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Witaj!
Zastanawiasz się, czym jest PA?
To PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA!
Przeprowadzimy Cię przez najważniejsze
aspekty związane z prowadzeniem
własnej ﬁrmy. Jesteś na początku
drogi, stawiasz pierwsze kroki pod koniec podróży
będziesz latać :)

W tej części:

Dział I
Pierwsze
kroki w PA

Przedstawimy siebie,
czyli instytucje, które realizują
projekt „Akademik Przedsiębiorczości” i sam projekt, a także
podpowiemy, gdzie możesz się
udać za swoimi pytaniami,
na które nie znajdziesz
odpowiedzi w tej książce.
A zatem zapraszamy…

„Akademik Przedsiębiorczości” to projekt informacyjno-promocyjny realizowany przez
Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM w partnerstwie z Fundacją
ProRegio. Głównym celem Projektu jest szerzenie idei Przedsiębiorczości Akademickiej
w środowisku uczelnianym; w Poznaniu i poza jego granicami. Realizacja celów Projektu
odbywa się przez spotkania w subregionach, spotkania na uczelniach, pracę Punktu Informacyjnego i konsultacje z ekspertami, stronę WWW oraz niniejszą publikację.
Projekt jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

www.akademikprzedsiebiorczosci.pl
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Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM (UCITT UAM) to jednostka
ogólnouczelniana Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się szeroko
pojętym wspieraniem Przedsiębiorczości Akademickiej wśród studentów i pracowników
naukowych, zarówno poprzez realizowane projekty, jak i przez liczne działania promocyjne
realizowane na UAM i poza nim.
W ramach działalności UCITT UAM mieści się także wspieranie transferu innowacji i technologii z UAM do biznesu w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Centrum prowadzi
bezpośrednią współpracę z jednostkami gospodarczymi, aktywnie wspierając współpracę
świata nauki z biznesem.

www.ucitt.pl
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Fundacja ProRegio wspiera polską naukę i biznes w ich drodze do innowacyjności.
Organizuje szkolenia i konferencje, prowadzi działalność doradczą i wydawniczą,
której odbiorcami są przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji badawczo-rozwojowych
i przedsiębiorstw. Działalność Fundacji jest szczególnie widoczna w obszarze związanym
z zarządzaniem i ochroną własności intelektualnej, transferem technologii oraz komercjalizacją działalności naukowo-badawczej.
Działalność statutowa Fundacji sprzyja rozwojowi dynamicznego rynku innowacji,
co pozwala na efektywne łączenie środowisk naukowo-badawczych i biznesu w procesie
budowy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
Aktualizowana na bieżąco oferta usług komercyjnych wspiera tworzenie i wprowadzanie
na rynek produktów i usług, których podstawą jest zastosowanie nowych, unikatowych
rozwiązań szczególnie w zakresie technologii: medycznych, informatycznych, chemicznych.

www.proregio.org.pl
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Preinkubator Akademicki UAM rozpoczął działalność w 2009 r. Jego głównym zadaniem
jest udzielanie wsparcia merytorycznego studentom, doktorantom, absolwentom i pracownikom UAM z zakresu wykorzystania wiedzy akademickiej w praktyce gospodarczej,
w tym przy tworzeniu własnych ﬁrm.
Preinkubator wspiera osoby mające ciekawe pomysły na biznes we wczesnej fazie
rozwoju. To idealne miejsce do poszukiwania odpowiedzi na pojawiające się pytania
w procesie rozwijania pomysłu biznesowego jak i przy zakładaniu własnej działalności
gospodarczej.

www.preinkubator.amu.edu.pl
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Skoro już nas
poznałeś, pora ruszyć
do pracy, na początku
powoli, ostrożnie.
Nie spiesząc się i podziwiając
krajobrazy, wprowadzimy Cię
w temat PA, abyś bogatszy
o nowe doświadczenia,
mógł zabrać się do pracy
nad własnym biznesem.

Dział II
W kółko
o Przedsiębiorczości
Akademickiej

W tej części:
Opowiemy Ci o tym, czym jest
Przedsiębiorczość Akademicka,
jak wygląda w Polsce i na świecie
i tym samym rozpoczniemy
nasz Tour de PA…

z ogromną przyjemnością oddaję w Wasze ręce przewodnik, który przyda się nie tylko
młodemu biznesmenowi, studentowi czy absolwentowi poszukującemu pracy, ale też
pomoże znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących osoby przedsiębiorcze pytań, wśród
których znajduje się między innymi to: czym jest tytułowa Przedsiębiorczość Akademicka?
Pojęcie to coraz częściej pojawia się w kontekście zakładania własnej działalności
gospodarczej. Czy Przedsiębiorczość Akademicka to tylko własny biznes? Według deﬁnicji
„książkowej” to w najszerszym rozumieniu zaangażowanie całej społeczności akademickiej:
studentów, doktorantów i pracowników naukowych w działalność gospodarczą, zakładanie
ﬁrm opartych na wiedzy; korzystanie z własnych osiągnięć naukowych, zarabianie na nich
poprzez działalność własnych przedsiębiorstw, czy poprzez ochronę patentową dokonań.
Przedsiębiorczość Akademicka to także łączenie świata nauki z biznesem, naukowca
z menadżerem. Zarówno naukowcy jak i przedsiębiorcy mają sobie wiele do zaproponowania. Badacze mogą zaoferować współpracę obejmującą umowy licencyjne, sprzedaż
patentów, usług i ekspertyz, udostępnianie baz danych i zasobów bibliotecznych, usług
analitycznych i zaawansowanej technologicznie aparatury, zaś biznes oferuje między
innymi możliwość odbycia stażu w przedsiębiorstwie, poznania mechanizmów rządzących
rynkiem, czy otrzymania gratyﬁkacji ﬁnansowej za wkład wiedzy wniesiony w rozwój ﬁrmy.
Ponieważ deﬁnicje to jedynie szczypta teorii (na początek jednak niezbędna), do stworzenia przewodnika „Przez drogi i bezdroża…” zaprosiliśmy zespół ekspertów, którzy oprócz
ogromnego doświadczenia często prowadzą własną działalność gospodarczą. Dzielą się
z Wami swoimi praktycznymi umiejętnościami, wiedzą na temat blasków i cieni posiadania
własnej ﬁrmy, zaletami dbania o własność intelektualną, a także sztuką prezentowania siebie
i swojej działalności w środowisku biznesowym. Twórcy niniejszego poradnika za motyw
przewodni obrali podróż; kolejne działy nawiązują wizualnie do coraz szybszych i nowocześniejszych środków lokomocji. Bycie przedsiębiorczym, a także przedsiębiorcą, to długa
droga, w której warto posłużyć się dobrą mapą i przewodnikiem… takim jak ten.
Celem realizatorów projektu jest przeprowadzenie Was, przyszłych przedsiębiorców, przez
proces zakładania własnej działalności gospodarczej: od pomysłu na biznes, poprzez
przygotowanie do bycia własnym szefem, aż do otwarcia własnej ﬁrmy i zdobycia na nią
środków ﬁnansowych. Mam nadzieję, że ten „przewodnik” poprowadzi Was przez drogi
i bezdroża akademickiej przedsiębiorczości i pozwoli znaleźć własną ścieżkę na rynku pracy
i biznesu.

Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński

Prorektor UAM ds. programów europejskich
i współpracy z gospodarką
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Przegląd definicji
Przedsiębiorczości
Akademickiej:
Polska i świat

Kierujący Uczelnianym
Centrum Innowacji i Transferu
Technologii UAM oraz koordynator Preinkubatora Akademickiego
UAM. Zarządzający projektem PO
KL 8.2.1 Akademik Przedsiębiorczości. Członek Stowarzyszenia
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
SOOIPP (od 2002). Członek Rady
Dyrektorów sieci ProTon Europe
(2008).

Jacek Wajda

artykułu:
Streszczenie

ickiej zości akadem
rc
io
ęb
si
ed
nicji prz
• przegląd deﬁ kie i zagraniczne,
ls
o
p
deﬁnicje
ualna,
zość intelekt
• przedsiębiorc
emickiego.
ębiorcy akad
• cechy przedsi

15

Przedsiębiorczość akademicka jako pojęcie
występujące w licznych dyskusjach i publikacjach, a także oﬁcjalnych dokumentach używane jest w sposób dalece niejednoznaczny,
stąd próba dokładnego i wyczerpującego
jego zdeﬁniowania wydaje się być niezwykle
trudna. W niniejszym tekście prezentuję najczęściej stosowane deﬁnicje, które najpełniej
oddają różne aspekty zjawiska jakim jest przedsiębiorczość akademicka. Deﬁnicje polskie
i zagraniczne prezentują odmienne podejście do przedsiębiorczych działań, które mają
miejsce w otoczeniu uczelni, niemniej różnorodność ta może okazać się pomocna
w analizie zjawiska, którego znaczenie
w ogólnym ujęciu rozwoju gospodarczego
stale rośnie.
„Proces tworzenia czegoś nowego w oparciu
o nowatorski pomysł w celu generowania
korzyści ekonomicznych, to krótka deﬁnicja
przedsiębiorczości.
Przedsiębiorczość to również zespół cech
charakterystycznych dla osoby przedsiębiorczej. Ważnymi wyróżnikami są tu dynamizm,
aktywność,umiejętnośćadaptacji,innowacyjne
myślenie, motoryka i umiejętność oceny
ryzyka.”
Na podstawie: A. Janowski, Słownik ekonomiczny,
Kraków 1998.

Jeśli budowę nowych struktur opieramy na
wynikach badań naukowych - przedsiębiorczość - z którą mamy wówczas do czynienia
nabywa charakteru akademickiego i zwana
jest „przedsiębiorczością akademicką”. Przedsiębiorczość akademicka w ujęciu szerokim
to wszelkie formy zaangażowania w działalność gospodarczą przedstawicieli środowiska
naukowego, wliczając studentów, doktorantów, doktorów, profesorów, czy absolwentów
uczelni wyższych. W węższym ujęciu przedsiębiorczość akademicka to zakładanie przez
członków społeczności akademickiej ﬁrm typu
spin oﬀ/spin out1. W ﬁrmach tych kluczową
rolę odgrywa wytworzona w instytucji macierzystej własność intelektualna.
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1

A. Tomtas-Anders (red.), ABC Przedsiębiorczości
Akademickiej, Poznań 2009 r., s. 7-9.

Przedsiębiorczość intelektualna polega w największym skrócie na tworzeniu podstaw materialnego bogactwa z niematerialnej wiedzy.
S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna,
Warszawa 2000, s. 8.

Przedsiębiorczość akademicka polega na
zakładaniu ﬁrm odpryskowych. Są to nowe
ﬁrmy tworzone przez członków społeczności
akademickiej w celu komercjalizacji technologii, stanowiącej element własności intelektualnej wytworzonej w macierzystej instytucji
naukowej. Kluczowym elementem wspomnianej deﬁnicji jest fakt występowania komercjalizacji w oparciu o elementy chronionej w różny
sposób własności intelektualnej wytworzonej
na macierzystej uczelni.
Deﬁnicja za: S. A. Shane, Academic Entrepreneurship.
University Spinoﬀs and Wealth Creation, Cheltenham
2004.

Przedsiębiorczość Akademicka to nowy wymiar przedsiębiorczości rozwijanej na rynku
nauki i gospodarki. Ten rodzaj aktywności
wymaga określonych kompetencji, szerokiej
wiedzy, kontaktów w środowisku akademickim i biznesowym oraz globalnej perspektywy
myślenia o działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość akademicka przełamuje dość
powszechny schemat myślenia, że prowadzenie własnej ﬁrmy i próby komercyjne są
sprzeczne z zasadami pracy badawczej, a tym
samym niewłaściwe dla przedstawicieli środowiska naukowego. (…) Do przedsiębiorców akademickich zaliczamy osoby związane
ze szkołami wyższymi i innymi podmiotami
aktywnymi w obszarze nauki i prac badawczorozwojowych (pracownicy naukowi, studenci
i inni), zainteresowane komercyjnymi sposobami wykorzystania zdobytej wiedzy przez
podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.

W ramach działań biznesowych osoby te:

• rozwijają nowe produkty, technologie, systemy organizacji i zarządzania,

• doskonalą produkty, technologie, systemy
organizacji i zarządzania,

• podejmują adaptację wyników badań niezbędnych do wdrożenia licencji,

• wprowadzają do praktyki gospodarczej patenty, modele użytkowe i pomysły racjonalizatorskie,

• projektują i wdrażają innowacje produktowe
i usługowe dla działalności handlowej w zakresie obrotu innowacjami.
Podstawą przedsiębiorczości akademickiej są
ludzie o określonych, rzadkich kompetencjach.
Przedsiębiorców tego typu cechuje:

• kreatywność i wytrwałość w wyszukiwaniu
oraz rozwiązywaniu problemów,

• otwartość na współpracę i samodoskonalenie zarządzanej organizacji,

• intuicja w dostrzeganiu punktów stycznych
między wiedzą, technologią, a często utajonymi potrzebami rynku,
• ambicja kierowania własnym życiem, pasja,
wizja i marzenia. (…)
K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii.
Słownik pojęć, Warszawa 2008, s. 282.

Przedsiębiorczość Akademicka dla uczelni
to przedsiębiorczość jej studentów, doktorantów, kadry akademickiej - profesorów i pracowników pomocniczych, administracji uczelni - menedżerów całej uczelni i jej wydziałów.
Uczelnia poprzez proces dydaktyczny kształci
przyszłe kadry dla potrzeb świata gospodarki,
nauki, kultury i sztuki oraz szeroko rozumianej
administracji państwowej i samorządowej.
Z drugiej strony w wyniku prowadzonych
działań powstaje nowa wiedza i innowacje. PA
można rozumieć jako zbiór wszelkich działań
członków społeczności akademickiej (studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, administracja) na rzecz wzrostu poziomu innowacyj-
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szerzej. Kierunki dyskusji obejmują:
1. Rozwój programów edukacji, promocji
i rozwoju przedsiębiorczych postaw wśród
studentów, doktorantów i pracowników naukowych, obejmujące przygotowanie oferty
dydaktycznej (wykłady, kursy, spotkania itp.)
w zakresie podstaw wiedzy ekonomicznej,
prawnej (własność intelektualna) i organizacyjnej związanej z podejmowaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej.

ności i konkurencyjności gospodarki w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym oraz
dobrobytu całego społeczeństwa.
K. Zasiadły, J. Guliński, Inkubator przedsiębiorczości
akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowników, Poznań 2005, s. 15.

W literaturze przedmiotu, jak i w potocznej
dyskusji napotykamy szereg problemów
interpretacyjnych dotyczących samego pojęcia oraz zakresu przedsiębiorczości akademickiej. W krajach anglosaskich pojęcie to utożsamiane jest z:

• procesem powstawania na uczelniach przedsiębiorstw odpryskowych (tzw. spin-oﬀ lub
spin-out) zakładanych i prowadzonych przez
pracowników naukowych i studentów;
• przedsiębiorczością uczelni - wszystkich sytuacji, w których uczelnia występuje jako
oferent określonego typu know-how i chce je
sprzedać na rynkowych zasadach.
W takim ujęciu przedsiębiorczość akademicka
jest postrzegana jako nowy, atrakcyjny mechanizm komercjalizacji naukowego know-how,
pozwalający zwielokrotnić korzyści czerpane
przez naukowca (odkrywcę) oraz pozostałych
partnerów naukowych i biznesowych (uczelnia, inwestorzy kapitałowi).
W Polsce, jak i w pozostałych krajach Europy
kontynentalnej na analizowane zjawisko
patrzymy nieco odmiennie, przede wszystkim
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2. Budowę instytucji i programów wsparcia
dla osób zawodowo związanych z uczelnią
(pracowników naukowych, doktorantów)
zainteresowanych podjęciem samodzielnej
działalności gospodarczej na bazie posiadanej
wiedzy zawodowej i realizowanych programów badawczych.
3. Zarządzanie własnością intelektualną powstającą na uczelniach i w instytucjach naukowych, przygotowanie zasad i regulaminów
komercjalizacji wypracowanych rozwiązań.
4. Przedsiębiorcze zarządzanie uczelnią, będącą specyﬁcznym przedsiębiorstwem o dużej
użyteczności społecznej, które może i powinno być dobrze organizowane i zarządzane.
G. Banerski, A. Gryzik, K. Matusiak, M. Mażewska,
E. Stawasz, Przedsiębiorczość akademicka (rozwój ﬁrm
spin-oﬀ, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, Warszawa 2009,
s. 7-8.

Przedsiębiorczość akademicka w Polsce znalazła odzwierciedlenie w ustawodawstwie
dopiero w 2005 roku. Prawo o szkolnictwie
wyższym2 zawiera zapisy, że szkoły wyższe
współpracują z otoczeniem gospodarczym
i szerzą ideę przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Uczelnie są autonomiczne
we wszystkich obszarach swojego działania
i mogą wybrać odpowiadające im narzędzia
rozwoju przedsiębiorczości, które zależą od
proﬁlu jej kształcenia oraz uwarunkowań
regionalnych. Uczelnia może także prowadzić
działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i ﬁnansowo od działalności podstawowej, jaką stanowi kształcenie studentów

i prowadzenie badań. Przywołana ustawa
Prawo o szkolnictwie wyższym pozwala uczelniom na tworzenie akademickich inkubatorów
przedsiębiorczości (AIP) oraz centrów transferu
technologii (CTT).
Jednostki te mogą być tworzone w formie
jednostek ogólnouczelnianych oraz w formie
spółek handlowych lub fundacji. Możliwość
tworzenia AIP w formie spółek należy rozpatrywać jednak także w kontekście ustawy
o ﬁnansach publicznych, która jest niespójna
z Prawem o szkolnictwie wyższym nie pozwalając jednostkom ﬁnansów publicznych
na obejmowanie udziałów w spółkach (art.
37)3. Opisywana ustawa (Prawo o szkolnictwie wyższym) wprowadziła także obowiązek
informowania rektora o podejmowaniu przez
nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia. W przypadku więcej niż jednego
miejsca pracy lub prowadzenia działalności
gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym
zatrudnieniem, wymagana jest zgoda rektora. Ustawodawca nie rozróżnia jednak dodatkowego zatrudnienia od prowadzenia ﬁrmy
(opartej na komercjalizacji wyników badań)
przez pracownika nauki.
2

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

3

Por. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o ﬁnansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
G. Banerski, A. Gryzik, K. Matusiak, M. Mażewska,
E. Stawasz, Przedsiębiorczość akademicka (rozwój
ﬁrm spin-oﬀ, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia
służące jej rozwojowi. Raport z badania, Warszawa
2009, s. 46-47.
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na szerokie wody,
pozwól więc, że będziemy
Ci służyć mapą.
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które mogą wynieść Cię na mieliznę.
Bez obaw, masz przecież nas…
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Od pomysłu do spin off
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Od kiedy decydenci gospodarczy krajów zachodnich przychylniejszym okiem zaczęli spoglądać na małych przedsię-

biorców (lata 70/80-te ubiegłego stulecia), rozpoczęło się intensywne poszukiwanie instrumentów służących wsparciu rozwoju
tej grupy społecznej. Brak wiary w nieograniczone możliwości wspierania wzrostu gospodarczego przez olbrzymie narodowe
korporacje czy też własność państwową niejako automatycznie przerodził się w kredyt zaufania dla sektora małej przedsiębiorczości. W tego typu ﬁrmach upatrywano zarówno elementu równoważącego siłę polityczną narodowych gigantów,
jak i stymulatora zatrudnienia, a z czasem także innowacji.

Zaufanie okazało się jednak zbyt małym
kapitałem na start. Rynki - szczególnie
ﬁnansowe - z dużą ostrożnością podchodziły
(i podchodzą) do przedsiębiorców bez majątku i historii kredytowej. Ryzyka jakie wiążą
się ze wszystkim co jest „małe i nowe” sprawiły,
że konieczne stało się budowanie specjalnej
materialnej i prawnej infrastruktury wsparcia.
W pierwszej kolejności została ona ukierunkowana na procesy inkubacji i startu jako te,
z którymi wiążą się największe ryzyka dla
nowo powstających przedsiębiorców (patrz
tabela poniżej). Inkubacja to dosyć pojemne
hasło zwyczajowo odnoszone do wczesnych
etapów działalności gospodarczej obejmujących zarówno procesy przygotowujące
do skomercjalizowania pomysłu (analiza
pomysłu, budowa strategii, tworzenie biznes
planu, itd.), jak i też pierwsze kilkanaście
miesięcy życia ﬁrmy już formalnie założonej,
zaczynającej ponosić (przede wszystkim)
koszty stałe i dopiero poszukującej odbiorców
dla swoich produktów.

