; 

 Koszty – wydatki związane z prowadzoną działalnością, np. surowce, materiały, 

wynagrodzenie, marketing, energia, media. Koszty dzieli się na koszty stałe (są 

ponoszone bez względu na wielkość produkcji, np. czynsz, ubezpieczenie, 

wynagrodzenie, amortyzacja, zarządzanie) i koszty zmienne (ma na nie wpływ 

wielkości produkcji, np. koszt surowców, materiałów, energia na potrzeby 

produkcji); 

 Zysk – nadwyżka przychodów nad kosztami (wynik różnicy pomiędzy przychodami a 

kosztami jest dodatni); 
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 Strata – nadwyżka kosztów nad przychodami (wynik różnicy pomiędzy przychodami 

a kosztami jest ujemny); 

Bilans przedsiębiorstwa 

Każda firma potrzebuje zasobów majątkowych do prowadzenia działalności: 

 maszyn do produkcji 

 materiałów do produkcji 

 zapasów towarów do sprzedaży 

 zapasów towarów do sprzedaży 

 zasobów gotówki do płacenia dostawcom 

 itd. 

Aby móc nabyć wszystkie te aktywa, jednostka potrzebuje pieniędzy. Źródła pochodzenia tych 

pieniędzy, nazywamy źródłami finansowania przedsiębiorstwa. Cała idea bilansu opiera  się na 

podstawowym założeniu równowagi, zgodnie którym, gdyby zatrzymać firmę w dowolnym 

momencie w czasie, można by pokazać dokładnie jakie zasoby majątkowe posiada oraz skąd 

pozyskała środki na ich nabycie.  

Zasada ta nazywana jest zasadą równowagi bilansowej lub zasadą bilansowania. Sytuację spółki 

przedstawić można więc następująco: 

AKTYWA 

Zasoby majątkowe 

PASYWA 

Źródła finansowania 

 

Bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów. Zawiera on informacje o ogólnej sytuacji 

majątkowej i finansowej jednostki wg stanu na określony dzień. 

 

Bilans sporządzany jest zawsze w kolejności stopnia płynności, a więc możliwości spieniężenia. 

(aktywa). Również pasywa mają określoną kolejność występowania w bilansie uwzględniającą 

stopień ich wymagalności, tj. terminu spłaty. 

Aktywa 

Aktywa to  - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe  

o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w 

przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. 

Zgodnie z bilansem aktywa możemy podzielić na: 

 aktywa trwałe  

 aktywa obrotowe 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maj%C4%85tek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przych%C3%B3d_(ekonomia)
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Pasywa 

Pasywa przedstawiane są z reguły po prawej stronie bilansu. Charakteryzują one źródła 

finansowania aktywów, czyli pokazują skąd przedsiębiorstwo pozyskało środki finansowe na 

zakup aktywów. 

 Pasywa dzielą się na dwie podstawowe grupy:  

 kapitał własny  

 kapitał obcy. 

 

 

 

 

SKUTECZNY BIZNESPLAN 

 

Wstęp 

Celem niniejszego szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje 
umożliwiające samodzielne przygotowanie biznesplanu dla projektu współfinansowanego 
środkami UE. Szkolenie ma charakter warsztatowy i realizowane będzie z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. 
 

Czym jest Biznesplan 

Biznes plan (ang. business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym  
z działalnością globalną przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów oraz 
sposobów i środków do ich osiągnięcia. Biznes plan, jako zestaw dokumentów i analiz, ma 
szerokie zastosowanie w organizacji, jak i poza nią. Umożliwia on przygotowanie  
i przeprowadzenie przedsięwzięć, pozwala na pozyskanie środków finansowych od inwestorów 
i banków.  
 