Bez względu na kraj i lokalną specyﬁkę małej
przedsiębiorczości kluczowym instrumentem
wsparcia procesu inkubacji ﬁrm stały się
instytucje popularnie nazwane inkubatorami.
Instytucje te oferują zasadniczo dwa rodzaje
usług. Historycznie pierwsza i uznawana za
podstawową - przez długi okres czasu będąca
podstawowym wyróżnikiem inkubatorów to nieruchomość i powierzchnia użytkowa
(biurowa, produkcyjna). Tego typu wsparcie było i jest postrzegane jako sposób
na obniżenie (gdyż czynsz jest subsydiowany przynajmniej czasowo) kosztów stałych, które
są uważane za duże obciążenie dla młodych
ﬁrm. Drugi typ to przede wszystkim dostarczanie różnego rodzaju know-how w formie
doradztwa oraz umożliwianie funkcjonowania w sieciach społecznych (owocujących jakże istotnymi w biznesie kontaktami).
Wielu badaczy wskazuje, że to nie powierzchnia użytkowa, ale możliwość dostępu do innych ﬁrm (środowisko biznesowe inkubatora)
oraz dostęp do sieci kontaktów to obecnie

Istotność
Rodzaj ryzyk występujących w trakcie inkubacji

(wskazania ﬁrm zlokalizowanych
w inkubatorach)

1. Rynkowe (siła konkurencji, klienci)

75%

2. Biznesowe (strategia, zarządzanie, polityka rozwoju)

71%

3. Finansowe (zmienne stopy procentowe, zadłużenie)

66%

4. Organizacyjne (zasoby ludzkie, komunikacja wewnętrzna)

47%

5. Techniczne (nowe produkty, maszyny, regulacje)

43%

6. Własności intelektualnej (patenty, koszty licencji)

36%

7. Operacyjne (systemy wewnętrzne, zaplecze, zaopatrzenie)

35%

Źródło: J. G. Goddard, H. Chouk, First ﬁndings from the Survey of European Business Incubators,
August 2006. The Economics of Business Incubation Project. IMRI, Paris, Dauphine University.
22

najwartościowsza forma wsparcia jaką może
zaoferować inkubator powstającym ﬁrmom.
Te przesunięcia akcentów w procesie inkubacji szczególnie dobrze unaocznił rozwój
technologii ICT (ang. Information & Communicaton Technologies). Zejście - w przypadku
ICT - na drugi plan problemów z dostępem
do powierzchni biurowej (bo ﬁrmy potrzebowały przede wszystkim dostępu do sieci,
a nie do biurek) umożliwiło powstawanie

inkubatorów prywatnych działających dla
zysku (te oferujące dostęp do nieruchomości
ze względu na duże koszty działania i niekomercyjny charakter na ogół były w całości utrzymywane przez władze publiczne).
Skupiły się one na wsparciu biznesów
internetowych
wymagających
przede
wszystkim dostarczenia know-how i dobrego
zarządzania. Inkubatory stały się także bardzo
poręcznym instrumentem wsparcia rozwoju
ﬁrm wysoko-technologicznych powiązanych
z przedsiębiorczością akademicką. Ten rodzaj
przedsiębiorczości wymagał jednak nieco
bardziej rozbudowanego zaplecza i wbudowania inkubatorów w struktury parków naukowotechnologicznych (połączenie w jedną sieć
w ramach organizmu „parkowego” inkubatorów, centrów naukowo-badawczych i infra-

struktury biurowej). Rozwiązanie to okazało
się bardzo użyteczne szczególnie ze względu
na pojawienie się szeregu dodatkowych
efektów towarzyszących inkubacji ﬁrm.
Bezpośredni kontakt z biznesem sprzyjał
poprawie efektywności prowadzonych badań,
intensyﬁkacji formalnej współpracy pomiędzy
uczelniami a przemysłem, wzrostowi liczby
projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym i nakładów na tego typu badania.
Sięgnięcie po dorobek sektora naukowobadawczego w celu jego komercyjnego
zastosowania wymusiło nieco szersze spojrzenie na proces inkubacji. W przeciwieństwie
do tradycyjnych biznesów opartych na znanym produkcie (ewentualnie zmodyﬁkowanym), ale opartym o inny model biznesowy

lub skierowanym do innego odbiorcy w tym
wypadku proces komercjalizacji należało
rozpoczynać znacznie wcześniej. Musiał on
się zaczynać już w momencie gdy badania
zbliżały się do końca i pojawiła się szansa dokonania odkrycia (wynalazku). Ponieważ podstawą takiego nowego produktu (usługi) stawała się własność intelektualna, nigdzie jeszcze
nie znajdująca praktycznego zastosowania,
konieczne było włączenie w sferę inkubacji
także tych elementów, które towarzyszyły
przed-komercyjnej
fazie
potencjalnego
produktu. Zanim więc można było mówić
o celowości zawiązania ﬁrmy należało zbadać czy dany wynalazek faktycznie stanowi
innowację, którą da się ochronić (badanie
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zdolności patentowej, dokonanie zgłoszenia
patentowego), sporządzić prototyp, uzyskać
stosowne zezwolenia, certyﬁkaty itp., a następnie zająć się dokumentacją przygotowującą powstanie przedsiębiorstwa (biznes plan,
dokumenty prawne, zapewnienie ﬁnansowania). Ten etap dotykający fazy samego pomysłu zaczęto nazywać pre-inkubacją (rysunek
poniżej), a podmioty oferujące wsparcie w tym
zakresie pre-inkubatorami. Faktycznie preinkubatory stały się przedsionkiem klasycznych
inkubatorów i elementem ich oferty wsparcia.
Pre-inkubacja stała się wręcz modna szczególnie w kontekście przedsiębiorczości środowiska akademickiego. Poprzez zaoferowanie
wsparcia na etapie gdy jest tylko sam pomysł
(albo wynik badań) można było się zmierzyć
z niedocenianą barierą przedsiębiorczości
jaką są dylematy i opory mentalne. Posiadanie
samego pomysłu przy braku jakichkolwiek
doświadczeń biznesowych często prowadziło do postaw rezygnacji w obliczu licznych
(często wyolbrzymianych) trudności związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej. Wśród pracowników naukowych
w grę wchodził także dylemat pogodzenia działalności naukowej i dydaktycznej z prowadzeniem biznesu. Pre-inkubacja będąca swoistym
prowadzeniem za rękę pozwoliła przezwyciężyć te opory.
Sektor polskich inkubatorów (technologicznych i przedsiębiorczości) oraz pre-inkubatorów dynamicznie się rozwija dzięki środkom
inwestycyjnym pochodzącym z funduszy
europejskich. W połowie 2009 roku w kraju
mieliśmy 17 działających inkubatorów technologicznych (i 5 w trakcie budowy), 46
inkubatorów przedsiębiorczości (różniących się
od technologicznych mniej sproﬁlowaną
grupą docelową) oraz 51 pre-inkubatorów
(głównie zorientowanych na środowisko
akademickie). Szczególnie dynamicznie rozwija się ta ostatnia grupa. Dzięki inicjatywie
Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości silnie zakorzenionej w środowisku
studenckim udało się stworzyć praktyczną
szkołę przedsiębiorczości.
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Źródło: na podstawie B. Clarysse et al., Spinning out New ventures: a typology of incubation strategies from European Research Institutions,
Journal of Business Venturing, 20 (2005), p 183-216.

Jeszcze do niedawna dużą słabością procesu
inkubacji była słabość oferty ﬁnansowej. Choć
nadal sytuacja wciąż daleka jest od ideału,
widać oznaki poprawy. Przede wszystkim trzeba wspomnieć, że na rynku dzięki środkom
zarezerwowanym w działaniu 3.1 PO IG (€110
mln) uruchamiana jest sieć funduszy zalążkowych. Ich zadaniem jest „skanowanie” otoczenia, wynajdywanie i selekcja najciekawszych
pomysłów, organizacja i wsparcie procesu
inkubacji ﬁrm, a następnie inwestycja w projekty mające największe szanse na rynku.

Do końca 2009 roku w ten sposób uruchomiono 22 fundusze zalążkowe (najwięcej w Małopolsce i Mazowszu licząc wg wartości zgromadzonych środków) aﬁliowane głównie przy
instytucjach otoczenia biznesu. Łącznie dysponują one kapitałem w wysokości 334 mln zł.
Drugie źródło poprawy to aniołowie biznesu1,
których działalność jest coraz mocniej popularyzowana przy okazji udzielania wsparcia
na rozwój organizacji skupiających tego typu
inwestorów. Na trzecim miejscu trzeba wreszcie wymienić Krajowy Fundusz Kapitałowy
wspierający powstawanie funduszy venture
inwestujących do €1,5 mln w jeden projekt.
Sprawna inkubacja i zasilanie ﬁnansowe
to połowa sukcesu w przypadku tworzenia
akademickich spółek odpryskowych - spin
oﬀ/out2. Tworzenie tego typu podmiotów
stanowi jedną z bardziej zaawansowanych
form komercjalizacji i transferu technologii.
Jest ona szczególnie popularna w krajach
anglosaskich gdzie mariaż nauki z biznesem

jest uznawany za rozwiązanie naturalne
i obopólnie korzystne. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje około 920 spółek spin-oﬀ, z których
562 działa na rynku co najmniej od trzech
lat3. Z kolei według danych gromadzonych
przez The Association of University Technology Managers (AUTM) w USA w latach 19802003 powstało 4,5 tysiąca spółek bazujących
na technologiach transferowanych z uczelni
i instytutów badawczych, spośród których
na rynku wciąż funkcjonuje około 59%.
W roku 2004 dzięki poprawie dostępności ﬁnansowania powstały 462 takie spółki,
co oznaczało wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 23% (374 spółek). Podobnie,
jak w przypadku Wielkiej Brytanii aktywność
założycielska wykazuje znaczną koncentrację
w niewielkiej grupie instytucji. Zaledwie osiem
analizowanych instytucji miało w roku 2004
na swoim koncie co najmniej 10 spółek spin
oﬀ, około 55 instytucji 1-2 spółki, a w przypadku 60 innych nie powstała żadna ﬁrma4.
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Na bardziej szczegółowy wgląd we fragment brytyjskiej populacji spin-oﬀs pozwalają
badania (sierpień 2004 - maj 2005) 114 spółek
działających przy University of Oxford, Oxford
Brookes, Cranﬁeld DCMT - Defence College
of Management and Technology5. Większość
tych podmiotów została utworzona przez
pracowników Oxford University, co potwierdzałoby tezę, iż jednym z kluczowych czynników decydujących o podaży takich ﬁrm jest
jakość i intensywność prowadzonych badań.
2/3 tych podmiotów powstało w latach 90tych, podczas gdy około 40 z nich zostało
założonych na przełomie obecnej dekady.
Co jest szczególnie zastanawiające, to fakt,
że sporo spółek spin-oﬀ na terenie Oxfordshire
powstało na początku lat 90-tych, a więc
na kilka lat przed inicjatywami rządu Labourzystów (rok 1997) i głębokimi zmianami,
jakie wprowadził sam Uniwersytet Oxfordzki
w swoim podejściu do transferu technologii.
Spółki te powstawały więc w środowisku mało
przychylnym przedsiębiorczości co mogłoby
oznaczać, że bardziej od publicznego wsparcia
liczy się socjo-kulturowy model indywidualnego badacza. Brytyjskie spin-oﬀs charakteryzowały się znacznie większą niż podmioty
nie-akademickie
stopą
przeżywalności
(90%). Ich proﬁl branżowy wykazywał silną
koncentrację - 40% spośród 114 ﬁrm
działało w sektorze biotechnologii i farmacji,
a 29% w IT.
Dokładne oszacowanie rozmiarów sektora spin-oﬀ w Polsce z braku wiarygodnych
statystyk na poziomie krajowym jest jak
na razie mało realne. Przykłady tego typu
spółek o jakich słyszymy na co dzień
(np. Read Gene, Polymem) mogą świadczyć,
że spółki spin-oﬀs nie są zjawiskiem zupełnie
nowym, nieznanym, marginalnym i przypadkowym. Najprawdopodobniej jest ich około
kilkudziesięciu, co może wskazywać, iż stopa
narodzin na przestrzeni ostatnich kilkunastu
lat w Polsce wynosiła około 2-3 podmioty
rocznie. Polskie spółki odpryskowe pod względem swojej charakterystyki ekonomicznej
nie odbiegają od europejskiego wzorca spin-
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oﬀ. Są to podmioty niewielkie zatrudniające na ogół poniżej 10 osób, często bazujące
na outsourcingu. Ich przychody kształtują się
na poziomie maksymalnie kilku milionów zł
rocznie.
Szczególnie ciekawym pytaniem jest to,
jakie czynniki determinują osiągnięcie
przez polskie spółki spin-oﬀ/out sukcesu
lub porażki. Z dostępnych analiz wynika,
że kluczową determinantą pozycji rynkowej
jest przede wszystkim management. W tych
spółkach, gdzie mistrzostwo naukowe łączy
się z wrodzonym lub wyuczonym talentem
menedżerskim, gdzie świetny pomysł tworzy
sojusz ze sprawnym i doświadczonym menedżerem (patronem), tam zalążków sukcesu
jest na ogół więcej, a szanse na wzrost
pełniejsze. Obok managementu za drugi
warunek sukcesu należy uznać rozmiary
rynku. Rynek krajowy jest zbyt mały i zbyt
„biedny”, aby był w stanie wchłonąć większą
liczbę produktów wysoko-technologicznych.
Dlatego rozwój spółek spin-oﬀ/out może
odbywać się wyłącznie w oparciu o rynek
międzynarodowy, do czego ponownie
w pierwszej kolejności potrzeba umiejętności
menedżerskich i kapitału.
Mała liczba polskich spin-oﬀ/out to nie tylko
skutek późnego wejścia od gry przez polskich
naukowców. Istnieje wciąż szereg problemów
i ograniczeń, które proces hodowania ﬁrm
akademickich spowalniają. Można wymienić
kilka. Choć szybko rośnie zainteresowanie
uczelni wdrażaniem wewnętrznych uregulowań określających zasady procesu komercjalizacji (regulamin zakładania spółek, regulamin
podziału wpływów z komercjalizacji praw
własności intelektualnej, itd.) niepokojące
jest, że tempo tych zmian jest bardzo wolne
(rozwiązań takich nie wdrożyły jeszcze wiodące uczelnie). Istnieje też obawa, że regulacje
takie mogą być tworzone w drodze kopiowania i naśladownictwa rozwiązań innych
uczelni zamiast wypracowania własnych
rozwiązań adekwatnych do konkretnych
warunków. Innym problemem jest słabość
struktur pośredniczących, czyli głównie

uczelnianych centrów transferu technologii,
które powinny odgrywać niepoślednią rolę
w nadawaniu wynalazkom komercyjnej wizji.
Komórki te mają na ogół słabe umocowanie
w strukturach organizacyjnych i - co najistotniejsze - niską rangę w środowisku uczelni.
Jest to konsekwencją zarówno słabej podaży
innowacji mających potencjał komercjalizacyjny (centra w związku z tym nie mają wiele
zajęcia), jak i braku stabilnych źródeł ﬁnansowania (konieczność angażowania się w krótkoterminowe projekty dla sﬁnansowania swoich
kosztów).

Po stronie rozwiązań sprzyjających powstawaniu spółek spin-oﬀ/out należy niewątpliwie
wymienić szereg instrumentów ﬁnansowych
wspierających różne fragmenty łańcucha
komercjalizacji. Do bardzo cennych rozwiązań należy przede wszystkim zaliczyć
wsparcie procesu uzyskiwania prawnej
ochrony wynalazku (koszty zgłoszenia patentowego). Refundacja kosztów ochrony patentowej (program Patent Plus skierowany do uczelni
oraz działanie 5.4 PO IG6 skierowane do MSP)
to właściwy sposób na stworzenie zachęty
do komercjalizacji innowacji.

Wsparciu dalszych etapów służy np. refundacja kosztów prac badawczych i wdrożeniowych (działanie 1.4 - 4.1 PO IG) czy rozwiązania
podatkowe (fundusz innowacyjności ﬁnansowany w ciężar kosztów) związane z tzw. statusem centrum badawczo-rozwojowego.
Choć obecny rachunek silnych i słabych stron
nie wygląda zbyt imponująco w ciągu kilku
najbliższych lat muszą pojawić się pozytywne efekty poczynionych ostatnio inwestycji.
Promocja przedsiębiorczości akademickiej
w połączeniu z infrastrukturą inkubacji
i ﬁnansowania powinny zaowocować obszerniejszym strumieniem spółek spin-oﬀ/out.
Polska przedsiębiorczość akademicka - tak jak
i w innych częściach świata - będzie miała
charakter „wyspowy” - tj. będzie się koncentrować w kilku (2-3?) ośrodkach akademickich. Powinno to nas skłonić do maksymalnej
koncentracji sił i środków (zamiast ich „egalitarnego” rozpraszania) i wykorzystania przewag jakie wytworzyły wiodące w kraju parki
naukowo-technologiczne.

Przypisy
1

Aniołowie biznesu (ang. business angels)
to tzw. indywidualni inwestorzy kapitałowi
(najczęściej bardzo doświadczeni przedsiębiorcy, którzy sprzedali część swoich aktywów)
inwestujący w spółki w identyczny sposób
jak fundusze venture capital (objęcie akcji/
udziałów, wsparcie zrządzania ﬁrmą, wycofanie z inwestycji po kilku latach). Szerzej patrz:
P. Tamowicz, Business Angels. Pomocna dłoń
kapitału, PARP, Warszawa, 2006.

www.hefce.ac.uk.
4

Por. AUTM US Licencing Survey, FY 2004. s 28
(skrót dostępny jest na stronie www.autm.net).

5

Lawton Smith H., K.WaiHo, Measuring the
performance of Oxford University, Oxford
Brookes University and the government
laboratories` spin-oﬀ companies, Forthcoming
in Research Policy, 2006.

6

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Więcej informacji na temat tego programu
można znaleźć na stronie www.poig.gov.pl.
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Po pod pojęciem spin-oﬀ rozumie się spółki
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niepowiązany (tj. na przykład taki którego
udziały zostały zbyte przez uczelnię).
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Jak wskazują polskie i europejskie statystyki, spośród nowo tworzonych

ﬁrm, tylko 1/3 jest w stanie przetrwać pierwszy rok działalności, a w dalszych dwóch latach zamykają się kolejne, a ostatecznie
po 3 latach od uruchomienia na rynku pozostaje około 30% z nowo utworzonych przedsiębiorstw. Dobre przygotowanie ﬁrmy
do rozpoczęcia działalności zwiększa jej prawdopodobieństwo przetrwania pierwszych kluczowych lat działalności i pozwala
na dalszy rozwój.

Zasada 1. Poznaj siebie
Pierwszym krokiem w planowaniu własnego
biznesu jest poznanie siebie. Pracując w cudzej
ﬁrmie, należy się dostosować do zastanych
koncepcji. Zakładając własną ﬁrmę, można ją
zorganizować tak, żeby nam odpowiadała, będąc spełnieniem naszych marzeń, wyobrażeń
czy temperamentu. Jako narzędzie analityczne
można zastosować tzw. osobisty SWOT. Analiza
SWOT najczęściej stosowana jest w odniesieniu do przedsiębiorstw, wskazując na ich:

•
•
•
•

S (Strenghts) - silne strony,
W (Weaknesses) - słabe strony,
O (Opportunities) - szanse,
T (Threats) - zagrożenia1.