Biznes plan powinien być przygotowany przez kierownictwo firmy lub przez wyspecjalizowaną 
komórkę analityczną w organizacji. Można także skorzystać z pomocy konsultantów.  
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Biznes plan jest przygotowywany na okres do 2 lat (bliski horyzont planistyczny), 2-10 lat 
(horyzont perspektywiczny). We współczesnej gospodarce, ze względu na postęp technologii, 
zmiany prawne, zmiany społeczne, plany przygotowywane na więcej niż 3 lata mają małą szansę 
na sprawdzenie się w praktyce. W dłuższych okresach skuteczniejsze może być wykorzystanie 
koncepcji foresightu strategicznego.  
 
Biznes plan długofalowy i całościowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji 
przedsięwzięcia gospodarczego, który sporządzony jest w oparciu o kompleksową ocenę 
sytuacji strategicznej firmy. Plan stanowi dokument, w którym zawarte są cele organizacji lub 
przedsięwzięcia, sposób osiągnięcia opisanych celów oraz niezbędne zasoby przeznaczone do 
ich realizacji. Jest to narzędzie, które w jasny i czytelny sposób przedstawia i wyjaśnia cele  
i strategie firmy.  
 
Biznesplan (ang. business plan, plan biznesowy) – narzędzie planistyczne wykorzystywane przy 
ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne 
firmy, a także jest elementem komunikacji zewnętrznej firmy – m.in. sporządzany jest dla 
banków, inwestorów w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. 
 
Biznesplan to element planowania strategicznego. Wytycza cele, metody działania oraz pomaga 
dokonać właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych. Przedstawia analizę 
stanu obecnego firmy, a także może być podstawą działania dla przyszłych przedsiębiorców. 
Biznesplany mają wiele definicji. Najogólniej rzecz ujmując, jest to średnioterminowy  
i kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem, ujęty w formie 
pisemnej. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT. 
 
Biznesplan sporządzany jest najczęściej na potrzeby banku, w celu otrzymania kredytu 
powinien być napisany wg procedur bankowych danej instytucji. Kredytobiorca powinien 
wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne, co pozwoli na obsługę kredytu. Niemniej 
jednak biznesplan powinny sporządzać także nowo tworzone jednostki organizacyjne oraz 
wszystkie przedsiębiorstwa już funkcjonujące, w celu sprawniejszego i bardziej efektywnego 
zarządzania po wprowadzeniu określonych przedsięwzięć. 
 
Biznesplan - jest zestawieniem dokumentów - analiz i programów, w których na podstawie 
oceny aktualnej sytuacji finansowej oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów 
firmy i sposobów ich osiągania przy wszystkich istniejących uwarunkowaniach natury 
finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej, technologicznej itp. Jest 
przewodnikiem dla działań strategicznych i operacyjnych firmy oraz pozwala zidentyfikować 
słabe i silne strony działalności gospodarczej. Obejmuje działalność bieżącą przedsiębiorstwa 
oraz okres od trzech do pięciu lat. 
 
Biznesplan jest planem menedżerów, określającym ich zdolność do podejmowania skutecznych 
działań zmierzających do trwałego usytuowania się na rynku, czyli finansowo efektywnego 
połączenia okazji rynkowych z możliwościami firmy. Zadaniem kadry kierowniczej jest 
stworzenie realnej wizji sukcesu rynkowego firmy. 
 
Biznes plan jest dobrym wzorem dla opracowania wszelkich planów, ponieważ cele, środki, 
zasoby, strategia i rezultaty przedsięwzięcia muszą być tak przedstawione, aby wykazać 
kompetencje i umiejętności przedsiębiorcze oraz wzbudzić zaufanie, niezbędne dla uzyskania 
kredytu lub zwiększenia kapitału firmy. 
 
Biznesplan jest jedną z nowoczesnych technik zarządzania, stanowiących wstępny warunek 
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odnoszenia sukcesów na rynku. Sukcesów nie zapewniają już ani łatwo nadarzające się okazje, 
ani też sama intuicja przedsiębiorcy lub menedżera, nie osiąga się sukcesów bez wiedzy o rynku 
oraz umiejętności przewidywania i planowania. 
 
Plan biznesowy może się różnić w zależności od tego, dla jakiego odbiorcy jest przeznaczony. 

Cechy skutecznego biznesplanu 

Najważniejsze cechy skutecznego biznesplanu to: 
 Doskonały pomysł na biznes; 
 Precyzyjny, dokładny, przemyślany język; 
 Logiczna i przejrzysta struktura; 
 Rzetelna analiza finansowo – ekonomiczna i realne zyski z przedsięwzięcia. 

 

Pozyskiwanie informacji do biznesplanu 

Najprostszym i najszybszym narzędziem do zbierania danych związanych z biznesplanem jest 
Internet. Podczas przygotowania biznesplanu można korzystać ze stron branżowych, stron 
internetowych podmiotów konkurencyjnych, zasobów oferujących płatny i nieodpłatny dostęp 
do wyników badań, wszelkiego rodzaju rankingów społeczno – gospodarczych, bezpośrednio 
lub pośrednio powiązanych z tematyką planowanego do realizacji biznesu. 
 
Jednak najdokładniejsze i najbardziej interesujące informacje możemy pozyskać od ludzi 
działających w branży w której planujemy uruchomić biznes i piszemy biznesplan. 
 
Zasadnym jest znalezienie podobnej firmy, do takiej którą chcemy uruchomić, najlepiej  
w innym mieście lub w odpowiednio odległej lokalizacji i porozmawiaj szczerze, wyjaśnij  
w jakim celu przybywasz i poproś o pomoc i ocenę twojego pomysłu na biznes. 
 
Zawsze odwiedzaj firmy konkurencyjne, nie tylko kiedy piszesz biznesplan, ale również już  
w trakcie prowadzonej działalności – takie „wycieczki” mogą dostarczyć Ci bardzo wiele 
informacji na temat konkurencji, ale i całego sektora w którym działasz, być może pozwolą Ci 
zaobserwować rozwiązania, które możesz zastosować w swojej firmie, a jeszcze lepiej kiedy 
zaobserwujesz fakty, których w żaden sposób nie powinieneś powielać w swoim 
przedsiębiorstwie. 
 
Ucz się na cudzych błędach, a nie na swoich ! 

Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania biznesplanu 

Do najczęstszych błędów popełnianych podczas pisania biznesplanu przez młodych 
przedsiębiorców należą: 
 

 Chaotyczny charakter dokumentu, przypominający raczej zbiór przypadkowo 
zestawionych ze sobą informacji, a nie profesjonalny i przejrzysty dokument posiadający 
odpowiednią strukturę; 
 

 Zanim przystąpimy do pisania dokumentu należy szczegółowo przeanalizować jego 
strukturę i ustalić zakres informacji jaki będzie nam niezbędny do wypełnienia 
formularza. 
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 W przypadku jeśli nie mamy odpowiednich zdolności i wiedzy ekonomicznej elementy 
analizy finansowo – ekonomicznej warto przekazać do sprawdzenia profesjonalnemu 
doradcy lub ekonomiście. W liczbach bardzo łatwo popełnić błąd. 
 

 Istotna jest również objętość biznesplanu, która w znaczącym stopniu zależy od rodzaju 
planowanego przedsięwzięcia. 
 

 W przypadku biznesplanów adresowanych do banków, czy też podmiotów udzielających 
dotacji ze środków UE mamy doczynienia z odgórnie narzuconą strukturą, do której 
musimy się bezwzględnie stosować, każde odstępstwo, wprowadzanie dodatkowych 
opisów i tabel (ponad te zalecane) może spowodować odrzucenie biznesplanu ze 
względów formalnych. 
 