W analizie przedsiębiorstwa SWOT wskazuje kluczowe elementy jego funkcjonowania
z podziałem na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Silne i słabe strony dotyczą wnętrza
ﬁrmy i określają te wszystkie cechy przedsięAlub
biorstwa, które mogą stanowić jego atuty
ograniczenia w działaniu. Natomiast szanse
i zagrożenia wynikają z otoczenia, w którym ﬁrma działa, a wskazują na te czynniki zewnętrzne, które mogą działać na korzyść ﬁrmy oraz
stanowić o niebezpieczeństwie porażki.
Przeprowadzając analizę osobistego SWOT-a,
zamiast czynników wewnętrznych ﬁrmy,
można poddać analizie własne cechy charakteru, a czynniki zewnętrzne odnieść do swojej
sytuacji życiowej, wynikającej ze środowiska,
w którym się funkcjonuje. Planując własną
ﬁrmę, przy każdej części SWOT warto zastanowić się co ona oznacza dla przyszłego
biznesu. Niech za przykład posłużą informacje
z tabeli (przykład teoretyczny, wszelka zbieżność z prawdziwymi osobami przypadkowa).
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Tabela. Osobisty SWOT hipotetycznego przedsiębiorcy

SWOT

Przykład cechy własnej
lub otoczenia

Znaczenie dla przyszłej ﬁrmy

Silne strony
przyszłego
przedsiębiorcy

Łatwość w nawiązywaniu
kontaktów z ludźmi

Firma powinna wykorzystać silne strony, np. działać w branży, w której kontakty z ludźmi
są niezbędne (np. agencja reklamowa, ﬁrma doradcza czy szkoleniowa)

Słabe strony
przyszłego
przedsiębiorcy

Niechęć do wczesnego
rannego wstawania

Firma powinna być tak zorganizowana, aby ograniczyć wpływ słabych stron przedsiębiorcy, np. można prowadzić pub, który nie wymaga wczesnego wstawania

Szanse w otoczeniu
przedsiębiorcy

Dużo znajomych mieszkających we Francji

Można wykorzystać tę szansę tworząc ﬁrmę, która będzie bazowała na wymianie polskofrancuskiej, np. będzie organizowała pracę Polaków we Francji

Zagrożenia
w otoczeniu
przedsiębiorcy

Brak przedsiębiorców w rodzinie czy wśród znajomych

Aby ograniczyć to zagrożenie, można np. wejść w spółkę z kimś, kto ma doświadczenie
biznesowe

Źródło: Opracowania własne

Zasada 2. Firma jest dla Ciebie,
a nie Ty dla ﬁrmy
Czasem można mieć wrażenie, że przedsiębiorca posiada określony zestaw cech charakteru, który jest uniwersalny i niezbędny.
Trzeba jednak sobie uświadomić, że przedsiębiorcy często różnią się przymiotami
swojego charakteru, na co wskazują wyniki
badań szkoły osobowościowej przedsiębiorczości2. Najczęściej za cechy wspólne przedsiębiorców uważa się wysoką potrzebę osiągnięć, wewnętrzną samokontrolę, zdolność
do podejmowania ryzyka, tolerancję dla niejasności (nieuporządkowanego życia), niezależność i upór w pokonywaniu niepowodzeń3.
Celem osobistego SWOT-a nie jest wskazanie,
jakich cech brakuje, tylko określenie jakiego
rodzaju ﬁrma najbardziej odpowiada charakterowi i warunkom otoczenia przyszłego
przedsiębiorcy. Planując biznes, warto przyjąć
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zasadę, że ﬁrma jest dla przedsiębiorcy, a nie
przedsiębiorca dla ﬁrmy. Tworząc ﬁrmę, buduje się własny system, który po analizie SWOT
powinien wykształcić obraz tego, co nam
odpowiada w biznesie, jaką ﬁrmę powinniśmy
założyć i prowadzić, żeby wykorzystywać swój
potencjał w planowaniu ﬁrmy, bazując na swoich silnych stronach i możliwościach tkwiących
w otoczeniu, a zneutralizować wpływ słabych
stron i zagrożeń.

skuteczne może być skoncentrowanie się na
jednym pomyśle, który będzie realizacją naszej
wizji świata.

Zasada 3. Biznes jest wszędzie

Zasada 4. Jasno określ, co chcesz
sprzedawać

Jednym z kluczy do sukcesu jest znalezienie
właściwego produktu czy usługi nowej ﬁrmy
we właściwym miejscu i czasie. Nie ma chyba
złotej reguły jak to zrobić. Można szukać inspiracji dla pomysłów biznesowych w swoich
własnych doświadczeniach, hobby, wiedzy
itp. Można słuchać sugestii rodziny i przyjaciół. Można szukać inspiracji w prasie, internecie, na ulicy. Jedni zalecają wygenerowanie
jak największej liczby pomysłów na biznes,
a następnie ich systematyczną selekcję po to,
by pozostać przy najlepszej idei4. Ale równie

Ważne jest jednak to, aby być uważnym obserwując rzeczywistość. Każdą zmianę należy
traktować jak szansę na biznes, a nie jak zagrożenie czy nieszczęście. Można robić sobie
„ćwiczenie z kreatywności”, szukając w każdej
przeczytanej gazecie lub serwisie internetowym przynajmniej jednego pomysłu na ﬁrmę.

Gdy pomysł na biznes jest sprecyzowany, trzeba dobrze, jasno i jak najprościej opisać istotę
produktu czy usługi, które mają być dostarczane na rynek, odpowiadając sobie na pytanie
co będzie na rynek dostarczała nowa ﬁrma,
czym ten produkt będzie się wyróżniał i jakie
potrzeby klientów zaspokoi.
Najlepiej opowiedzieć komuś o produkcie
planowanym w przyszłej ﬁrmie. Jeśli jesteśmy
w stanie wyjaśnić jednej osobie co chcemy robić, możemy zacząć myśleć o „komunikowaniu

się z rynkiem”. Jeśli nasz słuchacz nie za bardzo
zrozumie co chcemy robić w ﬁrmie, to znaczy,
że jeszcze nie jesteśmy dość precyzyjni w tym,
co mówimy i należy wizję naszego przyszłego
produktu jeszcze trochę poprawić.
Zastanawiając się nad istotą naszego przyszłego produktu czy usługi, warto pamiętać, że będziemy sprzedawać nie tylko konkretny towar,
ale również potrzeby, które ten towar zaspokaja. Prowadząc kawiarnię nie tylko sprzedajemy
kawę, ale też organizujemy naszym klientom
wolny czas, zaspokajamy ich potrzebę spotkań
towarzyskich czy przebywania w przyjemnym
miejscu.

Zasada 5. Dobrze poznaj swojego
klienta - produkt dla każdego
jest produktem dla nikogo
Kolejnym krokiem w planowaniu biznesu jest
charakterystyka naszych klientów, dająca odpowiedź na pytania kim jest potencjalny klient,
czym się odróżnia od reszty społeczeństwa,
jakie są jego potrzeby, marzenia, aspiracje,
które nowa ﬁrma może spełnić5.
Czasami to określenie wydaje się bardzo proste i konkretne, np. planując otworzyć prywatne przedszkole, naszymi klientami są rodzice,
którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym.
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Niekiedy ﬁrma dostarcza produkt czy usługę,
która może mieć szersze grono nabywców,
na przykład prowadząc piekarnię możemy założyć, że wszyscy ludzie jedzą chleb i dlatego
każdy może być naszym klientem. Ale to tylko
złudzenie. Nikt mieszkający w Warszawie nie
przyjedzie do Poznania po chleb.
Stąd ważne jest jasne i precyzyjne określenie
cech naszych potencjalnych klientów, takich
jak na przykład wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zainteresowania, poziom
dochodów, sytuacja rodzinna, wyznanie, przynależność do partii politycznej, miejsce pracy
i wiele innych.
Wracając do przykładu z przedszkolem, można
doprecyzować, że klientem będą osoby mające dzieci w wieku przedszkolnym, które cechują się wyższym poziomem dochodów, pracujący na wyższych stanowiskach, mieszkający
w niedalekiej okolicy itp.
Im większą wiedzę posiada się o swoich potencjalnych klientach, tym łatwiej będzie można skomponować ofertę produktów w taki
sposób, aby jak najbardziej odpowiadała ich
potrzebom i łatwiej można znaleźć sposób
dotarcia do nich ze swoją ofertą).

Zasada 6. Klient musi wiedzieć
o Twojej ﬁrmie
Nawet najlepszy produkt czy najwyższej klasy usługa nie sprzeda się sama, niezbędne
jest poinformowanie potencjalnych klientów
o nowej ﬁrmie. Można do tego wykorzystać
wiele środków, które różnią się nie tylko ceną
i środkiem przekazu, ale skalą dotarcia do
potencjalnych klientów6. Aby dobrze wybrać
kanały komunikacji z potencjalnymi klientami, warto odwołać się do ich charakterystyki.
Z reguły na początku prowadzenia ﬁrmy takie
formy promocji jak reklama telewizyjna czy
radiowa są dla ﬁrmy w zasadzie niedostępne
z powodu zarówno jej wysokich kosztów, jak
i zbyt szerokiego grona osób, do których reklama dociera, w stosunku do zasięgu terytorialnego działania ﬁrmy.
Dlatego warto pomyśleć o takich formach
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dotarcia do potencjalnych klientów, które
będą łączyły rozsądek kosztowy z efektywnością. Na przykład, myśląc o poinformowaniu
klientów o nowym prywatnym przedszkolu,
można wywiesić plakaty reklamowe w pobliżu miejscowych planów zabaw, ośrodków
zdrowia, lokalnych sklepów spożywczych
czy nawet szkół podstawowych. Planując
promocję, warto odpowiedzieć na pytanie
w jakich miejscach najczęściej bywają potencjalni klienci.

Zasada 7. Dobrze poznaj
swojego konkurenta
Rynek nie zna pustki. Na rynku funkcjonuje
tak dużo przedsiębiorstw, że w zasadzie każda
nowa ﬁrma ma jakiś istniejących konkurentów,
czyli tych, którzy oferują podobny produkt
i dlatego należy ich poznać7.

Za absolutne minimum wiedzy o konkurencji
można uznać znajomość ich oferty produktowej, warunków sprzedaży, ceny, stosowane promocje, sposoby dotarcia do klientów,
czyli generalnie strategię marketingową konkurentów.
Ta wiedza powinna być podstawą do budowania przewagi konkurencyjnej nowo powstającej ﬁrmy. Mając obraz tego co robi konkurencja, łatwiej jest znaleźć punkty w planowanej
działalności nowej ﬁrmy, które pozwolą się jej
wyróżnić na rynku. Swoją przewagę można
kształtować na wiele sposobów, można przy-

kładowo mieć szerszą ofertę sprzedawanych
produktów czy usług, lepszą jakość lub warunki reklamacji czy zwrotów, korzystniejsze ceny
czy wyższe rabaty, pracowników bardziej profesjonalnych i nastawianych w kierunku klientów. Źródeł przewagi konkurencyjnej może
być wiele, najważniejsze, aby je znaleźć.
Jeśli analiza konkurencji wskazuje, że jest
stosunkowo mało ﬁrm oferujących podobne produkty, warto rozpoznać również sytuację wśród potencjalnych konkurentów, czyli
ﬁrm, które oferują podobne produkty,
ale z łatwością mogłyby wejść na ten obszar
rynku, planowany do zagospodarowania przez
nowo powstającą ﬁrmę. Oni mogą w krótkim
czasie stać się konkurentami bezpośrednimi.

Czasem analiza sytuacji wskazuje, że nie
istnieje żaden potencjalny konkurent,
wówczas warto zastanowić się nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Może jest zbyt mało
potencjalnych klientów i pomysł na biznes jest
niezyskowny, albo ludzie jeszcze nie są gotowi
na produkty czy usługi, które nowo powstająca ﬁrma chce dostarczyć na rynek.

Zasada 8. Dobrze zaplanuj organizację
swojej ﬁrmy
Jednym z kluczy do sukcesu jest dobra organizacja pracy ﬁrmy, która pozwoli jej na działanie
osób zaangażowanych w aktywność ﬁrmy,
sprawne i bez przeszkód, niezależnie od ilości
wspólników czy pracowników.
Planując organizację pracy ﬁrmy, warto po-

dzielić wszystkie rodzaje jej aktywności
na pewne grupy, na przykład produkcja,
sprzedaż, ﬁnanse, rachunkowość czy administracja.
W ramach każdej z tych grup można zaprogramować konieczne do wykonania czynności, np. w ramach sprzedaży konieczne może
być: zdobycie informacji o klientach, dotarcie
do nich z ofertą, zdobycie zamówienia,
dostarczenie produkty czy usługi, rozliczenie
sprzedaży. Dalej należy zaplanować kto i w jaki
sposób powinien wykonać niezbędne
czynności oraz jakie są wzajemne interakcje
między poszczególnymi rodzajami aktywności
w ﬁrmie. Można zastosować schematy organizacyjne, dzielące ﬁrmę na działy i wskazujące
na wzajemne zależności i podległości między
nimi oraz schematy postępowania.
Na tym etapie warto od razu wskazać,
które elementy aktywności ﬁrmy będzie się
wykonywało samodzielnie wewnątrz ﬁrmy,
a które zostaną zlecone na zewnątrz, czyli
zostanie zastosowany outsourcing, np.
czy lepiej prowadzić księgowość w ﬁrmie
samodzielnie, czy też lepiej zlecić ją biuru
rachunkowemu.
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Zasada 9. Oszacuj przychody i koszty
Jedną z najtrudniejszych spraw w planowaniu
biznesu jest szacowanie kosztów i przychodów, gdyż trzeba zrobić to wobec ﬁrmy, która
jeszcze nie istnieje i nie ma punktu odniesienia.
Najprostszym sposobem na oszacowanie
przychodów jest wymnożenie planowanej
ceny produktu czy usługi przez liczbę klientów,
których można się spodziewać w ciągu dnia,
tygodnia czy miesiąca. Przykładowo, planując
uruchomić małą kawiarnię, można przyjąć,
że jedna kawa będzie kosztowała 5 zł, a dziennie zamówi ją 10 osób. Pozwala to oszacować

dzienny przychód ze sprzedaży kawy na 50 zł,
co wymnożone przez 30 dni, daje obrót
1500 zł. Warto jednak zadać sobie pytania,
czy te szacunki mają jakoś racjonalną podstawę, a odpowiedzi można szukać obserwując
konkurencję.
Szacując koszty trzeba oddzielić koszty początkowej inwestycji w ﬁrmę, które zostaną poniesione jednorazowo przy jej uruchamianiu oraz
koszty ponoszone systematycznie co miesiąc,
a związane z jej utrzymaniem. Spośród kosztów, które są jednorazową inwestycją, jako
przykłady można podać koszty remontu i
dostosowania lokalu do potrzeb nowej ﬁrmy,
kupno niezbędnej technologii i wyposażenia
ﬁrmy, zakup środków transportu, maszyn biurowych (na przykład komputer, kserokopiarka,
telefony), koszt stworzenia strony internetowej. Oczywiście ostateczna lista kosztów początkowych jest uzależniona od charakteru ﬁrmy, która jest uruchamiana, gdyż przykładowo
inne inwestycje są niezbędne przy uruchamianiu przedszkola, kawiarni czy ﬁrmy konsultingowej.
Spośród kosztów comiesięcznych, przykładowo należy uwzględnić takie jak na przykład:
koszty wynajmu lokalu, koszty zatrudnienia
pracowników (pensja netto powiększona
o obowiązkowe narzuty, np. składkę ZUS

i podatek dochodowy), koszt zakupu surowców, materiałów i innych rzeczy niezbędnych
do funkcjonowania ﬁrmy, koszt transportu,
koszt telefonów i obsługi internetowej, koszty ﬁrm, z których usług się korzysta (np. biuro
rachunkowe). I tu znów końcowa lista kosztów
jest związana z samą branżą, w której działa
nowo tworzona ﬁrma.
To szacowanie przychodów i kosztów jest
konieczne, aby móc wstępnie stwierdzić, czy
planowana ﬁrma ma szanse na ﬁnansowy
sukces, czyli na zwrot z inwestycji w pewnym
horyzoncie czasowym oraz generowanie
zysków dla właścicieli. Odejmując od spodziewanej wartości miesięcznych przychodów
ze sprzedaży (np. 10 000 zł) szacowane
miesięczne koszty jej działalności (np. 8 000 zł),
można stwierdzić, czy występuje jakaś nadwyżka i jak wysoka (w przykładzie 2 000 zł).

Warto

przeczytać!

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, wydawnictwo Akademickie
i Profesjonalne, 2008.
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
E. Urbanowska-Sjkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, Poznań 2003.
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Wysokość tej nadwyżki pozwoli określić ile
miesięcy potrzebuje nowo powstająca ﬁrma, by odzyskać pieniądze, które musiały być
zainwestowane w jej uruchomienie. Jeśli
w naszym przykładzie otworzenie ﬁrmy
wymagało zainwestowania 50 000 zł, to znaczy, że miesięcznej przy nadwyżce 2 000 zł,
inwestycja będzie zwracała się ponad 2 lata.
A jeśli uruchomienie tej ﬁrmy wymagało początkowych nakładów równych 100 000 zł,
to odzyskanie tej kwoty zajmie ponad 4 lata.
Trzeba pamiętać jednak, że wszystkie szacunki
zawierają w sobie pewną dozę niepewności
i mogą być zbyt niskie lub zbyt wysokie.

Zasada 10. Zabezpiecz ﬁnansowo
pierwsze pół roku działania (minimum)
Szacunek kosztów powinien wskazać jaka
kwota pieniędzy jest niezbędna do uruchomienia nowej ﬁrmy. Trzeba pamiętać jednak,
żeby określając tę kwotę wziąć pod uwagę nie
tylko koszt uruchomienia ﬁrmy, ale również
koszty jej działania przez pierwsze miesiące.
Na początku prowadzenia działalności trudno
jest uzyskać samoﬁnansowanie działalności
poprzez pokrycie kosztów przez bieżące przychody. Z reguły mija trochę czasu zanim ﬁrma
zyska uznanie klientów, stąd warto zabezpieczyć ﬁnansowo początkowy etap działania
ﬁrmy, przynajmniej przez pierwszych 6 miesięcy. Jeśli pomysł na ﬁrmę okaże się tak dobry, że będzie ona w stanie się utrzymać sama
wcześniej, to jest najlepsza sytuacja. Ale jeśli jej
„okrzepnięcie” na rynku zajmie trochę czasu,
to środki ﬁnansowe przeznaczone na jej
utrzymanie pozwolą przetrwać pierwszy
krytyczny moment działania, a siły i środki
przeznaczone na jej uruchomienie zostaną
dobrze wykorzystane.

Przypisy:
1

szerzej: E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003,
ss. 46-47.

2

W. B. Gartner, „Who Is an Entrepreneur?” Is the
Wrong Question, Entrepreneurship Theory and
Practice, Summer 1989, vol. 13, ss. 47-68.

3

G. Singh, A. DeNoble, Views on Self-employment and Personality: An Exploratory Study,
Journal of Developmental Entrepreneurship,
vol. 8 no. 3, 2003, ss. 265-281.

4

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych.
Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwo
Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 89
i następne.
5

Szerzej o nabywcach: H. Mruk, B. Pilarczyk,
H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, Poznań 2007, s. 50 i następne.

6

Szerzej: H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce,
Marketing…, op.cit., s. 190 i następne.

7

Zgodnie z koncepcją „pięciu sił” M. E. Portera,
oprócz rywalizacji między przedsiębiorstwami, na sytuację wewnątrz sektora wpływają
również siła przetargowa nabywców i dostawców, groźba pojawienia się nowych
producentów i substytutów, szerszej m. in.
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza
strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa,
2007, s. 98 i następne.
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Streszczenie artykułu
Kluczem do sukcesu przy tworzeniu nowej ﬁrmy jest dobre planowanie.
Bazując na własnych silnych i słabych stronach, warto zaplanować ﬁrmę,
której kształt będzie odzwierciedlał nasze spojrzenie na biznes. Planując nową
ﬁrmę należy określić istotę sprzedawanych przez nią produktów i zaspakajanych przez nie potrzeb, wskazać na charakterystykę klientów i sposoby dotarcia z informacjami do nich. Oceniając jak to robi konkurencja, warto wskazać
te obszary przyszłej ﬁrmy, które pozwolą na zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Aktywność ﬁrmy warto podzielić na „czynniki pierwsze” i zaplanować
organizację jej działania. Wreszcie szacowanie przychodów i kosztów wskaże jakie środki ﬁnansowe należy zainwestować w uruchomienie nowej ﬁrmy,
jak długo trzeba będzie czekać na zwrot tej inwestycji i jakich można spodziewać się zysków.
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Streszczenie artykułu:
• Działalność gospodarcza - zarobkowa dzia
łalność wytwórcza, budowlana, hand
lowa, usługowa oraz
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobyw
anie kopalin ze złóż, a także działalność
zaw
odowa, wykonywana
w sposób zorganizowany i ciągły (art.
2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzi
e działalności gospodarczej
- Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn
. zm.).
• Formy prowadzenia działalności gospodarczej:
jednoosobowa działalność osoby ﬁzyc
znej (indywidualna
działalność gospodarcza), spółka cyw
ilna, spółka jawna, spółka partnerska, spół
ka komandytowa, spółka
komandytowo-akcyjna, spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością, spółka akcy
jna.
• Koncepcja tzw. „jednego okienka” - obowiąz
ująca od 31 marca 2009 r. uproszczona
procedura rejestracji ﬁrmy, zgodnie z którą osoba ﬁzyczna
rozpoczynająca działalność gospodar
czą
skład
a jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji dzia
łalności gospodarczej (wniosek EDG-1)
tylko
w
urzędzie gminy
/ miasta.
• Własna ﬁrma „w praktyce” - krok po kroku
w urzędach i nie tylko: urząd gminy/m
iasta, konto bankowe
i pieczątka, urząd skarbowy, Zakład Ube
zpieczeń Społecznych, Państwowa Insp
ekcj
a Pracy, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (SAN
EPID).
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Wstęp
Rozpoczęcie działalności gospodarczej to niemałe wyzwanie. Chcąc z sukcesem prowadzić
własną ﬁrmę przez kilka/kilkanaście kolejnych
lat, musimy zacząć od rzetelnego zaplanowania przyszłej działalności w oparciu o rozeznanie rynku i jego potrzeb. Na tym etapie
przyjdzie nam również podjąć kilka ważnych
wyborów i decyzji. W pierwszej kolejności
będziemy musieli zdecydować o formie prawnej prowadzonej działalności, która będzie
odpowiadała branży i specjalizacji naszej ﬁrmy,
dalej czekać na nas będzie szereg formalności związanych z rejestracją działalności,
i wreszcie - co rodzić może pewne obawy staniemy przed koniecznością „zaprowadzenia” odpowiednich ksiąg i ewidencji.
Niniejszy artykuł stawia sobie za cel pomoc
w podjęciu ważnych decyzji przez wszystkie
te osoby, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą, a które mogą się już pochwalić „posiadaniem” dwóch kluczowych na
etapie zakładania własnej ﬁrmy elementów:
pomysłem i motywacją.
Rozpoczynając od deﬁnicji działalności gospodarczej, przez prezentację form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
przejdziemy do opisu procedur związanych
z rejestracją najpopularniejszej w Polsce formy,
czyli jednoosobowej (indywidualnej) działalności gospodarczej.