 Jednym z najważniejszych i najczęściej popełnianych błędów przy pisaniu biznesplanu 
jest nadmierny optymizm finansowy autorów pomysłu. Zazwyczaj zjawisko to wygląda 
następująco: piszący maksymalnie zawyżają przychody i obniżają koszty rodzajowe nie 
uwzględniając ewentualnych rezerw na niespodziewane wydatki. Obniżeniu ulega też 
zazwyczaj liczba osób planowanych do zatrudnienia, tak by koszty wynagrodzeń 
wskazać jako niskie lub bardzo niskie, w konsekwencji tego świadczenia dla 
pracowników bywają źle skalkulowane. 

 
 Przygotowując biznesplan do tematu należy podejść w sposób jak najbardziej 

realistyczny. Należy upewnić się że przychody i koszty, które przedstawiamy są realne 
dla okresu, w którym to nasza inwestycja będzie realizowana. Jeśli tego warunku nie 
dotrzymamy nasz biznesplan może nie wzbudzić zaufania na poziomie oceny, a tym 
samym nie otrzymamy kredytu, pożyczki czy dotacji. 
 

 Często występującym w biznesplanach błędem jest również brak oszacowania lub 
niewłaściwe oszacowanie zobowiązań wobec dostawców i budżetu państwa. 
 

 Częstym błędem jest również wskazywanie iż aktywa nie są równe pasywom w projekcie 
bilansu. 

 Zdarza się iż piszący biznesplan źle szacują amortyzację oraz zbyt wysoką rentowność 
projektu.   
 

 Nie należy czekać z napisaniem biznesplanu do momentu kiedy jest to absolutnie 
niezbędne. Zbyt wiele osób tworzy biznesplany w ostatniej chwili, pod presja czasu – 
„Nigdy nie ma wystarczająco dużo czasu na napisanie biznesplanu”. 

Najważniejsze elementy biznesplanu 

Należy zaznaczyć z cała odpowiedzialnością, iż tak naprawdę wszystkie elementy biznesplanu są 
równie ważne, jeśliby jednak zdecydować się na wskazanie tych dwóch najważniejszych, to 
należałoby wymienić: 
 

 PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ, która to jest dla firmy zarówno istotna, jak i bardzo trudna do 
utrzymania. Gotówka jest mylnie rozumiana jako dochód, a one są różne. Dochód nie 
gwarantuje gotówki w banku. Wiele zyskownych przedsiębiorstw upadło, ze względu na 
kłopoty z płynnością finansową. To po prostu nie jest intuicyjne. 

 
 SZCZEGÓŁY WDRAŻANIA, które sprawiają że rzeczy się dzieją. Biznesplan nie ma być 

pięknie napisanym wypracowaniem, ale dokumentem z którego w jasny i przejrzysty 
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sposób wynika co, kiedy i  w jaki sposób zamierzasz zrealizować. Dlaczego niektórzy 
ludzie przegrywają? Ponieważ nie zaplanowali wygranej. 

Zarządzanie biznesplanem 

Biznes plan nie jest jednorazowym dokumentem, a przynajmniej nie powinien nim być. 
Większość firm tworzy biznes plan podczas fazy rozruchu, do zorganizowania, przyciągnięcia 
partnerów i pracowników, oraz uzyskania dotacji, pożyczki lub inwestycji finansowych. Tu 
biznes plan ma ogromne zastosowanie, jakkolwiek, zbyt często, od momentu kiedy firma już 
działa, nie bierze się więcej biznesplanu do ręki.  
 
Ostatecznie biznes plan dotyczy wyników, dotyczy ulepszania naszej działalności. Jeżeli nie 
zakładasz, że biznes plan pomoże ci w usprawnieniu twojej firmy, nie rób go. Tworzenie biznes 
planu, tylko dlatego , że sztuka planowania tak nakazuje, jest stratą czasu. 
Zarządzanie biznesplanem odbywa się w czasie. Koniecznym jest ustalenie w jakich okresach 
(czy miesięcznie, czy też kwartalnie) będziemy weryfikować zapisy (zaplanowane) biznesplanu 
z aktualnymi, rzeczywistymi wynikami.  
Prawdziwe planowanie wymaga regularnego przeglądu, tak samo jak nawigacja wymaga 
znajomości zarówno aktualnej pozycji, jak i tego, gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy. Każdy 
prawdziwy plan musi zawierać dużo konkretnych danych, budżet, przewidywania i zakres 
odpowiedzialności kierownictwa. Odpowiedni ludzie powinni wiedzieć, że śledzimy i podążamy 
zgodnie ze specyfikacją. Potem plan należy ponownie przejrzeć pod kątem wyników i ten 
przegląd powinien zaowocować korektą kursu i dokładnym dostrojeniem. 
 