CZĘŚĆ I
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DEFINICJA
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),
działalnością gospodarczą jest zarobkowa
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Przepisów ww. ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania
przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków
domowych i świadczenia w gospodarstwach
rolnych innych usług związanych z pobytem
turystów (art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).
Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie
działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem
warunków określonych przepisami prawa.

CZĘŚĆ II
FORMY PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej, pod którą nasza ﬁrma będzie działać.
Nie jest to łatwy wybór, tym bardziej,
że w Polsce istnieje kilka wariantów, z których każdy ma swoje wady i zalety. Wybór
formy działalności to decyzja, którą przyszły
przedsiębiorca powinien dokładnie przemyśleć, mając na uwadze chociażby poniższe
czynniki:

• koszty zarejestrowania i prowadzenia
działalności,

• obciążenia ﬁskalne,
• wielkość ryzyka związanego

• skalę zaplanowanego przedsięwzięcia
gospodarczego,

• możliwości inwestycyjne właściciela
ﬁrmy, wielkość dostępnego kapitału,

• rodzaj branży i popyt na planowane
produkty/usługi na danym rynku.
Dokonując wyboru formy prowadzenia działalności warto pamiętać o tym, że zawsze można ją zmienić, chociażby w sytuacji kiedy nasza
ﬁrma rozwinie się na tyle, że dotychczasowa
forma przestanie już być - z różnych względów - wystarczająca czy korzystna.
Art. 4 wspomnianej już ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
wskazuje, iż przedsiębiorcą jest osoba ﬁzyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która przed rozpoczęciem jej wykonywania musi zgłosić wpis
do właściwego rejestru.
Odnosząc się do trzech wspomnianych
kategorii przedsiębiorców, można wymienić
następujące formy prowadzenia działalności
gospodarczej:

1) jednoosobowa działalność osoby fizycznej (indywidualna działalność gospodarcza),

2) osoba prawna (spółki kapitałowe - podstawową wartością spółki jest kapitał):
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.),
- spółka akcyjna (SA),

3) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej (spółki osobowe - dominującą pozycję w tych spółkach mają
wspólnicy):
- spółka cywilna,
- spółka jawna,
- spółka partnerska,
- spółka komandytowa,
- spółka komandytowo-akcyjna.

z działalnością,
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Jednoosobowa działalność osoby ﬁzycznej
oraz spółka cywilna są uregulowane w Kodeksie
cywilnym z 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.
93 z późn. zm.), pozostałe w Kodeksie spółek
handlowych z 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037 z późn. zm.).
Warto wspomnieć, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS; Zmiany
strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2009 r.), w 2009 r. w rejestrze REGON
zarejestrowanych było:

• 2 815 618 osób ﬁzycznych prowadzących
działalność gospodarczą,

• 267 615 spółek cywilnych,
• 283 712 spółek handlowych, w tym:
- 245 324 spółek kapitałowych (86,5%
wszystkich spółek handlowych):

Jest to idealna forma prowadzenia działalności gospodarczej dla osób lubiących działać
na własny rachunek, posiadających - nawet
niewielkie - zasoby ﬁnansowe potrzebne
do prowadzenia ﬁrmy. Jest do jednocześnie
najpopularniejsza obecnie w Polsce forma
prowadzenia działalności, wybierana często
przez przyszłych przedsiębiorców jako pierwsza forma, podlegająca w późniejszym okresie
przekształceniom.
Zalety:

5. spółki akcyjne - 0,26%,

Jest to najprostsza forma prowadzenia działalności, a jej rozmach nie jest w żaden sposób ograniczony, co jest m. in. konsekwencją
przypisania pełni kompetencji decyzyjnych
właścicielowi ﬁrmy. Działalność taką można
łatwo rozszerzyć, zmodyﬁkować (np. proﬁl /
przedmiot działalności) lub zlikwidować.
Oznacza to, że nie są tutaj wymagane żadne dodatkowe formalności poza aktualizacją
już istniejących wpisów w odpowiednich
dokumentach. Warto wspomnieć, że samo
założenie/zarejestrowanie ﬁrmy jednoosobowej nie jest związane ze zbyt skomplikowaną procedurą, która znacznie ograniczałaby
w czasie założenie ﬁrmy. Utworzenie przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wiąże się
ze spełnieniem jakichkolwiek wymagań
kapitałowych (nie ma określonej minimalnej
wielkości kapitału), nie wymaga właściwie
żadnych kosztów na etapie rejestracji, i w sensie prawnym - poza nielicznymi dziedzinami
wymagającymi uzyskania koncesji, zezwoleń
czy wpisów do odpowiednich rejestrów wystarcza zgłoszenie faktu utworzenia przedsiębiorstwa do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej w urzędzie gminy/
miasta.

6. spółki komandytowe - 0,15%,

Wady:

7. spółki partnerskie - 0,04%,

• właściciel ponosi pełną odpowiedzialność -

• 236 355 spółek z o.o.,
• 8 969 spółek akcyjnych,
- 38 388 spółek osobowych (13,5%
wszystkich spółek handlowych):
•
•
•
•

31 353 spółek jawnych,
5 004 spółek komandytowych,
1 317 spółek partnerskich,
714 spółek komandytowoakcyjnych.

Reasumując, pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów, popularność poszczególnych form prawnych przedstawia się następująco:

1. osoby ﬁzyczne prowadzące działalność
gospodarczą - 83,6% wszystkich zarejestrowanych spółek handlowych, cywilnych i osób
ﬁzycznych,

2. spółki cywilne - 7,98%,
3. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 7,02%,

4. spółki jawne - 0,93%,

8. spółki komandytowo-akcyjne - 0,02%.
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1. Jednoosobowa działalność osoby ﬁzycznej (osoba ﬁzyczna prowadząca
działalność gospodarczą, indywidualna
działalność gospodarcza, ﬁrma jednoosobowa)

w sposób wyłączny i bez ograniczeń - osobi-

stym majątkiem za zobowiązania ﬁrmy, i to
zarówno na gruncie stosunków cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych (majątek ﬁrmy
stanowi cały czas majątek osoby jej właściciela,
który może więc w każdej chwili wprowadzać
do ﬁrmy i wyprowadzać z niej część majątku),

• ścisły związek ﬁrmy będącej z reguły płatnikiem podatku VAT z innymi działaniami jej
właściciela, co znaczy, że osoba ﬁzyczna, stając
się z mocy ustawy podatnikiem VAT, jest nim
również w działaniach pozagospodarczych
(dla przykładu: uzyskując np. dochody z najmu
lokalu musimy w pewnych sytuacjach opodatkować je również podatkiem VAT),

• uzależnienie funkcjonowania i rozwoju ﬁrmy od jednej osoby (problemem może być
już „zwykła” nieobecność właściciela, znacznie większym zagrożeniem - w szczególności
dla rozwoju ﬁrmy - może być jego brak dystansu, spojrzenia „z perspektywy”, chodzenie „utartymi ścieżkami”, itp.),

• przy braku pracowników, w ﬁrmie stale obecny musi być właściciel, co jest zadaniem właściwie niemożliwym do realizacji,
• mniejsza wiarygodność ﬁrmy jednoosobowej na rynku kapitałowym w charakterze
partnera negocjacyjnego (wiarygodność ﬁrm
osób prawnych jest zdecydowanie wyższa).

2. Spółka cywilna
W konstrukcji prawnej jest to forma bardzo
zbliżona do jednoosobowej działalności osoby
ﬁzycznej i z tych samych powodów co ﬁrmy
jednoosobowe przedsiębiorstwa stanowiące
spółki cywilne są częstym uczestnikiem obrotu
gospodarczego.
Spółkę cywilną stanowi kilka lub więcej osób
ﬁzycznych (minimum dwie osoby), które zwą
się wspólnikami i są sygnatariuszami umowy
spółki. Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy
zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, poprzez działanie
w sposób oznaczony, w szczególności przez
wniesienie wkładów. Wkłady wniesione przez
wspólników oraz dochody uzyskiwane przez
spółkę w czasie jej trwania są majątkiem
wspólnym. Warto wspomnieć, że przepisy nie
wskazują minimalnego majątku, niezbędnego
dla założenia spółki cywilnej.
Do zawarcia umowy spółki cywilnej dochodzi
w formie pisemnej, nie ma jednak konieczności sporządzania aktu notarialnego, jak to jest
w przypadku innych spółek (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).
Uruchomić i zlikwidować działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej jest równie
łatwo jak jednoosobową działalność gospodarczą. Podejmując działalność gospodarczą w tej formie należy jednak pamiętać,
że wniosek o wpis do ewidencji działalności

gospodarczej składa w urzędzie gminy/miasta każdy ze wspólników z osobna, zgodnie
ze swoim adresem zamieszkania (zgodnie ze
wspomnianą już ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna,
a nie spółka cywilna jako taka). O ile jednak
każdy ze wspólników spółki posiada odrębny
wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
o tyle oznaczenie w systemie REGON posiada
już spółka cywilna, podobnie jak i swój odrębny od wspólników numer NIP w systemie
identyﬁkacji podatników.
Zalety:

• łatwość założenia, proste procedury prowadzenia i łatwe rozwiązanie spółki,

• najtańsza forma prowadzenia wspólnego
przedsiębiorstwa,

• dobra forma prowadzenia działalności gospodarczej małych rozmiarów (sprawdza się
w sytuacji kiedy dla wszystkich wspólników
jest to działalność dodatkowa), godna uwagi
w sytuacji prowadzenia małych, doraźnych,
jednorazowych przedsięwzięć,
• możliwość połączenia różnych „potencjałów” wspólników: ktoś wnosi pomysł, ktoś
inny umiejętności, a jeszcze kolejna osoba majątek,
• łatwiejsze pozyskanie środków ﬁnansowych
na działalność gospodarczą - możliwość połączenia kapitałów kilku osób, przy jednoczesnym rozłożeniu ryzyka ﬁnansowego na
wszystkich wspólników,

• wspólne podejmowanie decyzji, budowanie
wzajemnego zaufania wśród wspólników,

• możliwość korzystania ze zryczałtowanych
form opodatkowania.
Wady:

• brak podmiotowości prawnej, co oznacza,
że spółka cywilna nie stanowi samodzielnego
podmiotu prawa - podmiotami prawa pozostają wspólnicy spółki cywilnej,

• spółka cywilna nie ma własnego mienia nabywane prawa i zaciągane zobowiązania
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wchodzą do wspólnego majątku wspólników,
stanowiącego ich współwłasność łączną (dla
przykładu: spółka nie może być właścicielem,
użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem
nieruchomości czy obiektów budowlanych),

• wspólnicy spółki cywilnej są osobiście odpowiedzialni za zobowiązania spółki - zarówno cywilnoprawne, jak i publicznoprawne i muszą ręczyć całym swoim majątkiem, dlatego też prowadzenie tego rodzaju spółki
może wiązać się z dużym ryzykiem (jeszcze
przed podpisaniem umowy warto dokładnie
przyjrzeć się swoim ewentualnym wspólnikom),

• zaangażowanie wszystkich wspólników
w sprawy spółki, co może okazać się niekorzystne w sytuacjach kiedy okaże się, że pewne
osoby nie sprawdzają się w roli osób „zarządzających” spółką, a ich zaangażowanie w przedsięwzięcie powinno ograniczyć się jedynie
do wniesienia kapitału,

• brak możliwości prowadzenia działalności
w większym rozmiarze (osiąganie przychodów większych niż 400 000 euro w każdym
z kolejnych dwóch lat obrotowych niesie
konieczność przekształcenia spółki cywilnej
w np. spółkę jawną, co wiąże się z dodatkowymi kosztami),

• czasami niekorzystne opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób ﬁzycznych;
szczegółowe zasady opodatkowania określono w: (1) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), (2) ustawie
z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby ﬁzyczne (Dz. U.
z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.),

• nie wymaga powoływania rady nadzorczej
i zarządu,

prowadzone w formie spółki cywilnej (np.
banki muszą być prowadzone w formie spółki
akcyjnej).

• w odróżnieniu od spółki cywilnej, wierzyciel
spółki jawnej musi w pierwszej kolejności prowadzić egzekucję z majątku spółki (najpierw
żądać zapłaty z majątku), a dopiero gdy ta
okaże się bezskuteczna, spłata zobowiązań
może nastąpić z majątku osobistego wspólnika (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika);
wyjątek od subsydiarnej odpowiedzialności
wspólników dotyczy zobowiązań powstałych
przed wpisem spółki do KRS.

3. Spółka jawna

Wady:

• nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą być

Spółka jawna jest osobową spółką handlową
i praktycznie stanowi odpowiednik spółki
cywilnej. W odróżnieniu jednak do spółki
cywilnej, która zdeﬁniowana jest w Kodeksie
cywilnym, spółka jawna znacznie precyzyjniej
określona jest w Kodeksie spółek handlowych
i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS). Rozpoczęcie działalności
przez przedsiębiorcę będącego spółką jawną poprzedza zawarcie umowy spółki, która
powinna być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności. Spółka jawna nie jest osobą
prawną, może ją więc reprezentować każdy
ze wspólników - we wszelkich czynnościach
sądowych i pozasądowych spółki, a jej majątek
jest własnością osobistą. Wspólnik ma także
prawo żądać corocznego wypłacenia odsetek
w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę.
Zalety:

• posiada osobowość prawną, czyli może we
własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe,
zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być
pozywaną,

• brak konieczności posiadania minimalnego
majątku przez spółkę,
• może prowadzić uproszczoną księgowość
(podatkowa księga przychodów i rozchodów),
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• wkłady wspólników mogą być zarówno pieniężne, jak i niepieniężne,

• osoba wstępująca do spółki w czasie jej trwania odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami
za zaległości podatkowe spółki i wspólników,
wynikające z działalności spółki (odpowiada
za zobowiązania powstałe także przed dniem
jej przystąpienia do spółki),
• osobista odpowiedzialność wspólników za
zobowiązania spółki,

• dłuższy, droższy i bardziej rozbudowany proces rejestracji spółki (w stosunku do spółki
cywilnej) - spółka powstaje dopiero w momencie wpisania do rejestru przedsiębiorców
(KRS),

• ograniczona - co do zasady - możliwość
zbywania udziałów,

• obowiązek sporządzania co roku sprawozdania ﬁnansowego i składania go do KRS-u,
co wiąże się z dodatkowymi opłatami.
Ze względu na niewielkie korzyści jest to stosunkowo rzadko spotykany rodzaj działalności
gospodarczej.

4. Spółka partnerska
Spółka partnerska jest spółką zbliżoną do
spółki jawnej. Jest spółką osobową utworzoną
wyłącznie przez osoby ﬁzyczne w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami
w spółce mogą być tylko osoby uprawnione
do wykonywania zawodów: adwokata, apte-

karza, architekta, inżyniera budownictwa,
biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego,
księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza
weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego,
rzeczoznawcy majątkowego, tłumacza przysięgłego.
Do powstania spółki potrzebne jest zawarcie
umowy spółki i dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod
rygorem nieważności.
Zalety:

• każdy ze wspólników odpowiada za swoje
zobowiązania, co daje poczucie bezpieczeństwa ponoszenia odpowiedzialności tylko za
własne działania,

• może prowadzić uproszczoną księgowość,

• spółka partnerska nie ma określonych wymagań kapitałowych (partnerzy nie muszą
wnosić żadnego wkładu pieniężnego ani rzeczowego w celu zawiązania spółki),

• możliwość ujawnienia w nazwie ﬁrmy nazwiska tylko jednego wspólnika.
Wady:

• zamknięty katalog zawodów, w których
można działać jako spółka partnerska,

• działa wyłącznie w zakresie wykonywania
wolnych zawodów partnerów,

• ze względu na procedurę rejestracyjną
(wpis do KRS) założenie spółki jest dość kosztowne.
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5. Spółka komandytowa
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka komandytowa jest spółką osobową mającą
na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod
własną ﬁrmą, w której wobec wierzycieli za
zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej
jednego wspólnika (komandytariusza) jest
ograniczona.
Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka komandytowa staje się tzw. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
ale posiadającą zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.

• duże koszty uruchomienia: rejestracja w KRS

• wymóg prowadzenia rachunkowości wy-

- 1000 zł, ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 500 zł,

łącznie w formie ksiąg rachunkowych.
Obok spółki komandytowo-akcyjnej to jedna
z najrzadziej spotykanych form prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce.jąca w późniejszym okresie przekształceniom.

6. Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką
osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną ﬁrmą, w której wobec
wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej
jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden
wspólnik jest akcjonariuszem.

• obligatoryjne prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Jak już wspomniano, spółka komandytowoakcyjna to najrzadziej spotykana forma prowadzenia działalności gospodarczej na rynku
polskim.

7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

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.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną i jest spółką kapitałową. Może być utworzona przez jedną albo więcej osób ﬁzycznych, jak i prawnych, w każdym
celu prawnie dopuszczalnym, chyba, że przepisy stanowią inaczej (dla przykładu: takie sfery
działalności jak banki, działalność ubezpieczeniowa czy giełdy mogą być prowadzone tylko
w formie spółki akcyjnej).

• forma działalność spółki komandytowej po-

Do powstania spółki potrzebne jest:

W celu utworzenia spółki z o.o. należy:

zwala na szybkie powiększenie aktywów spółki, ponieważ ograniczona odpowiedzialność
komandytariuszy nie wymaga zaangażowania
kapitałowego i jest dobrym sposobem inwestowania,

(1) podpisanie statutu spółki,

(1) zawrzeć umowę spółki lub sporządzić akt
założycielski (w formie aktu notarialnego pod
rygorem nieważności),

• świetna forma pozyskiwania kapitału do

Wady:

Zalety:

• możliwość prowadzenia działalności w szerokim zakresie i dowolnym rozmiarze przy dużej swobodzie w kształtowaniu odpowiedzialności za sprawy spółki i jej zobowiązania,

przedsięwzięć, bez konieczności dzielenia się
„władzą” w ﬁrmie (pozostaje ona w rękach
komplementariusza, który wobec wierzycieli
ponosi odpowiedzialność bez ograniczenia),

• kwota sumy komandytowej pozostaje w gestii ustaleń pomiędzy wspólnikami, przepisy
nie precyzują jednoznacznie tej kwestii,
• silna ochrona prawna,
• możliwość korzystania z prostych zryczałtowanych form opodatkowania.
Wady:

• pełna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki,

• konieczność zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego i uzyskania wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego wiąże się z po-
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niesieniem dodatkowych kosztów,

(2) wniesienie kapitału,
(3) dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego.

• wysoki kapitał zakładowy - 50 000 zł,

(2) wnieść kapitał zakładowy - 5 000 zł,
(3) powołać zarząd,
(4) ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną jeśli wymaga tego ustawa lub umowa
spółki,
(5) dokonać wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego (opłaty rejestracyjne takie same jak
przy spółce komandytowo-akcyjnej).