Kiedy w założeniach biznesplanu należy dokonać zmian? 

 Kiedy nastąpiły istotne zmiany w sytuacji rynkowej; 
 Kiedy nastąpiły istotne zmiany w sytuacji wewnętrznej firmy. 

 
Celem zarządzania twoim planem jest wykorzystanie wyników działalności do sterowania 
twoimi dalszymi decyzjami. Plan sam w sobie nie stanowi żadnej wartości, jeżeli nie pomaga 
usprawnić działalności. To jest niezależne, czy jest dobry czy zły, jak wspaniałe są pomysły 
i sformułowania i jak opracowane są układy i tabele. Jego wartością są decyzje do jakich 
prowadzi. To oznacza oczywiście, że aby stworzyć plan wart wysiłku, by go rozwijać, trzeba 
będzie zgodnie z nim postępować.  
 
Niezależnie czy będzie to co miesiąc, czy co kwartał, konieczne jest śledzenie wyników, 

analizowanie różnic pomiędzy planem a aktualnymi wynikami i zarządzaniem. Zmieniaj to, co 

należy zmienić. Porównaj to, co planowałeś, z tym co zdarzyło się naprawdę. Zadaj sobie 

następujące pytania: 

 

 Co poszło źle i jak to naprawić? 

 Co poszło zgodnie z planem i jak czerpać z tego korzyści? 

 Jakie zmiany nastąpiły u konkurencji, które można uwzględnić w planie? 

 Jakie nastąpiły zmiany wpływające na nasz rynek, które można uwzględnić w planie? 

 Jakie zmiany nastąpiły wewnątrz naszej organizacji, które można uwzględnić w planie? 

 

Po odpowiedzeniu sobie na te pytania, zaktualizuj swój plan, ustal nowy budżet i cele, ureguluj 

swoje finanse i powtórz cały ten proces utrzymania twojego planu za następny miesiąc lub 

kwartał. Zaktualizuj swój plan ponownie i nie przestawaj powtarzać. Okaże się, że 
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utrzymywanie twojego planu biznesowego daje ci lepiej uchwycić twoją działalność, rynek  

i wszystko inne, co dotyczy twojej firmy. 

 

Powody przygotowania biznesplanu 

Powodów przygotowania biznesplanu może być bardzo wiele – najważniejsze z nich to: 
 wsparcie podania o kredyt, 
 kontrola odpowiedniego wykorzystania środków finansowych, 
 ustalenie i zdefiniowanie celów, oraz metod ich osiągnięcia, 
 określenie nowej działalności, 
 określenie uzgodnień między partnerami, 
 ustalenie wartości biznesu, do sprzedaży lub celów prawnych, 
 ocena nowej linii produkcyjnej, promocji i ekspansji. 

 
Biznesplan przygotowujemy dla: 

 Bankierów i urzędników odpowiedzialni za udzielanie  pożyczek/dotacji, 
 Drobnych inwestorów, 
 Inwestorów strategicznych, 
 Funduszy wysokiego ryzyka. 

 
Do najważniejszych funkcji biznesplanu zaliczyć należy: 

 zapewnienie „przejście” pomiędzy strategią, a działaniami operacyjnymi, 
 precyzowanie koncepcji działania firmy, 
 definiowanie metod i środków osiągania celów, 
 stworzenie skutecznego narzędzia kontroli realizacji przedsięwzięć.  

 
W biznesie zazwyczaj mamy doczynienia z dwoma rodzajami planowania: 

 Krótkoterminowe: Opracowanie wstępnych kierunków działań zmierzających do 
poprawy bieżących efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

 Długoterminowe (strategiczne) Przygotowanie długoterminowej prognozy działania. 
 
Wśród elementów planowania krótkoterminowego należy wymienić: 

 Maksymalne wykorzystanie majątku produkcyjnego, 
 Zmniejszenie kosztów, 
 Powiększenie zasobów gotówkowych, 
 Przeprowadzenie analiz rynkowych, 
 Polepszenie jakości, 
 Modernizacja i zmiany organizacyjne. 

 
Wśród elementów planowania długoterminowego należy wymienić: 

 Ocena popytu rynkowego, 
 Ocena potrzeb kadrowych, 
 Harmonogram i nakłady dla planowanych inwestycji, 
 Plany kosztowe i dochodowe, 
 Wskaźniki i mierniki aktywności finansowej. 

 

Podstawowe zasady planowania 

Podstawowe zasady planowania przedstawiono poniżej: 
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 Wszystkie założenia musza odnosić się do podmiotów funkcjonujących samodzielnie                                                    

w warunkach gospodarki rynkowej,  
 Przedsiębiorstwo musi być traktowane jako podmiot działający w otoczeniu 

ekonomicznym, finansowym, prawnym, społecznym i informacyjnym,  
 Przyszłość jest przewidywalna tylko w ograniczonym stopniu, 
 Planowanie należy traktować jako selektywny sposób uzyskiwania i przetwarzania 

informacji 
 Podstawowymi rezultatami planu powinny być: ograniczenie niepewności, oszacowanie 

prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i szans oraz w konsekwencji zmniejszenie 
ryzyka podjęcia błędnych decyzji, 

 Istotą planowania jest nie tylko wyznaczenie sposobów, metod i środków osiągnięcia 
złożonych celów ale przede wszystkim także określenie celów, 

 Dostosowania i podporządkowanie firmy realizacji nadrzędnego celu ma spowodować 
wzrost efektywności całej organizacji i stabilizację jej działalności, 

 Stworzenie i skonkretyzowanie idei działania i określenie celów, 
 Stworzenie możliwości nadzorowania wykonania postawionych celów, 
 Stworzenie podstaw do ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania,  

 

Kryteria oceny biznesplanów 

Do głównych kryteriów oceny biznesplanów należą: 
 Celowość,  
 Wykonalność,  
 Zgodność wewnętrzna,  
 Operatywność,  
 Wielowariantowość,  
 Ograniczona szczegółowość,  
 Kompletność, 
  Racjonalność. 

 

Kim jest osoba przedsiębiorcza? 

 wyróżnia sie aktywnością we wszystkich sferach swego życia, 
 ma własną nawigację życiowa i trwały system wartości, 
 jest racjonalna i odrzuca myślenie w kategoriach fatalistycznych, 
 jest konsekwentna, potrafiący osiągnąć wyznaczone sobie cele, 
 jest osobą kreatywną i asertywną, ma poczucie własnej wartości oraz silną wewnętrzną 

motywację połączoną z potrzebą osiągnięć, 
 interesują go/ją ludzie i ich sprawy, 
 nie stroni od przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego, 
 w życiu prywatnym, jeśli nadarza sie okazja, polepsza jakość życia zarówno swojego jak  

i swoich bliskich. 
 

Wartości osoby przedsiębiorczej: 

 kreatywność, 
 samokontrola, 
  poczucie własnej wartości, 
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  wiara w siebie, 
  potrzeba osiągnięć, 
  Aktywność, 
 Wytrwałość, 
  Asertywność, 
  otwartość na ludzi i zachodzące zmiany, 
  Odpowiedzialność, 
  skłonność do umiarkowanego ryzyka, 
 wysoki poziom empatii. 