Zalety:

• wyższe obciążenie ﬁskalne, podwójne opo-

• możliwość zawiązania jej przez jedną osobę
(spółka może mieć oczywiście dowolną liczbę
wspólników, zwanych udziałowcami),

datkowanie: dochodów spółki oraz wypłacanych dywidend,

• spółkę reprezentuje zarząd wyznaczony
przez udziałowców; członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania całym swoim majątkiem dopiero jeśli egzekucja
przeciwko spółce okaże się bezskuteczna,
• wspólnicy ponoszą tylko częściową odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wartości ich udziałów, mając jednocześnie dość
duży wpływ na działalność ﬁrmy (ich pozycja
w spółce z o.o. jest lepsza niż wspólników
w spółkach cywilnych i jawnych, a także komandytariuszy i akcjonariuszy w spółkach
komandytowych i komandytowo-akcyjnych),
• sprawdza się w przypadku prowadzenia
przedsiębiorstwa na większą skalę,
• forma korzystna dla prowadzenia działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa,

• łatwość pozyskiwania nowych wspólników
i co za tym idzie nowego kapitału,
• prawie wszystkie rodzaje przedsiębiorstw
można prowadzić w formie spółki z o.o.
Wady:

• kosztowna procedura rejestracyjna,
• skomplikowana procedura likwidacji spółki
(łatwiej spółkę z o.o. utworzyć, niż ją zlikwidować), przy czym udziałowiec chcący wycofać
się ze spółki może sprzedać swoje udziały, chyba że umowa spółki wprowadza ograniczenia
w tym zakresie,

• obowiązkowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wymóg badania sprawozdań ﬁnansowych przez biegłego rewidenta, co dodatkowo podwyższa koszty działalności.
Działalność gospodarcza w formie spółki z o.o.
jest trzecią co do popularności formą organizacyjną występującą w Polsce, zaraz po jednoosobowej działalności osób ﬁzycznych oraz
spółkach cywilnych.

8. Spółka akcyjna (SA)
Druga, obok spółki z o.o., spółka kapitałowa,
posiadająca osobowość prawną. Służy przede
wszystkim realizacji dużych przedsięwzięć
gospodarczych. Może ją zawiązać jedna lub
więcej osób.

odpowiedzialnością. Tym co odróżnia spółkę
akcyjną od spółki z o.o. jest większa anonimowość akcjonariuszy (jest ich zazwyczaj znacznie więcej niż udziałowców w spółce z o.o.)
oraz z reguły większa płynność i możliwość
zbycia akcji (odpowiednik udziału w spółce
z o.o.). Jednocześnie, akcjonariusze spółki
akcyjnej mają możliwość zaangażowania
znacznego kapitału i podwyższenia go
w drodze emisji akcji.

CZĘŚĆ III
„JEDNO OKIENKO” - REJESTRACJA
JEDNOOSOBOWEJ (INDYWIDUALNEJ)
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy/miasta

W celu utworzenia spółki akcyjnej należy:

Z dniem 31 marca 2009 r. zmieniły się zasady
zgłaszania i rejestracji działalności gospodarczej. W efekcie nowelizacji ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej weszła w życie koncepcja tzw. „jednego okienka”, która ma uprościć procedury rozpoczynania działalności
gospodarczej przez osobę ﬁzyczną.

(1) zawiązać umowę spółki, w tym sporządzić
statut spółki w formie aktu notarialnego i podpisać go,

W zależności do przyjętej formy prawnej
przedsiębiorca podejmuje działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do:

(2) wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału
zakładowego - 100 000 zł,

• ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej w urzędzie gminy/miasta w przypadku osób ﬁzycznych podejmujących działalność jednoosobowo lub wspólników spółki cywilnej

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej podzielony
jest na akcje (papiery wartościowe) o równej
wartości, które podlegają obrotowi (mogą być
kupowane i sprzedawane) na giełdzie.

(3) ustanowić zarząd i radę nadzorczą,
(4) dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - opłaty rejestracyjne identyczne jak
w przypadku spółki z o.o.
Spółka akcyjna posiada większość wad i zalet
wskazanych wyżej dla spółki z ograniczoną

lub

• rejestru przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym - w przypadku osób
prawnych (np. spółki prawa handlowego,
przedsiębiorstwa państwowe i zagraniczne
czy oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających w Polsce).
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi podejmowanie działalności gospodarczej
są:

1. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo
działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101,
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lub paszport).
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku (data
rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza od daty złożenia wniosku w urzędzie
gminy/miasta), od tego też dnia obejmują
przedsiębiorcę wszystkie procedury prawno podatkowe i księgowe. Wyjątkiem od tej reguły jest prowadzenie działalności gospodarczej
określonego rodzaju, tj. podlegającej reglamentacji - w takich przypadkach działalność
gospodarczą można rozpocząć dopiero po
uzyskaniu przewidzianych prawem koncesji,
zezwoleń, uprawnień lub wpisu do rejestru
działalności regulowanej.

poz. 1178 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808
z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz.
209 z późn. zm.).
Zgodnie z przepisami, osoba ﬁzyczna, chcąca
rozpocząć działalność gospodarczą, musi złożyć (osobiście, przez pełnomocnika, listem poleconym z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy lub za
pośrednictwem formularza on-line) w urzędzie
gminy/miasta jeden wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - wniosek
EDG-1, który jest jednocześnie:

• wnioskiem o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej (urząd gminy/miasta),

• wnioskiem o wpis do krajowego rejestru
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urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - Urząd Statystyczny),

• zgłoszeniem identyﬁkacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach
o zasadach ewidencji i identyﬁkacji podatników i płatników (NIP - urząd skarbowy),

• zgłoszeniem płatnika składek albo jego
zmiany w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie
oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
(ZUS lub KRUS).
Rejestracja działalności gospodarczej odbywa
się urzędzie gminy/miasta właściwym według:

• miejsca zamieszkania z zamiarem pobytu
stałego - dla przedsiębiorcy polskiego,
• adresu zakładu głównego na terenie Polski dla przedsiębiorcy „zagranicznego”.
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat. Jedynym
dokumentem, który należy zabrać do urzędu,
jest dokument tożsamości (dowód osobisty

Zgodnie z koncepcją „jednego okienka”, dane
z wniosku o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej, złożonego przez przedsiębiorcę w urzędzie gminy/miasta, wraz z kopią
zaświadczenia o wpisie do ewidencji, są niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od
dnia dokonania wpisu) przesyłane przez urząd
gminy/miasta do naczelnika urzędu skarbowego, urzędu statystycznego, jednostki terenowej ZUS lub Centrali KRUS.
Jednakże, pomimo tego, że dane z wniosku
EDG-1 traﬁają do ww. instytucji, przedsiębiorca
jest zobowiązany - w ściśle określonych przypadkach, m. in. na etapie rejestracji działalności
gospodarczej - do odwiedzenia urzędu skarbowego i jednostki ZUS w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń. Wyjątkiem
jest tu tylko Urząd Statystyczny, który, w oparciu o dane z urzędu gminy/miasta, dokonuje wpisu przedsiębiorcy do rejestru REGON,
zaś zaświadczenie o nadanym przedsiębiorcy
numerze identyﬁkacyjnym REGON przesyła
na wskazany we wniosku EDG-1 adres korespondencyjny.
Należy pamiętać, że wszystkie zmiany dotyczące stanu faktycznego i prawnego (każdą zmianę danych, które zostały podane przy wpisie)
oraz fakt zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
należy zgłosić w urzędzie gminy/miasta lub
w urzędzie właściwym ze względu na charakter

zmiany (np. zmianę numeru konta bankowego można zgłosić bezpośrednio w urzędzie
skarbowym) w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.
Polska Klasyfikacja Działalności
W trakcie wypełniania wniosku o wpis do
ewidencji działalności gospodarczej przyszły
przedsiębiorca spotka się z koniecznością
określenia przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z symbolami Polskiej Klasyﬁkacji
Działalności (PKD). Symbole PKD, wymienione
przez przedsiębiorcę na wniosku o wpis do
ewidencji działalności gospodarczej, wskazują
jaki rodzaj działalności gospodarczej przedsiębiorca zamierza prowadzić. Symbole te zawsze
powinny mieć postać 5-znakową, dla przykładu: 72.60.Z Działalność związana z informatyką,
pozostała.
Kwestie związane z PKD reguluje obecnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyﬁkacji Gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885).
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2. Konto bankowe
Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania konta bankowego. Warto je jednak założyć dla własnej wygody, gdyż jest przydatne
do rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS,
zwłaszcza jeśli prowadzimy dokumentację
rachunkową w formie ksiąg rachunkowych
lub księgi przychodów i rozchodów. Założenie
konta nie trwa dłużej niż kilka dni.
Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie
płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy
gdy:

• stroną transakcji, z której wynika płatność
jest inny przedsiębiorca
oraz

• jednorazowa wartość transakcji, bez
względu na liczbę wynikających z niej
płatności, przekracza równowartość 15 000
euro, przeliczonych na złote wg średniego
kursu walut obcych (ogłaszanego przez
NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji).
Najczęściej wymagane przez banki dokumenty to: dokument tożsamości, kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (oryginał do wglądu), kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
(oryginał do wglądu), pieczątka ﬁrmowa.
Jeśli przedsiębiorca założył rachunek bankowy
już po zarejestrowaniu działalności gospodarczej lub dokonał jego zmiany, musi o tym
bezpośrednio poinformować urząd skarbowy
i ZUS (składając załącznik EDG-RB do wniosku
EDG-1).

3. Pieczątka „ﬁrmowa”
Nie ma prawnego obowiązku posiadania
pieczątki ﬁrmowej. Niemniej jednak, posiadanie pieczątki może ułatwić załatwianie
formalności w urzędach, jest również wymagane w niektórych bankach przy zakładaniu
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konta ﬁrmowego. Warto zatem zdecydować
się na jej wykonanie.

4. Urząd skarbowy
Przedsiębiorca ma obowiązek prawidłowo
i rzetelnie rozliczać się z podatków i innych
należności publicznoprawnych. Może czuwać nad tym sam lub skorzystać z pomocy
kancelarii doradcy podatkowego lub biura
rachunkowego. Decyzję o tym w jaki sposób
będziemy prowadzić księgowość w ﬁrmie,
samodzielnie czy też zlecimy ją „na zewnątrz”,
warto podjąć jeszcze przed wizytą w urzędzie
gminy/miasta - na wniosku EDG-1 przedsiębiorca zobowiązany jest bowiem do wskazania danych podmiotu prowadzącego jego
dokumentację rachunkową.
Za pośrednictwem wniosku o wpis do ewidencji dokonujemy rejestracji/ aktualizacji numeru identyﬁkacyjnego NIP oraz wybieramy
rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej (do wyboru mamy: księgi rachunkowe,
podatkowa księga przychodów i rozchodów,
ryczałt lub karta podatkowa). Niestety, z wniosku o wpis do ewidencji nie wynika jaką formę
opodatkowania przedsiębiorca wybiera, dlatego też oświadczenie o wyborze odpowiedniej
formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób ﬁzycznych należy złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
Ponadto, przedsiębiorcy deklarujący podjęcie
czynności w zakresie podatku VAT zobowiązani są - poza złożeniem wniosku o wpis do
ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy/miasta - do dokonania rejestracji w urzędzie skarbowym właściwym dla
tego podatku (za pośrednictwem formularza
VAT-R).
Forma opodatkowania
Wybór formy opodatkowania wiąże się
z wyborem sposobu uiszczania podatku
dochodowego
(rodzajem
prowadzonej
dokumentacji rachunkowej). Możliwe są
następujące opcje:

• opodatkowanie na zasadach ogólnych
przy zastosowaniu skali podatkowej (18%

i 32%) - podatek płacimy od dochodu,
tj. różnicy pomiędzy faktycznie uzyskanym
przychodem a kosztami jego uzyskania,

• opodatkowanie według jednolitej 19%
stawki - j.w.,
• zryczałtowane formy opodatkowania,
tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (koszty uzyskania przychodu nie mają
wpływu na wysokość naszego podatku)
lub karta podatkowa (na wysokość podatku nie mają wpływu ani wysokość przychodu, ani koszty jego uzyskania).
Decydując się na wybór formy rozliczenia
musimy wziąć pod uwagę:

• rodzaj działalności, którą zamierzamy
uruchomić,

• rozmiar planowanej działalności,
• wysokość spodziewanych przychodów
i kosztów.
Na wybór formy opodatkowania mamy
czas do:
(1) 20 stycznia roku podatkowego
lub do
(2) dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia
działalności, nie później jednak niż do dnia
uzyskania pierwszego przychodu - jeżeli rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego.
Warto pamiętać, że jeżeli do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego podatnik nie zgłosi
likwidacji działalności gospodarczej lub nie
dokona wyboru innej formy opodatkowania,
uważa się, że nadal opodatkowuje swoją działalność na dotychczasowych zasadach.
Podatek od towarów i usług (VAT)
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność
gospodarczą w zakresie czynności obciążonych
podatkiem od towarów i usług jest zwolniony
od tego podatku do momentu przekroczenia
limitu ze sprzedaży opodatkowanej - limit ten
w 2010 roku wynosi 100 000 złotych rocznie
(w 2011 roku wyniesie 150 000 złotych rocznie).
Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

Należy podkreślić, że podatnicy zwolnieni
podmiotowo od podatku VAT tracą prawo do
tego zwolnienia w momencie przekroczenia
limitu obrotu ze sprzedaży opodatkowanej,
czyli 100 000 zł rocznie. Jednocześnie przedsiębiorca, który od początku prowadzenia
działalności chce być podatnikiem podatku od
towarów i usług może zrezygnować z przysługującego mu prawa do zwolnienia podmiotowego.
Zwolnień podmiotowych nie stosuje się do:
(1) importu towarów i usług,
(2) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
(3) dostawy towarów, dla której podatnikiem
jest ich nabywca, oraz
(4) podatników dokonujących dostaw m. in.
niektórych wyrobów akcyzowych, świadczących m. in. usługi prawnicze (notariusze, adwokacji i radcy prawni) czy jubilerskie, oraz
tych podatników, którzy nie mają siedziby lub
miejsca zamieszkania na terytorium Polski.
Ww. podatnicy muszą zarejestrować się jako
„czynni podatnicy podatku VAT” przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej
opodatkowaniu podatkiem VAT. Rejestracji w zakresie podatku VAT należy dokonać
u właściwego naczelnika urzędu skarbowego
(ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniem podatkiem VAT), wypełniając formularz VAT-R i wnosząc opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Po zarejestrowaniu się, podatnik podatku VAT
zobowiązany jest do składania comiesięcznej
deklaracji do dnia 25-tego każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni.
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność tylko w zakresie czynności zwolnionych
od podatku VAT (tzw. zwolnienie przedmiotowe) nie mają obowiązku rejestrowania się
jako podatnicy podatku VAT. Mogą jednak
dokonać zgłoszenia rejestracyjnego i wówczas naczelnik urzędu skarbowego rejestruje
takiego podatnika jako „podatnika VAT zwolnionego”.
Aby prawidłowo określić, czy świadczenie
danej usługi lub sprzedaż towarów podlega zwolnieniu przedmiotowemu, konieczna
jest dokładna analiza Ustawy z dnia 11 marca
2010 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.
Kasy rejestrujące (fiskalne)
Większość przedsiębiorców rozpoczynających
działalność w zakresie sprzedaży towarów
i świadczenia usług na rzecz osób ﬁzycznych
nie prowadzących działalności gospodarczej
lub rolników ryczałtowych zobowiązana jest
do ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Z racji tego, że samo zgłoszenie płatnika składek w urzędzie gminy/miasta za pośrednictwem wniosku EDG-1 „nie zamyka” procedury
rejestracji działalności gospodarczej dla celów

ubezpieczenia społecznego, w ciągu 7 dni
od rozpoczęcia działalności należy zgłosić
się do właściwej (zgodnie z adresem zakładu
głównego/siedziby płatnika składek) jednostki
ZUS celem zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych/zdrowotnego osoby ubezpieczonej,
ewentualnych członków rodziny, uzyskania
informacji dotyczącej opłacania składek oraz
składania deklaracji.
Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych dokonujemy za pośrednictwem formularza ZUS
ZUA, zaś zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem formularza ZUS
ZZA. Zgłoszenie ﬁrmy w ZUS-ie nie podlega
opłacie.
Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą, która nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń (np. nie posiada prawa do emerytury
lub nie wykonuje pracy na podstawie umowy
o pracę lub innej), podlega obowiązkowym
ubezpieczeniom społecznym:

• emerytalnemu,
• rentowemu,
• wypadkowemu,
• zdrowotnemu.
Dodatkowo, przedsiębiorca może podlegać
ubezpieczeniom w zakresie:

• dobrowolnego ubezpieczenia - chorobowego,

• opłacania składki na Fundusz Pracy.
Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników,
staje się pracodawcą i będzie na nim ciążył
obowiązek zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia
z pracownikiem umowy o pracę lub rozpoczęcia innej formy współpracy.
W przypadku, gdy przedsiębiorca nie będzie
zatrudniał pracowników wpłaca on składki
na ubezpieczenie społeczne i składa dokumenty rozliczeniowe do 10 dnia następnego
miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności.
W przypadku, gdy zatrudnia pracowników
rozlicza się z ZUS do 15 dnia następnego
miesiąca, po miesiącu zatrudnienia.
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6. Państwowa Inspekcja Pracy
Zgodnie z art. 209 Kodeksu pracy, jeżeli w ramach swojej działalności przedsiębiorca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu
30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić
na piśmie właściwego inspektora Państwowej
Inspekcji Pracy o miejscu, rodzaju i zakresie
prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.
Przedsiębiorca powinien także złożyć pisemną
informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających
z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących danej dziedziny działalności.
Obowiązek ten ciąży na pracodawcy także
w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu
prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany
technologii lub proﬁlu produkcji.
Zatrudniając pracowników w ramach stosunku
pracy, pracodawca zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych oraz składek na
Fundusz Pracy.

7. Powiatowa stacja sanitarnoepidemiologiczna (SANEPID)
Jeżeli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni
pracownika(-ów), w ciągu 30 dni do daty
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zatrudnienia musi powiadomić na piśmie
właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.
W niektórych przypadkach konieczne jest
uzyskanie zgody inspektora sanitarnego
na prowadzenie działalności w danym lokalu.
Dotyczy to m.in. podjęcia działalności
w zakresie prowadzenia:

• sklepu spożywczego,
• wszelkich placówek gastronomicznych,
• gabinetu kosmetycznego, itp.
W tych przypadkach „odbioru” lokalu zakładu
głównego/miejsca wykonywania działalności
gospodarczej musi dokonać SANEPID.
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Podsumowanie
artykułu
Własna ﬁrma to wyzwanie, ale i szansa na sukces zawodowy i ﬁnansowy,
możliwość realizacji pasji i marzeń.
Nielimitowane dochody, elastyczny
czas pracy, wolność i niezależność,
brak szefa - to niewątpliwe zalety
prowadzenia działalności „na własny
rachunek”.
Jednym z najważniejszych - ale i postrzeganym jako jeden z bardziej
uciążliwych - aspektów prowadzenia działalności gospodarczej są
procedury formalno-prawne. Abstrahując od „formalności”, które zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, przyszły przedsiębiorca
powinien jeszcze zadbać o kapitał
- bez niego znacznie trudniej o powodzenie przedsięwzięcia. Warto
również pamiętać o przygotowaniu
biznesplanu, w którym należy opisać ścieżkę postępowania, tak aby
realizując wyznaczone cele mieć
szanse na osiągnięcie sukcesu.
W dobie rosnącej konkurencji ważne jest bycie „na bieżąco”, śledzenie
zmian i trendów na rynku. Dzięki
temu łatwiejsze będzie dopasowanie oferty do wymagań klientów
oraz opracowywanie strategii działania i rozwoju ﬁrmy. A to pozwoli
z optymizmem patrzeć w przyszłość…
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1. Wstęp
Prawa autorskie są zespołem norm regulujących stosunki prawne w zakresie tworzenia
dzieł oraz korzystania z tak powstałych utworów. W Polsce podstawowym aktem prawnym
regulującym te stosunki jest ustawa z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, opublikowana w Dzienniku
Ustaw Nr 90 z 2006 r. pozycja 631 z późniejszymi zmianami1. (Dalej - USTAWA PR. AUT.)
Prawa autorskie są jednym z elementów własności intelektualnej. Do własności intelektualnej zalicza się ponadto:

• własność przemysłową - obejmującą
wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topograﬁę układów
scalonych oraz oznaczenia geograﬁczne,

• tajemnicę handlową i uczciwą konkurencję,

• bazy danych.
Każdy przedmiot własności intelektualnej,
w tym prawo autorskie, podlega ochronie.
Zakres i zasady tej ochrony wyznaczają
odrębne dla każdego obszaru akty prawne.