 

 

Kompetencje osoby przedsiębiorczej: 

 dostrzeganie szans, 
 wyznaczanie celów, 
 ustalanie priorytetów, 
 dokonywanie samooceny, 
 podejmowanie wyzwań, 
 podejmowanie decyzji, 
 współdziałanie w zespole, 
 skuteczne komunikowanie się, 
 orientacja na teraźniejszość i przyszłość. 

Gdzie szukać inspiracji na pomysły biznesowe? 

 W poszukiwaniu okazji przedsiębiorczych – pomysł kluczem do sukcesu, 
  Dobry pomysł – na początek ograniczeniem niech jest tylko wyobraźnia, 
  Pomysł a uwarunkowania – prawne, finansowe, kulturowe itp., 
  Pomysł a pasje, 
  Pomysł a kompetencje, 
  Nowe drogi i sprawdzone ścieżki, 
 wcześniejsze doświadczenia i nabyta wiedza o rynkach, produktach, dostawcach, 

klientach (wynikająca np.  z dotąd wykonywanej pracy), 
 pomysły innych ludzi (przyjaciele, rodzina itd.), 
 uzyskanie patentu, licencji lub wejście w sieć franchisingowa itp., 
 przekształcenie hobby, zainteresowań, itp. w przedsięwzięcie gospodarcze, wyniki 

badań naukowych czy działalności naukowo-badawczej publikowane w różnych 
źródłach (literatura fachowa, wywiady, wykłady itp.), 

 kontakty z innymi przedsiębiorcami lub inne kontakty, społeczne, 
 udział w sympozjach, targach, szkoleniach itp., 

Struktura biznesplanu  

 Krótka prezentacja organizacji (5%) 
 Analiza otoczenia (15%)  
 Analiza organizacyjna firmy (15%)  
 Rozwiązania strategiczne (30%)  
 Plan działania (30%)  
 Wnioski (5%)  
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Elementy biznesplanu 

1.Istota przedsięwzięcia – wraz z podstawowymi warunkami rynkowymi, ryzykiem, oczekiwana 
zyskownością i głównymi problemami, 
2. Ogólna charakterystyka firmy – profil, cele, lokalizacja 
3. Produkt – wyrób lub usługa – z uwzględnieniem elementów odróżniających sprzedawany 
produkt od produktów Konkurentów 
4. Plan marketingowy – założenia dotyczące popytu i sposobu uzyskania oraz wykorzystania 
przewagi konkurencyjnej 
5. Zarządzanie – wskazanie osób zarządzających i struktury organizacyjnej firmy 
6. Plan operacyjny – wskazanie wymogów w zakresie majątku, pracowników (liczba, 
kwalifikacje), sposobów produkcji, źródeł, zaopatrzenia 
7. Plan finansowy – określenie zapotrzebowania na środki finansowe i sposobów ich 
wykorzystania 
8. Podsumowanie wraz z załącznikami, zawierającymi wyniki badań rynkowych oraz dodatkowe 
informacje technologiczne 
 

Planowanie strategiczne – podstawowe elementy 

Podstawowe elementy strategii: 
 Misja - sformułowanie podstawowego, niepowtarzalnego celu. 
 Wizja – przewidywania, jaki obraz będzie miała firma  

w przyszłości. 
 Cel strategiczny – wyznaczone na najwyższym szczeblu  

i dla najwyższego kierownictwa organizacji (koncentrują się  
na szerokich ogólnych problemach) 

  Cel taktyczny – ustalony na średnim szczeblu i dla menedżerów średniego szczebla 
organizacji. Koncentrują się na sposobie realizacji działań niezbędnych do osiągnięcia 
celów strategicznych.  

 Cel operacyjny (dot. najniższego szczebla) dotyczą krótkookresowych problemów 
związanych z celami taktycznymi 

 System wdrażania 
 System monitorowania i ewaluacji 
 PR i promocja strategii 

 
 