Zasady regulacji dotyczących praw autorskich
są następujące:

• utwór jest chroniony od chwili jego ustalenia;

• ochrona utworu ma charakter terytorialny ograniczony do terytorium państwa
polskiego;
• ochrona dotyczy zarówno prawa osobistego, które nierozłącznie związane jest
z twórcą jak i prawa majątkowego;

• prawa majątkowe są ograniczone
w czasie oraz przepisami o dozwolonym
użytku dzieła bez zgody jego twórcy;
• naruszanie prawa autorskiego jest zagrożone sankcjami karnymi oraz odpowiedzialnością cywilną.

2. Przedmiot prawa autorskiego
i zasady ochrony
Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór.
Utworem zaś jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze.
Określenie jest na tyle ogólne, że za utwór
uważany będzie efekt każdego twórczego
działania, jeśli będzie zawierać choć trochę
oryginalnego podejścia twórcy do poruszanego tematu. Jedynym warunkiem, jaki
musi spełnić utwór to musi być on ustalony.
Nie ma znaczenia postać tego ustalenia.
Dla zaistnienia utworu nie mają znaczenia:

• jego wartość,
• przeznaczenie utworu,
• sposób wyrażenia utworu.

1

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz.
U. Nr 90 z 2006 r. pozycja 631)
z późniejszymi zmianami.
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Utwór musi mieć ustaloną postać, w której
może być przedstawiony odbiorcy. Postać
ta jednak nie musi być trwała. Typowym przykładem utworu ustalonego, ale nie posiadającego trwałej postaci są improwizacje muzyczne lub wygłaszane wykłady. Moment ustalenia
utworu jest momentem kluczowym dla jego
ochrony. Od ustalenia bowiem utwór podlega
ochronie prawem autorskim. Nie musi być
nawet ukończony.
Do utrwalenia utworu dochodzi wówczas,

gdy zostanie on zapisany na dowolnym
nośniku, który może być powielany w większej
liczbie egzemplarzy, z którymi może zapoznać się dowolna liczba odbiorców w dowolnym czasie i miejscu. Improwizacja muzyczna
z chwilą, gdy zostanie nagrana, zyskuje postać
utrwaloną. Istnieją takie utwory, które powstają (są ustalane) dopiero wtedy, gdy są utrwalone np. dzieła plastyczne, ale nie ma to znaczenia dla zasady określania chwili, w której utwór
zaczyna podlegać ochronie prawnej.
Utwory, z jakimi najczęściej spotyka się odbiorca zawierają następujące elementy:

• treść,
• formę, czyli sposób wyrażenia utworu,
• nośnik materialny, na którym utwór jest
utrwalony.
Ochrona dotyczy wyłącznie sposobu wyrażenia utworu. Ani jego treść, ani nośnik
materialny nie podlegają ochronie. Dla istnienia utworu chronionego prawem autorskim
indywidualnością musi cechować się sposób wyrażenia utworu, a więc układ utworu,
dobór składników, uporządkowanie składników utworu, styl utworu, kompozycja.
Elementy te muszą być nacechowane osobistym charakterem świadcząc o niepowtarzalności utworu. Z tego powodu za utwory nie
można uznać opracowań, które korzystają
z typowych środków wyrazu jak np. instrukcje
technologiczne, spisy alfabetyczne, standardowe rysunki techniczne.
USTAWA PR. AUT. dla ilustracji, co może
być utworem chronionym przez prawo
autorskie, wymienia przykładową listę kategorii utworów:

• wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graﬁcznymi: utwory literackie, publicystyczne, naukowe, kartograﬁczne i programy komputerowe,

•
•
•
•

•
•
•
•

architektoniczne,
urbanistyczne,
muzyczne i słowno-muzyczne,

sceniczne, sceniczno-muzyczne,
choreograﬁczne, pantomimiczne,

• audiowizualne, ﬁlmowe.
Lista jest tylko przykładem kategorii utworów. Inne przejawy działalności twórczej, jeśli
będą spełniać wymóg oryginalności, także są
utworami, mimo, że nie są tutaj wymienione. Nie ma na przykład na liście utworów
multimedialnych, które niewątpliwie mogą
podlegać ochronie jako utwory.
Utworami są także takie szczególne przejawy
twórczości jak:

• utwory zależne tj. opracowania cudzych
utworów. Do tej kategorii należą np. tłumaczenia, adaptacje, streszczenia. Twórca
utworu zależnego musi wymienić twórcę
dzieła pierwotnego. Autor utworu zależnego przy jego tworzeniu nie jest ograniczany żadnymi prawami, ale rozporządzanie
utworem zależnym jest zależne od zgody
twórcy dzieła pierwotnego.

• idee i pomysły,
• tematy badawcze oraz teorie
i fakty naukowe,

• dawno znane formy plastyczne.
Prawo chroni utwór bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji dzieła w jakiejkolwiek organizacji, urzędzie itp.
Poza ochroną USTAWA PR. AUT. reguluje
też inne stosunki prawne dotyczące:

• zasad korzystania i dysponowania utworem,
• ochrony wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji,

• praw pokrewnych tj.:
- prawa do artystycznych wykonań,
- prawa do fonogramów i wideogramów,
- prawa do nadań programów,

• prawa do pierwszych wydań oraz wy-

przedmiotem ochrony o ile przyjęty układ
lub dobór mają twórczy charakter.

dań naukowych,

• utwory zbiorowe tj. utwory, które tworzone są przez większą liczbę autorów inspirowanych przez wydawcę dzieła zbiorowego, co do zawartości utworu.
USTAWA PR. AUT. wyraźnie mówi też, co nie
podlega ochronie jako utwór:

• akty normatywne lub ich urzędowe projekty,

• urzędowe dokumenty, materiały, znaki
i symbole,

plastyczne,
fotograﬁczne,

• proste informacje prasowe.

wzornictwa przemysłowego,

Nie mają cech działalności twórczej oraz indywidualnego charakteru i nie są chronione
prawem autorskim takie przejawy działalności
ludzkiej jak:

• antologie, wypisy, zbiory też mogą być

• opublikowane opisy patentowe lub
ochronne,

lutnicze,

te utwory spod ochrony. Uwaga! Opis patentowy może podlegać ochronie prawem autorskim zanim zostanie opublikowany.

USTAWA PR. AUT. nie odbiera tym przedmiotom prawa do miana utworu jedynie wyłącza

• kontroli produkcji nośników optycznych;
• organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,

• funduszy promocji twórczości.
3. Podmioty prawa autorskiego
Zasadniczo podmiotem prawa autorskiego
jest twórca utworu. Jeśli utwór został dokonany przez kilku twórców są oni współtwórcami.
Warunkiem jednak jest, że każdy współtwórca
wniósł do utworu wkład o charakterze indywidualnym. Wówczas prawa autorskie przysługują współtwórcom wspólnie. Wspólnie też decydują o korzystaniu z utworu, wprowadzaniu
zmian do utworu itp. Jeśli twórcy nie uzgodnili
wielkości udziału w utworze i podziału korzyści
z korzystania z utworu przyjmuje się, że udziały
te są równe.
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Niekiedy jednak podmiotem prawa autorskiego, ale wyłącznie majątkowego, jest inny podmiot niż twórca:

się u nabywcy,

• prawo do wycofania utworu z obiegu,
• prawo do korekty utworu przed jego roz-

• wydawca dzieła zbiorowego,
• pracodawca twórcy, który dokonał dzieła

powszechnieniem,

w ramach obowiązków pracowniczych,

utworu.

• instytucja naukowa, w której powstało
dzieło naukowe,

• wyższa uczelnia dla prac dyplomowych

• prawo do sprzeciwienia się zniszczeniu
Ochrony praw osobistych po śmierci autora
mogą się domagać jego spadkobiercy, choć
same prawa nigdy nie zostaną im przekazane.

studentów,

• producenci programów audiowizualnych.
4. Treść prawa autorskiego
Prawa autorskie do utworu składają się
z dwóch elementów prawa osobiste i prawa
majątkowe. Przyjmuje się, że twórcą dzieła jest
osoba, której nazwisko uwidoczniono na egzemplarzach utworu w tym charakterze. Jeśli
dzieło nie ma postaci umożliwiającej umieszczenie nazwiska na egzemplarzu to możliwe
jest podanie nazwiska do publicznej wiadomości w związku z rozpowszechnieniem
utworu.

4.1. Autorskie prawa osobiste
Przysługują tylko prawdziwemu twórcy
konkretnego utworu. Powstają gdy powstaje utwór i trwają „wiecznie”, nie wygasając
także po śmierci twórcy. Tego prawa nie
można sprzedać, podarować, odziedziczyć.
Na prawa osobiste składają się w szczególności:

• prawo do autorstwa,
• prawo do oznaczania utworu nazwiskiem, pseudonimem lub udostępniania go
anonimowo,

• prawo do nienaruszalności treści utworu
i jego rzetelnego wykorzystania,

Powstają w tym samym momencie jak prawa
osobiste i co do zasady przysługują twórcy
dzieła, lecz nie zawsze. Prawa te są ograniczone w czasie i trwają 70 lat:

• od śmierci twórcy lub współtwórcy,
który przeżył pozostałych, lub od pierwszego anonimowego rozpowszechnienia,

• od daty rozpowszechnienia, jeśli właścicielem praw nie jest twórca dzieła,
• od daty ustalenia dzieła, do którego prawa ma inny podmiot niż twórca, jeśli utwór
nie był rozpowszechniany,

• w odniesieniu do utworów audiowizualnych - od śmierci osoby, która przeżyła pozostałych twórców spośród następujących
osób: główny reżyser, autor scenariusza,
autor dialogów, kompozytor muzyki.
Prawa majątkowe mogą być przedmiotem
różnego rodzaju umów, w tym umowy sprzedaży, zezwolenia na korzystanie (licencji), darowizny. Prawa te podlegają też dziedziczeniu.
Ten, któremu służą majątkowe prawa autorskie
ma prawo do:

• korzystania z utworu na wszystkich polach eksploatacji,

• prawo decydowania o pierwszym udo-

• rozporządzania utworem na wszystkich

stępnieniu utworu publiczności,

polach eksploatacji,

• prawo do nadzoru nad sposobem korzy-

• wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

stania z utworu,
ale także takie prawa jak:

• prawo dostępu do utworu znajdującego
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4.2. Autorskie prawa majątkowe

Korzystanie jest bezpośrednim eksploatowaniem utworu np. przez wydanie książki lub
nadanie słuchowiska radiowego.

Rozporządzanie utworem polega na udzieleniu zezwolenia na korzystanie z utworu osobie
trzeciej.
Pole eksploatacji jest to forma, sposób wykorzystywania utworu. Podstawowe pola eksploatacji można podzielić na trzy grupy:

• Utrwalanie i zwielokrotnianie utworu
Utwór może być utrwalony na różnych
nośnikach materialnych, które następnie
mogą być zwielokrotnione w określonej
liczbie egzemplarzy. To może być druk, reprograﬁa, nagranie magnetofonowe itp.

• Obrót oryginałem albo egzemplarzami

z utrwalonym utworem
Obrót egzemplarzem dzieła może odbywać się na zasadzie np. jego sprzedaży.
Wówczas raz wprowadzony egzemplarz
(oryginał) do obrotu przez uprawnioną
osobę może być przedmiotem obrotu dalszego. Jest to zasada wyczerpania prawa do
wprowadzonego do obrotu egzemplarza,
ale tylko tego egzemplarza, a nie jego kopii.
Jeśli dzieło zostało udostępnione do ograniczonego czasowo korzystania to oznacza,
że zostało użyczone lub najęte i zasada
wyczerpania prawa do takiego dzieła nie
dotyczy.

• Rozpowszechnianie utworu w inny

sposób
Inne sposoby rozpowszechniania to np.
publiczne wykonanie na estradzie, wystawienie na scenie lub w galerii, wyświetlenie
ﬁlmu w kinie, nadawanie lub reemitowanie radiowe lub publiczne udostępnienie w taki sposób by każdy miał
do tego dostęp.

Utwory po przeniesieniu majątkowych praw
autorskich mogą być eksploatowane przez
nabywcę na polach eksploatacji wyraźnie
wskazanych w umowie. Przeniesienie praw
nie pozbawia uprawnionego do korzystania
samemu lub rozporządzania utworem na
innych polach eksploatacji.
Uprawniony ma prawo do wynagrodzenia
za korzystanie z utworu. Prawa tego upraw-

niony może dochodzić także sądownie.
Wysokość wynagrodzenia pozostawiono
do swobodnego ustalenia między uprawnionym, a korzystającym, lecz w niektórych
przypadkach określono obligatoryjny obowiązek wynagrodzenia i wysokość stawek
np. z tytułu dalszej odsprzedaży utworu
plastycznego przez zawodowego pośrednika twórca ma prawo do wynagrodzenia wyrażonego w procentach od uzyskanej ceny
sprzedaży od 0,25% do 5% w zależności
od poziomu tych cen.

4.3. Dozwolony użytek ograniczeniem
majątkowych praw autorskich
Prawa autorskie mogą być ograniczane ze
względu na interes publiczny lub interesy
użytkowników utworów. Jednym z takich
ograniczeń jest dozwolony użytek chronionych utworów. Dozwolony użytek dotyczy
jednak wyłącznie utworów rozpowszechnionych za zgodą twórcy lub innego podmiotu
uprawnionego.
Dozwolony użytek nie może jednak naruszać
normalnego korzystania z utworu. Do naruszenia takiego może dochodzić wtedy, gdy
eksploatacja w ramach dozwolonego użytku
stwarza konkurencję ekonomiczną dla innej
eksploatacji będącej poza dozwolonym użytkiem. Dozwolony użytek nie może też godzić
w słuszne interesy twórcy poprzez np. niesprawiedliwe zmniejszenie jego dochodów.
Korzystający z utworu w ramach dozwolonego użytku musi wymienić autora utworu oraz
źródło pochodzenia utworu.
Dozwolony użytek może mieć charakter osobisty lub publiczny.
Dozwolony użytek osobisty obejmuje
korzystanie z pojedynczych egzemplarzy
utworów przez krąg osób pozostających
w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego oraz
do korzystania z elektronicznych baz danych
spełniających cechy utworu. Jedną z form
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dozwolonego użytku jest możliwość kopiowania utworu, ale tylko na własne potrzeby,
w rozsądnych ilościach kopii i nie może to służyć celom zarobkowym.
Dozwolony użytek publiczny dotyczy szerszej gamy sytuacji:

• prawo do rozpowszechniania już rozpowszechnionego utworu, w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji (prawo
przedruku);
• prawo do przytaczania w sprawozdaniach
z aktualnych wydarzeń utworów tam prezentowanych;

• przywilej instytucji naukowych i oświatowych do korzystania z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu
oraz sporządzania egzemplarzy fragmentów rozpowszechnionego utworu w celach
dydaktycznych lub prowadzenia własnych
badań;

• przywilej bibliotek, archiwów i szkół do
udostępniania nieodpłatnego egzemplarzy
utworów w tym udostępniania elektronicznego;
• przywilej ośrodków informacji lub dokumentacji, które mogą sporządzać i rozpowszechniać własne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze,
nie większe niż jeden arkusz wydawniczy,
fragmenty opublikowanych utworów;

• korzystanie z utworu w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży;

• korzystanie z utworu w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu;

• prawo cytatu i antologii pozwalające na
umieszczaniu we własnym tekście urywków już rozpowszechnionych utworów lub
drobne utwory w całości, ale tylko gdy jest
to niezbędne dla wyjaśnienia, analizy krytycznej, nauczania.
Prawo cytatu jest jednym z najczęściej wykorzystywanych praw dozwolonego użytku.
Właściwe stosowanie tego prawa wymaga
stosowania się do pewnych zasad:
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• do cytowanego utworu nie można wprowadzać żadnych zmian;

• cytat musi być wyraźnie oznaczony np.
kolorem, krojem czcionki czy cudzysłowem;
• należy podać imię i nazwisko twórcy cytowanego fragmentu oraz źródła zapożyczenia cytatu.
Jeśli utwór jest udostępniony w Internecie
wskazanie źródła polega na podaniu adresu
strony, a także ostatniej daty istnienia publikacji znanej autorowi.

5. Podsumowanie
Ochrona praw autorskich jest jednym z najpoważniejszych zagadnień nowoczesnych społeczeństw. Rozwój technik cyfrowych powoduje
lawinowy wzrost informacji i sposobów jej
przesyłania. Wiele z „krążących w sieci” plików
ma charakter dzieła chronionego prawami
autorskimi. Łatwość, z jaką można uzyskać
dostęp do utworu i zwielokrotnić dzieło stanowi pokusę do naruszania prawa. Poza tym
wielu z nas jest nie tylko odbiorcami dzieł, ale
też bywa twórcami. Z tego powodu konieczne
jest poznanie zasad rządzących regulacjami
prawnymi w tym zakresie.
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1. Patent i inne prawa wyłączne

• rozwiązanie musi mieć charakter tech-

Posiadać patent na coś, w potocznym rozumieniu, oznacza posiadać sposób rozwiązywania jakiegoś trudnego problemu. W innym
znaczeniu patent to np. patent żeglarski,
który uprawnia jego posiadacza do sterowania
lub dowodzenia jachtami żeglarskimi. Jest
to więc rodzaj dokumentu. Istnieją także
patenty wojskowe, oﬁcerskie itp. Patent
w rozumieniu prawa własności przemysłowej
łączy znaczenia tych określeń: jest dokumentem i dotyczy nowego rozwiązania.

niczny,

Istnieje jeszcze jeden stereotypowy sposób
rozumienia tego słowa. Patentem nazywa się
potocznie każde prawo wyłączne z zakresu
własności przemysłowej, podczas gdy patent
uzyskać można tylko na wynalazek. Inne
kategorie przedmiotów własności przemysłowej posiadać mogą prawa ochronne lub prawa z rejestracji.
Prawo własności przemysłowej obejmuje
następujące kategorie praw wyłącznych:

•
•
•
•
•

patent › na wynalazek,
prawo ochronne › na wzór użytkowy,
prawo ochronne › na znak towarowy,
prawo z rejestracji › na wzór przemysłowy,

prawo z rejestracji › na topograﬁę układu
scalonego,

• prawo z rejestracji › oznaczeń geograﬁcznych.
W dalszej części zostanie przedstawiona
charakterystyka najważniejszych kategorii
przedmiotów
własności
przemysłowej:
wynalazków, wzorów użytkowych, znaków
towarowych oraz wzorów przemysłowych,
a także procedura ubiegania się o uzyskanie
praw wyłącznych.

2. Wynalazek i wzór użytkowy
Wynalazek i wzór użytkowy są bardzo
podobnymi do siebie kategoriami (art. 24
PWP1). Żeby uzyskać prawo wyłączne,
wynalazek i wzór użytkowy muszą spełnić
podobne wymagania:
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• rozwiązanie musi być nowe.
Od wynalazku, by mógł być opatentowany,
oczekuje się jeszcze spełnienia dodatkowych
warunków:

• wynalazek musi posiadać poziom wynalazczy,
• wynalazek musi nadawać się do przemysłowego stosowania.
Wynalazkiem, na który może być przyznany
patent może być tylko rozwiązanie techniczne,
niezależnie od dziedziny techniki. Może to być

konstrukcja wyrobu, np. pojazd, ale może być
to także sposób wytwarzania wyrobu, np. sposób obróbki elementów pojazdu, czy nowy
związek chemiczny albo układ elementów
elektronicznych.
Wzór użytkowy natomiast obejmuje wyłącznie
takie rozwiązania techniczne, które:

• dotyczą kształtu, budowy lub zestawienia
przedmiotu o trwałej postaci,

• są użyteczne, tj. takie, które pozwalają na
osiągnięcie praktycznego celu przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Nie są więc wzorami użytkowymi związki
chemiczne, sposoby postępowania i układy
elementów elektronicznych.

2.1. Nowość rozwiązania
Rozwiązanie, by mógł być udzielony patent
lub prawo ochronne na wzór użytkowy, musi
być nowe tj. nie może być częścią stanu techniki. Stan techniki jest pojęciem uniwersalnym.
Oznacza to, że ujawnienie rozwiązania technicznego gdziekolwiek na świecie wprowadza
rozwiązanie do stanu techniki niezależnie od
momentu i miejsca ujawnienia. Ujawnienie
mogło mieć miejsce 100 lat wcześniej lub tylko 2 dni wcześniej. Ujawnić mógł ktoś trzeci
kto otrzymał taki sam rezultat badań jak i sam
twórca, który nieopatrznie ogłosił rezultat
swoich badań na konferencji zanim dokonał
zgłoszenia do ochrony. To ujawnienie może

być dokonane na wiele sposobów: poprzez
jawne używanie, przez publikację w czasopiśmie, przez prezentację na targach lub konferencjach, przez wcześniejsze zgłoszenie patentowe itp.

2.2. Nowość rozwiązania
Wynalazek posiada poziom wynalazczy, jeżeli
nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty,
ze stanu techniki. Nie posiadają poziomu wynalazczego rozwiązania powstałe jako efekt
pracy projektanta, który korzysta ze znanych
procedur projektowania choćby efektem była
nowa konstrukcja.

2.3. Nowość rozwiązania
Wynalazek nadaje się do przemysłowego
stosowania, gdy uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób mogą być stosowane
w jakiejkolwiek działalności przemysłowej.
Także w rolnictwie. Przemysłowe zastosowanie wynalazku ma mieć charakter potencjalny
inie musi być on wdrożony do praktyki
przemysłowej.

2.4. Nowość rozwiązania
Zakres przedmiotowy
Zakres przedmiotowy prawa wyłącznego jakie
daje patent lub prawo ochronne na wzór użytkowy określają zastrzeżenia patentowe (zastrzeżenia ochronne) zawarte w opisie patentowym (ochronnym). Opis oraz rysunki mogą
natomiast służyć do wykładni zastrzeżeń.
Zakres terytorialny
Patent lub prawo ochronne na wzór użytkowy
dają jego właścicielowi wyłączne prawo korzystania z wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Patent jest prawem terytorialnym
ograniczonym do terytorium państwa, które
go udzieliło. Można ubiegać się o ochronę w
wielu państwach dla tego samego wynalazku.
Umożliwiają to konwencje międzynarodowe
dotyczące własności przemysłowej2,3.
Zakres czasowy
Czas trwania ochrony patentowej wynosi
20 lat. Czas trwania prawa ochronnego

na wzór użytkowy wynosi 10 lat.
Okres ochrony rozpoczyna się w dniu zgłoszenia rozwiązania do ochrony, a ochrona trwa
pod warunkiem wnoszenia opłat za jej utrzymywanie. Po wygaśnięciu prawa wyłącznego
każdy może korzystać z wynalazku bez jakichkolwiek opłat.

3. Co wynalazkiem nie jest
Prawo własności przemysłowej w art. 28
wymienia także rozwiązania, które nie są
wynalazkiem lub wzorem użytkowym.
Nie będąc wynalazkiem lub wzorem użytkowym rozwiązanie nie może uzyskać prawa
wyłącznego w postaci patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy4. Nie są
uważane za wynalazki czy wzory użytkowe:

• odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne,

• programy komputerowe;
• wytwory o charakterze jedynie estetycznym;

• plany, zasady i metody działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
• wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle
powszechnie przyjętych i uznanych zasad
nauki,
• sposoby przedstawiania informacji.
3.1. Odkrycia
Odkrycia naukowe to opisana i dowiedziona
obserwacja zjawiska naturalnego, którego
dotąd nie zauważono. Wynalazek lub wzór
użytkowy jest natomiast rozwiązaniem
technicznym, które w naturze nie występuje.
Odkrycie wynalazkiem nie jest, ale może
nim być rozwiązanie oparte na odkryciu
naukowym, które rozwiązuje realny problem
techniczny.

3.2. Teorie naukowe
Teorie naukowe mają na celu objaśnianie
istniejących zjawisk. Teoria nie jest działaniem technicznym, nie jest więc wynalazkiem
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czy wzorem użytkowym. Może być natomiast
opatentowany wynalazek wykorzystujący
w działaniu lub konstrukcji technicznej teorię
naukową.

3.3. Nowość rozwiązania
Wytwory o cechach estetycznych takich jak:
kształt, ornamentacja, kolorystyka nie mają
charakteru technicznego, nie są wynalazkami
czy wzorami użytkowymi. Możliwe jest jednak uzyskanie ochrony patentowej przez wytwór, który spełnia jednocześnie dwie cechy:
estetyczną i techniczną np. tkanina o splocie
ozdobnym, który nadaje tkaninie określone
właściwości mechaniczne.

3.4. Plany, zasady, metody działalności
umysłowej lub gospodarczej oraz gry
Rozwiązania te dotyczą organizacji aktywności intelektualnej ludzi. Nie mają charakteru
technicznego, nie mogą być patentowane lub
chronione prawem ochronnym na wzór użytkowy. Nie wyklucza się jednak patentowania
rozwiązań wspierających technicznie działalności umysłowej lub gospodarczej.

3.5. Wytwory, których niemożliwość
wykorzystania może być wykazana
w świetle powszechnie przyjętych
i uznanych zasad nauki
Jeżeli rozwiązanie jest ze swojej natury
sprzeczne z powszechnie przyjętymi zasadami
nauki nie jest wynalazkiem czy wzorem
użytkowym. Nie może być więc opatentowane. Przykładem takich rozwiązań są wszelkie hipotetyczne maszyny funkcjonujące
w sposób ciągły bez dostarczania energii
czy zamiany jedynie energii cieplnej pobieranej z otoczenia na pracę - tzw. perpetuum mobile pierwszego i drugiego rodzaju. Podobny
charakter mają rozwiązania typu „eliksir życia”
czy tzw. „kamień ﬁlozoﬁczny”.

3.6. Program komputerowy
Program
komputerowy
to
przepis
postępowania akceptowany przez komputer.
Może przybierać formę algorytmu, schematu
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blokowego programu, ciągu zakodowanych
informacji. Program komputeriowy nie jest
wynalazkiem nie oznacza to jednak, że nie
można za wynalazek uznać i opatentować
rozwiązania wspomaganego przez program
realizowany przy pomocy komputera.

3.7. Przedstawianie informacji
Za wynalazek nie jest uważany sposób przedstawiania informacji zapisanej na dowolnym
nośniku. Nie jest też wynalazkiem jakikolwiek
nietechniczny sposób gromadzenia, opracowywania i udostępniania informacji jak np.
organizacja baz danych, sposoby wyszukiwania informacji, języki programowania. Możliwa
jest jednak ochrona patentowa technicznych
sposobów gromadzenia, opracowywania
i udostępniania informacji.

4. Wzór przemysłowy
Wzór przemysłowy to kategoria dotycząca
wytworów o charakterze estetycznym.
Od wytworu, na który ma być udzielone
prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
oczekuje się by jego postać była nowa i miała
indywidualny charakter. Chodzi tu o elementy
zewnętrzne jak kształt, kontury, kolorystyka,
ornamentacja, struktura lub materiał.
Wzór przemysłowy dotyczy wytworów
wytwarzanych sposobem przemysłowym lub
rzemieślniczym.

4.1. Nowość wzoru przemysłowego
Nowym jest każdy wzór przemysłowy, jeżeli
wcześniej nie był udostępniony publicznie
przez stosowanie, wystawienie na wystawie
itp. Nie traci jednak szansy na rejestrację
wzór przemysłowy ujawniony w ciągu
wcześniejszych 12 miesięcy, jeżeli ujawnienia
dokonał twórca wzoru lub osoba przez
niego upoważniona, albo ujawnienie nastąpiło
na skutek nadużycia popełnionego wobec
twórcy.

4.2. Indywidualny charakter
wzoru przemysłowego
Indywidualny

charakter

wzoru

oznacza,

że ogólne wrażenie jakie wywołuje postać
wzoru na użytkowniku jest różne od wrażenia
wywołanego przez wzór udostępniony
wcześniej.

4.3. Zakres prawa
Zakres przedmiotowy
Zakres przedmiotowy prawa wyłącznego
jakie daje prawo z rejestracji określa opis wraz
z ilustracją. Wyłączność dotyczy każdego
wzoru, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego
wrażenia.
Zakres terytorialny krajowy
Prawo z rejestracji pozwala na wyłączne
korzystanie z wzoru w sposób zarobkowy
lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo z rejestracji jest
prawem terytorialnym ograniczonym do
terytorium państwa, które go udzieliło. Można ubiegać się o ochronę w wielu państwach
dla tego samego wzoru. Umożliwiają to konwencje międzynarodowe dotyczące własności
przemysłowej5.
Zakres terytorialny międzynarodowy
Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obowiązuje także w Polsce prawo
z rejestracji Wzorów Przemysłowych Wspólnoty. Obejmuje ono jednocześnie wszystkie
27 państw - członków Unii Europejskiej.
Prawo to może funkcjonować równolegle
z krajowym prawem z rejestracji albo może
istnieć samodzielnie.
Zakres czasowy
Czas trwania ochrony patentowej wynosi
25 lat.

jest jednym z podstawowych elementów
marketingu. Ogromne środki, jakie przedsiębiorstwa przeznaczają na kampanie
reklamowe prowadzą głównie do utrwalenia
w świadomości konsumenta towaru, który
w tym przekazie symbolizuje znak towarowy.
Znakiem towarowym może być każde
oznaczenie nadające się do identyﬁkowania
towaru lub usługi i przedsiębiorcy. Oznaczenie takie musi się dać wyrazić w sposób
graﬁczny co nie oznacza, że znaki towarowe
ograniczone są do oznaczeń graﬁcznych. Poza
typowymi znakami graﬁcznymi przedstawiającymi logotypy przedsiębiorstwa lub symbole
towarów lub usług znakiem towarowym
może być:

• słowo (wypowiedziane),
• słowo napisane,
• sygnał muzyczny, melodia,
• przestrzenna postać towaru, opakowania,
• kompozycja kolorystyczna,
• ornament.
5.1. Funkcje znaku towarowego
Identyfikacja
Znak towarowy pełni przede wszystkim funkcję identyﬁkacji i kojarzenia towaru z przedsiębiorcą.
To może być producent, ale także dystrybutor tego towaru. Dlatego prawo ochronne
dla znaku towarowego dotyczy towarów lub
usług, dla których znak został zgłoszony do
ochrony.
Renoma

5. Znak towarowy

Z niektórymi znakami związana jest wysoka
ocena konsumentów - renoma. Znaki te korzystają z dodatkowego przywileju: niemożliwe jest uzyskanie ochrony dla znaku, który
mógłby być kojarzony ze znakiem renomowanym, przez osobę trzecią nawet jeśli zgłoszenie
dotyczyłoby towarów lub usług nie objętych
ochroną przez prawo ochronne dla znaku
renomowanego.

Znak towarowy we współczesnej gospodarce

Np. znak „Piotruś” jest jednocześnie chroniony

Okres ochrony biegnie od dnia zgłoszenia
rozwiązania do ochrony, a ochrona trwa
pod warunkiem wnoszenia opłat za jej utrzymywanie. Po wygaśnięciu prawa rejestracji
każdy może korzystać z wzoru bez jakichkolwiek opłat.
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identycznych jeśli miałoby to wprowadzać
w błąd konsumentów co do pochodzenia
towarów.
Zakres terytorialny krajowy

na rzecz Zakładów Mleczarskich z przeznaczeniem do oznaczania lodów oraz zupełnie nie
związanej z Zakładami Mleczarskimi Fabryki
Mebli z przeznaczeniem do oznaczania mebli.
Każdy z uprawnionych ma prawo wyłączne
do używania znaku „Piotruś”, ale każdy
do oznaczania towarów innego rodzaju.
Natomiast znany i wysoko oceniany znak
„coca-cola” jest chroniony na rzecz The CocaCola Company z Atlanty i przeznaczony jest
do oznaczania głównie napojów. Nie zostanie
jednak udzielona ochrona na znak „coca-cola”
dla osoby trzeciej nawet jeśli miałby służyć
do oznaczania np. nawozów sztucznych.
Gwarancja
Znak towarowy może pełnić funkcję gwarancyjną. Ze swej natury jest to znak wspólny,
którym posługiwać się może kilku przedsiębiorców. Zasady udzielania pozwolenia
na korzystanie ze znaku przedsiębiorcy
określa jego regulamin, w którym podstawowym wymogiem jest spełnienie odpowiednio
wysokich wymagań stawianym jakości
towaru lub usługi. Znak z założenia ma
zapewniać konsumenta o wysokiej jakości
towaru oznaczonego znakiem gwarancyjnym.
czy wzorem użytkowym. Może być natomiast
opatentowany wynalazek wykorzystujący
w działaniu lub konstrukcji technicznej teorię
naukową.

5.2. Zakres prawa
Zakres przedmiotowy
Zakres przedmiotowy prawa wyłącznego
jakie daje prawo ochronne na znak towarowy
dotyczy towarów i usług, dla których został
zgłoszony. Prawo ochronne chroni także przed
używaniem znaku podobnego do znaku
chronionego dla towarów podobnych lub
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Prawo ochronne na znak towarowy daje
jego właścicielowi lub osobie przez właściciela upoważnionej wyłączność używania
znaku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo ochronne jest prawem terytorialnym
ograniczonym do terytorium państwa, które
go udzieliło. Można jednak ubiegać się
o ochronę w wielu państwach dla tego
samego znaku. Konwencja paryska o ochronie
własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r.
gwarantuje też uznanie takiej samej daty
zgłoszenia we wszystkich krajach zgłoszenia
jak data zgłoszenia w Polsce pod warunkiem,
że o ochronę poza granicami wystąpi się nie
później niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia
w Polsce. Międzynarodowe Porozumienia
madryckie6,7 pozwalają wystąpić o międzynarodową ochronę znaków towarowych w każdym czasie, ale wówczas ochrona rozpocznie
się od nowej daty zgłoszenia.
Zakres terytorialny międzynarodowy
Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obowiązuje także w Polsce prawo
z rejestracji Znaków Towarowych Wspólnoty.
Obejmuje ono wszystkie 27 państw - członków Unii Europejskiej. Prawo to może funkcjonować równolegle z krajowym prawem
ochronnym albo może istnieć samodzielnie.
Zakres czasowy
Czas trwania ochrony znaku wynosi 10 lat
i rozpoczyna się w dniu dokonania zgłoszenia.
Ochrona może być na wniosek uprawnionego
przedłużana na kolejne 10-cio letnie okresy.

6. Jak uzyskać monopol
W Polsce praw wyłącznych udziela Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Jest
to urząd centralny z siedzibą w Warszawie
przy Al. Niepodległości 188. Nie posiada
żadnych ﬁlii czy ekspozytur. Prawa wyłączne
przyznawane są na wniosek uprawnionego.
Prawa wyłaczne udzielone przez Urząd
Patentowy RP obowiązują na obszarze
Polski. Do podania należy załączyć odpowiednią dokumentację dotyczącą rozwiązania,
a także wnieść opłatę za dokonanie zgłoszenia. Urząd rozpatruje zgłoszenie, a po pozytywnej decyzji wzywa do wniesienia opłaty
za ochronę. Tylko pod warunkiem wniesienia
opłaty Urząd wydaje decyzję ostateczną i publikuje fakt udzielenia ochrony w oﬁcjalnym
biuletynie: Wiadomości Urzędu Patentowego,
a uprawniony otrzymuje ozdobny certyﬁkat
potwierdzający uzyskanie prawa wyłącznego.
Ponieważ zakres żądanej i udzielanej ochrony
określany jest w dokumentacji składanej wraz
z podaniem, należy to bardzo precyzyjnie
określić.

6.1. Wynalazek i wzór użytkowy
Prawo do ubiegania się o patent lub prawo
ochronne na wzór użytkowy służy przede
wszystkim jego twórcy. Jeśli twórców jest
więcej, prawo to służy im wspólnie. Jeśli
jednak twórca dokonał wynalazku lub wzoru
użytkowego wykonując obowiązki pracownicze, prawo do patentu służy pracodawcy.
Możliwe są sytuacje pośrednie kiedy prawa
służą wspólnie pracodawcy i twórcy, kiedy
twórca przekazuje swoje prawo pracodawcy itp. Stosunki w tych przypadkach regulują
umowy. Prawo to jest zbywalne więc z wnioskiem może wystąpić też nabywca prawa,
który kupił prawo do patentu przed dokonaniem zgłoszenia.
Zgłoszenie do ochrony winno zawierać:
podanie, opis wynalazku wraz z jego istotą,
zastrzeżenie patentowe (jedno lub więcej)
i skrót opisu. Urząd Patentowy RP, dla ułatwienia przygotowania zgłoszenia, opracował

formularze podań, nie ma jednak bezwzględnego wymogu stosowania tych formularzy.
Jest natomiast określone jak przygotować opis
patentowy lub opis ochronny8.
Opis patentowy i opis wzoru użytkowego
powinien określać:
1) tytuł,
2) dziedzinę techniki, której dotyczy wynalazek,

czaka na publikację. W tym okresie zgłoszenie
nie może bez zgody zgłaszającego być ujawnione. Dopiero później Urząd może przystąpić
do badania zgłoszenia. Ze względu na bardzo zaawansowane technicznie rozwiązania
zawarte w zgłoszeniach proces oceny rozwiązania jest długotrwały. Postępowanie może
się też przedłużyć na skutek odwołań
wnoszonych przez zgłaszającego od nieko-

3) stan techniki znany zgłaszającemu i przydatny do zrozumienia wynalazku,
4) wynalazek, ujawniając go, zgodnie z zastrzeżeniami patentowymi, w taki sposób, aby
zarówno jego istota, jak i całe rozwiązanie były
zrozumiałe w stopniu potrzebnym do zrealizowania wynalazku,
5) ewentualne korzystne skutki wynalazku,
6) ﬁgury rysunków, jeżeli zgłoszenie wynalazku zawiera rysunki,
7) szczegółowo co najmniej jeden przykład realizacji wynalazku, z powołaniem się na rysunki, jeżeli zgłoszenie wynalazku zawiera rysunki,
8) zastosowanie wynalazku.
Zastrzeżenie patentowe jako najistotniejszy
element wyznaczający zakres prawa winno
być zredagowane bardzo starannie. Zastrzeżenie składa się z części znanej, a bezpośrednio
związanej z dokonywanym zgłoszeniem - tzw.
nieznamiennej oraz części znamiennej określającej zakres ochrony, poprzedzonej zwrotem „znamienne tym, że”.
Urząd Patentowy RP prowadzi korespondencję ze zgłaszającym w trakcie rozpatrywania
zgłoszenia. Jeśli zgłaszających jest więcej,
korespondencję otrzymuje tylko jeden z nich.
Za dodatkowe kopie pism, kierowane na inne
adresy, Urząd pobiera opłatę. Zgłaszający
może występować przed Urzędem Patentowym RP samodzielnie lub przez pełnomocnika. W tym drugim przypadku pełnomocnikiem
może być wyłącznie rzecznik patentowy.
Procedura rozpatrywania zgłoszenia trwa kilka
lat. Przez 18 miesięcy od zgłoszenia dokument

rzystnych dla niego rozstrzygnięć dokonanych
przez Urząd Patentowy RP. Takie odwołania
i spory rozpatrywane są przez kolegia
do spraw spornych Urzędu Patentowego
RP i Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie.

6.2. Zakres prawa
Zgłoszenie wzoru przemysłowego w celu
uzyskania prawa z rejestracji powinno zawierać: podanie, ilustrację wzoru przemysłowego
oraz opis wyjaśniający ilustrację. Materiał
ilustrujący wzór przemysłowy mogą stanowić rysunki, fotograﬁe lub próbki tkanin.
Podobnie jak w przypadku wynalazków
można skorzystać z gotowego formularza

podania. Urząd Patentowy RP prowadzi
korespondencję ze zgłaszającym w trakcie
rozpatrywania zgłoszenia. Jeśli zgłaszających jest więcej korespondencję otrzymuje
tylko jeden z nich. Za dodatkowe kopie pism,
kierowane na inne adresy, Urząd pobiera
opłatę. Zgłaszający może występować przed
Urzędem Patentowym RP samodzielnie lub
przez pełnomocnika. W tym drugim przypadku pełnomocnikiem może być wyłącznie
rzecznik patentowy.
Urząd Patentowy RP dokonuje rejestracji
wzoru przemysłowego w stosunkowo krótkim
czasie i już po kilku miesiącach można się
cieszyć z posiadania prawa z rejestracji.
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6.3. Znak towarowy krajowy

7. Patentować czy nie patentować

Zgłoszenie znaku towarowego w celu uzyskania prawa ochronnego winno zawierać podanie z wskazaniem:

Warunkiem udzielenia prawa ochronnego jest
ujawnienie szczegółów rozwiązania. Niekiedy
nie jest to korzystne. Poza tym patent trwa
długo ale nie wiecznie, patent wygaśnie
i wszyscy bez ograniczeń mogą bezkarnie
go stosować. Innym rozwiązaniem jest
pójście śladem wielkich producentów
znanych napojów i nie patentować, ale trzymać w tajemnicy receptury i technologie wyrobów (know-how). Takie podejście wydaje
się czasami bardzo korzystne . W przypadku
napojów minęło już ok. 100 lat, a nadal nikt nie
umie wytwarzać równie dobrych napojów.

• uprawnionego,
• ilustracją graﬁczną znaku towarowego,
• listą towarów lub usług, które będą oznaczane znakiem.
W niektórych przypadkach należy dołączyć
dodatkowe egzemplarze ilustracji znaku.
Zgłaszający może występować przed Urzędem Patentowym RP samodzielnie lub przez
pełnomocnika. W tym drugim przypadku
pełnomocnikiem może być wyłącznie rzecznik
patentowy.

6.4. Procedura międzynarodowa
w Unii Europejskiej
W celu uzyskania jednolitej ochrony na całym
obszarze Unii Europejskiej podanie o rejestrację znaku towarowego i wzoru przemysłowego należy kierować do Urzędu Harmonizacji
Rynku Wewnętrznego (OHIM) mieszczącego
się w Alicante w Hiszpanii9, 10, 11, 12. Podanie takie
można przesłać także za pośrednictwem
Urzędu Patentowego RP. Urząd wówczas
pobierze dodatkową opłatę za przekazanie
dokumentacji. W przypadku kierowania
podania bezpośrednio do OHIM można
to zrobić na trzy sposoby:

• tradycyjna przesyłka pocztowa,
• telefax,
• on-line13.
Urząd w Alicante preferuje kontakt elektroniczny i dla takich zgłoszeń przewiduje
niższe opłaty. Zgłoszenia można dokonać
w dowolnym języku Unii Europejskiej.
Ponieważ język polski jest jednym z urzędowych języków Unii Europejskiej, zgłoszenia
można dokonać także w języku polskim,
należy jednak wskazać jeden z pięciu języków
(angielski, niemiecki, francuski, hiszpański,
włoski) jako drugi język do korespondencji.
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Jest to dylemat, przed którym stoją wszystkie
innowacyjne przedsiębiorstwa i twórcy. Nie od
dziś wiadomo, że najlepszą ochroną jest tajemnica, jednak gdy technologia już przestanie być
tajemnicą, czy to poprzez nieuwagę czy działania wywiadu przemysłowego, jest bezbronna
i nie ma sposobu na zachowanie monopolu
na wytwarzanie wyrobu chronionego tylko
w ten sposób. Obecnie, w większości przypadków, sposobem ochrony jest jednak ochrona patentowa. Szybko rozwijająca się nauka
i technika powoduje, że 20 lat ochrony patentowej jest okresem wystarczającym i po tym
czasie rozwiązanie przestaje być już stosowane jako przestarzałe.
Dokument patentowy jako certyﬁkat posiadania monopolu ma też niewątpliwą wartość
materialną. Może chronić naszego monopolu,
a może też być przedmiotem obrotu, wnoszenia aportem do spółek itp.
Innym problemem jest czy każde rozwiązanie
warto chronić, a jeśli tak to gdzie?
Odpowiedź na to pytanie należy do elementów strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
Jednym z wariantów do ochrony patentowej
rozwiązania, o którym mamy prawo sądzić,
że może odnieść sukces na rynkach międzynarodowych może być zgłoszenie do ochrony
patentowej w Polsce po czym można ujawnić rozwiązanie i przystąpić do otwartych
badań marketingowych lub wprowadzenia
do obrotu. Na wyciągnięcie wniosków i ocenę

produktu jest 12 miesięcy. Zgodnie bowiem
z międzynarodowymi konwencjami w ciągu
12 miesięcy od dnia pierwszego zgłoszenia
w Polsce można dokonać zgłoszenia do ochrony patentowej także za granicą zachowując
datę pierwszego zgłoszenia i nie tracąc cechy
nowości dla rozwiązania. Jeśli rozwiązanie
przyjmie się na rynku to ono samo sﬁnansuje
międzynarodową procedurę patentowania.
Jeśli rozwiązanie nie ma szans na sukces
rynkowy to koszty ograniczone zostaną do tych
poniesionych w Polsce.
W czasach ogromnej konkurencji rynkowej
informacja patentowa może służyć do oceny
kierunków rozwoju branż lub przedsiębiorstw.
Duże przedsiębiorstwa innowacyjne, wiedząc
o tym, strategie patentowania kształtują tak,
by nie ułatwiać konkurentom oceny kierunków rozwoju. Patentują rozwiązania
by konkurencję skierować na fałszywe
tory. Zgłaszane do ochrony są rozwiązania,
które choć mają potencjał w zakresie patentu
nigdy nie będą rozwijane co utrudnia analizę
kierunków rozwoju przez konkurencję.

8. Podwójna ochrona znaku towarowego
W przypadku dublowania się ochrony
znaków towarowych w Polsce i Unii Europejskiej może zachodzić dylemat gdzie chronić. Wszystko zależy od oceny konkretnego
znaku. Jeśli rynkiem zbytu jest cała Unia Europejska to ochrona Unijna jest niezbędna,
ale czy rezygnować z ochrony w Polsce
w trybie krajowym? Teoretycznie ochrona
znaku jaką daje rejestracja w Unii Europejskiej
rozciąga się także na obszar Polski. Ochrona
znaku w Unii Europejskiej może być narażona
na unieważnienie jeśli podstawy do tego będą
choćby tylko w jednym państwie Wspólnoty. Ewentualne unieważnienie prawa w Unii
nie pozbawia nas ochrony w Polsce jeśli
równolegle w Polsce istnieje prawo ochronne
krajowe.
Należy ponadto mieć na uwadze, że znak
towarowy, by trwała jego ochrona, musi być
używany w obrocie do oznaczania wszystkich
towarów i usług, dla których jest chroniony.
Przerwa w używaniu może trwać do 5 lat.

W przeciwnym wypadku znak, na wniosek
osób trzecich, może być wygaszony na skutek nieużywania. Z tego też powodu nie
należy zbyt szeroko wyznaczać towarów
i usług oznaczanych znakiem i ograniczyć
wykaz do rzeczywistych potrzeb ew.
z uwzględnieniem najbliższych planów.
Ochrona zbyt szeroka może się okazać
nieskuteczna, a koszty szerokiej ochrony
są znaczne.

9. Co z tym wzornictwem
Wzór przemysłowy może nasuwać jeszcze
więcej dylematów. Często wzór przemysłowy
jest jednocześnie dziełem w rozumieniu
prawa autorskiego. Porównując okresy
ochrony: prawo autorskie chroni dzieła 75 lat
po śmierci autora, a wzór przemysłowy tylko
do 25 lat i to od dnia zgłoszenia i przy tym
po wygaśnięciu prawa z rejestracji nie podlega
on już ochronie jako dzieło w rozumieniu
prawa autorskiego. Wzór przemysłowy
przewiduje jednak nieco szerszą ochronę.
Ochroną objęte są wytwory identyczne,
ale także różniące się od zgłoszonego
do ochrony byle ogólne wrażenie jakie
wywiera wzór przemysłowy było identyczne.
Wprowadzanie bez zgody uprawnionego
do obrotu wytworu, który choć nie jest
identyczny to ogólne wrażenie jakie wywołuje u konsumenta jest takie jakie wywołuje
prawdziwy wytwór jest naruszeniem prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego. Prawo
autorskie nie chroni aż tak szeroko. Należy
więc ocenić czy zależeć nam będzie na ochronie tej konkretnej postaci wytworu bo np.
nie można jej modyﬁkować - zostańmy
wówczas przy ochronie prawa autorskiego,
a zyskamy dłuższy czas ochrony. Jeśli chcemy
mieć ochronę także dla nieco rożnych
wariantów, zgłaszajmy wzór.
Porównanie ochrony w Unii Europejskiej
w Polsce nie budzi już takich rozterek
jak znak towarowy. Posiadanie ochrony
w Unii Europejskiej praktycznie czyni bezcelowym utrzymywanie ochrony w Polsce. Wzór
nie musi być stosowany by ochrona trwała.

W Unii nieco wyższe są tylko opłaty za kolejne
okresy ochronne.
Bywają także sytuacje gdy rozwiązanie posiada
jednocześnie cechy wynalazku posiadającego
zdolność patentową i wzoru przemysłowego.
Np. zgłoszenie do ochrony wynalazku dotyczącego konstrukcji mebla ujawni wygląd
mebla jako projekt wzornictwa przemysłowego, który konkurencja może skopiować
i wykonać inną, nie chronioną patentem techniką. W takich przypadkach należy rozważyć
jednoczesne (w jednym dniu) zgłoszenie
wynalazku do ochrony patentowej i wzoru
przemysłowego.

10. Podsumowanie
Omówione zagadnienia w ogólnym zarysie przedstawiają dziedzinę prawa jaką jest
ochrona własności przemysłowej. Od specyﬁki przedsiębiorstwa będzie zależeć, które
z kategorii będą najbardziej istotne w jego
działalności. Zamiarem autora było przedstawienie instrumentów i procedur prawnych
funkcjonujących w zakresie ochrony praw
wyłącznych w Polsce. Jak ważną sprawą dla
każdego uczestnika obrotu gospodarczego
jest ochrona własności przemysłowej
nie trzeba już nikogo przekonywać. Wiedza
zasługuje na taką samą ochronę jak własność,
a świadome naruszenie prawa niematerialnego jakim jest prawo wyłączne jest zwykłą
kradzieżą. Każde bezprawne stosowanie
rozwiązania chronionego patentem może
spowodować konsekwencje prawne i ﬁnansowe, tak więc znajomość prawa własności
przemysłowej jest niezbędna w prowadzeniu
działalności gospodarczej z punktu widzenia ochrony własnych praw wyłącznych oraz
ewentualnego naruszenia cudzych praw
wyłącznych.
Znajomość tych mechanizmów pozwoli też
na optymalizowanie kosztów działań rozwojowych ﬁrmy. Wykorzystując wiedzę zawartą
w patentach nie „wyważa się otwartych
drzwi”. Nie ma sensu powtarzać badań już raz
wykonanych i opatentowanych przez innych,

63

lepiej uzyskać od nich licencje, albo poczekać
na wygaśnięcie patentu, albo też prowadzić
badania w celu uzyskania rozwiązania, które
nie będzie patentu naruszać.
Patent jest rodzajem umowy między państwem, a obywatelem, w której państwo
w zamian za wkład wynalazcy w rozwój techniki oraz za opłatę jaką właściciel wnosi gwarantuje prawo monopolu na to rozwiązanie
dla właściciela patentu przez ograniczony
czas. Tabele opłat zostały tak ukształtowane
by właściciel patentu musiał kalkulować
czy koszt jaki musi ponieść jest uzasadniony
z punktu widzenia korzyści jakie przynosi
monopol patentowy.

Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń
wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr
102, poz. 1119); zmienione rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca
2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń
wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr
109, poz. 910).
9

Rozporządzenie Rady Nr 40/94/WE o znaku
towarowym Wspólnoty (Dz. Urz. z 1994 r. Nr L
011/1).

10

Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr
2868/95 wdrażające Rozporządzenie Rady Nr
40/94 dotyczące znaku towarowego Wspólnoty.
11
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Rynku Wewnętrznego

Teraz
sięgasz wyżej.
Masz ﬁrmę lub pomysł na nią,
ale decyzję już podjąłeś: chcesz być
przedsiębiorcą. Przed Tobą podróż
w nieznane. Nieco rozproszymy
chmury, abyś mógł wystartować
bez przeszkód.

W tej części:

Dział IV
Nowoczesny
Przedsiębiorca
w drodze do gwiazd

Podsuniemy Ci kilka
przydatnych wskazówek,
jak być przedsiębiorcą z klasą:
dobrze wyglądać, o co tak naprawdę
chodzi w PR, a także damy znać,
gdzie można szukać sposobów
na podreperowanie budżetu
początkującego przedsiębiorstwa:
od wsparcia z Unii Europejskiej po kredyty
bankowe.

Sztuka autoprezentacji
Dorota Pisula
Trener, doradca kariery. Prowadzi szkolenia autorskie m. in. z zakresu doradztwa
kariery, autoprezentacji, kreowania e-wizerunku biznesowego, negocjacji, obsługi
klienta. Realizuje konsultacje indywidualne z zakresu planowania ścieżek kariery,
rozpoznawania predyspozycji zawodowych, kreowania wizerunku. Od 1997 roku
pracuje w Biurze Karier UAM w charakterze doradcy. Prowadzi zajęcia dla studentów
doradztwa zawodowego i personalnego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się doradztwem indywidualnym i grupowym dla różnych grup klientów (uczniowie, studenci, absolwenci, bezrobotni, kobiety powracające na rynek
pracy, pracownicy średniego i wyższego szczebla). Współpracuje jako trener z Krajowym Ośrodkiem
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Prowadzi szkolenia dla doradców zawodowych.
Szkoleniowiec, m. in. zajmuje się tematyką rynku pracy, rekrutacji, obsługi klienta, negocjacji,
doradztwa zawodowego.
Autorka książki „Poradnictwo kariery przez całe życie” (KOWEZiU, Warszawa 2009). Współautorka
książki „Pracodawcy kontra nauczyciele?” (red. Krzysztof Bondyra, Wydawnictwo WSB, Poznań 2006).
Współautorka publikacji: „Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie wielkopolskim”
(ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych, 2007).

Streszczenie artykułu:

• Przygotowanie autoprezentacji.

• Czym jest autoprezentacja?

• Przeprowadzenie autoprezentacji.

• Cele autoprezentacji.

• Po autoprezentacji.
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Słowo „autoprezentacja” jest obecne w naszym codziennym języku. Mówimy o dobrej autoprezentacji

jako jednym z warunków nawiązania kontaktów biznesowych, otrzymania pracy, rozwinięcia głębszych relacji z inną osobą.
Sukces życiowy człowieka w dużym stopniu zależy od tego jak postrzegają i oceniają go inni. Wzajemne ludzkie reakcje
w znacznym stopniu opierają się na powierzchownych, pierwszych wrażeniach. Czym zatem jest sama autoprezentacja,
co oznacza to pojęcie?

Autoprezentacja - deﬁnicja:
W literaturze znajdziemy wiele deﬁnicji autoprezentacji. Możemy przyjąć za Bogdanem
Wojcieszke1, iż „autoprezentacja to kształtowanie sposobu, w jaki postrzegają nas inni ludzie”.
Erving Goﬀman2 z kolei pisze nie tyle o kształtowaniu, co dążeniu jednostki do kontrolowania reakcji, jakie pojawiają się u innych osób
w odpowiedzi na jej własne działanie. Autoprezentacja nie musi być aktem świadomym
i wyrachowanym.
Zachowania autoprezentacyjne, zdaniem
Andrzeja Szmajke3 „polegają najczęściej na
ujawnianiu zasadniczo prawdziwych informacji o własnej osobie”, choć w autoprezentacji
selekcjonujemy informacje dotyczące naszej
osoby. Selekcję tę można nazwać taktyczną - wynika ona z aktualnych celów osoby
dokonującej autoprezentacji w danej sytuacji
oraz jej założeń co do wizerunku, który będzie
najlepiej sprzyjał osiągnięciu przez nią wyznaczonych celów. Tak więc autoprezentacja
jest w założeniu sposobem prezentacji samego siebie, kreowaniem własnego wizerunku,
a nie manipulacją czy świadomym fałszowaniem rzeczywistości. Na ogół każdy z nas
stara się przekazywać jak najlepszy wizerunek
samego siebie, choć czasem także wywarcie
negatywnego wrażenia pomaga osiągnąć
pożądane cele.

Cele autoprezentacji:
1) Zyskanie sympatii innych.
Działania mające na celu by inni nas polubili,
zaakceptowali nasz punkt widzenia czy przyjęli
informacje, które im przekazujemy.
2) Uchodzenie za osobę kompetentną.
Stosowanie autopromocji w celu wskazania
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swoich kompetencji, profesjonalizmu, znajomości tematu czy środowiska.
3) Budowanie swojej wiarygodności.
Dążenie do tego aby odbiorca autoprezentacji
obdarzył nas zaufaniem, uwierzył, nabrał
pewności dotyczącej pozytywnego postrzegania naszej osoby.
4) Wskazanie pozycji, statusu i władzy.
Przekonanie odbiorcy/odbiorców o swoich
możliwościach działania i wpływania
na otoczenie, omówienie zajmowanej pozycji
i korzyści z tym związanych. Wzbudzenie
przekonania iż jest się osobą, z którą
należy podtrzymać dalszy kontakt i rozwinąć
znajomość.

Cele autoprezentacji:
1) Samowiedza.
Przed sytuacją autoprezentacji warto ustalić
cel naszego wystąpienia. Treści jakie będą
przekazywane odbiorcy, wrażenie jakie
ma odnieść w wyniku autoprezentacji,
rezultat jaki ma zostać osiągnięty. Warto
zastanowić się nad atutami, mocnymi stronami, które następnie należy podczas autoprezentacji wyeksponować. Przeanalizować,
które elementy autoprezentacji wymagają
dopracowania. Zastanowić się nad konsekwencjami, następstwami przedstawienia
swojego wizerunku.
2) Poznaj kim są Twoi odbiorcy.
Należy zastanowić się do kogo będzie kierowana autoprezentacja. Podjąć próbę określenia odbiorców autoprezentacji. Warto także
zebrać informacje o tych osobach. Jeśli to
możliwe należy przeanalizować oczekiwania
tych osób.
3) Treść i forma autoprezentacji.
Przygotowując autoprezentację należy wziąć
pod uwagę ile czasu będzie ona trwała, jakie
argumenty i słownictwo pozwolą na odniesienie zamierzonego celu, jakie informacje i fakty
powinny zostać zaprezentowane. Warto zrobić
symulację autoprezentacji przed lustrem lub
kamerą, aby pozbyć się tremy lub dopracować
szczegóły.

4) Miejsce autoprezentacji.
Jeśli to możliwe warto przeanalizować w jakim
otoczeniu, miejscu będzie się odbywała
autoprezentacja. Atutem jest posiadanie
wpływu na wybór miejsca i jego odpowiednie przygotowanie. Można dokonać analizy
pozytywnych i negatywnych stron miejsca
autoprezentacji, zastanowić się jakie elementy otoczenia, przedmioty mogą pozytywnie
wpłynąć na odbiór prezentacji.
5) Strój i elementy podnoszące wrażenie
profesjonalizmu.
Przygotowując autoprezentację należy pamiętać o odpowiednim stroju, który pozwoli
na stworzenie profesjonalnego wizerunku.
Strój ten powinien współgrać z miejscem,
odbiorcami i treścią autoprezentacji, uwzględniać obowiązujące zasady doboru stroju (tzw.
dress code). Ubiór odbiegający w formie
od oczekiwań odbiorców, ekstrawagancki,
może zwrócić ich uwagę, ale niekoniecznie
wywołać pozytywne skojarzenia. Warto zatem
przeanalizować, czy przygotowany strój budzi
zaufanie, tworzy spójny wizerunek profesjonalnego człowieka biznesu. Należy zadbać
o przygotowanie wizytówek i innych materiałów (np.: ulotki, oferty), które pozwolą
zaprezentować się z profesjonalnej strony,
a także umożliwią odbiorcy w późniejszym
czasie powtórne przeanalizowanie informacji
czy nawiązanie kontaktu.
6) Podstawowe formy savoir-vivre niezbędne w autoprezentacji i organizacji spotkań
biznesowych.
Właściwe powitanie drugiej osoby jest najczęściej jednym z ważniejszych elementów tworzenia pozytywnego pierwszego wrażenia.
Warto zatem wcześniej przemyśleć sposób
powitania, uścisku dłoni, krótkiej prezentacji
siebie i ﬁrmy, ustalić zasady zajmowania miejsc.
Jeśli autoprezentacja wymaga przedstawienia
innych osób, należy pamiętać, iż osobę niższą
rangą przedstawia się osobie wyższej rangą,
mężczyznę kobiecie, osobę młodszą starszej,
osobę przychodzącą później uczestnikom,
którzy przybyli wcześniej.
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W trakcie autoprezentacji:
1) Pierwsze wrażenie.
W ciągu kilku pierwszych sekund spotkania
z drugą osobą powstaje pierwsze wrażenie,
które silnie rzutuje na to, jak będziemy
postrzegani w przyszłości. Uzyskany na podstawie pierwszego wrażenia wizerunek trudno
jest zmienić. Pierwsze kilka minut kontaktu
to często przywitanie, przedstawienie się,
rozpoczęcie prezentacji czy rozmowy. Należy
zwrócić uwagę na przebieg powitania,
wymianę form grzecznościowych, krótką
niezobowiązującą wymianę zdań. Warto
zastanowić się jak zainteresować innych swoją
osobą, zostać dostrzeżonym i zapamiętanym,
jak w krótki, ciekawy sposób zaprezentować
siebie i swoją ﬁrmę.
2) Elementy werbalne.
Istotnym elementem autoprezentacji jest
odpowiedni dobór słów i argumentów, odpowiednia budowa wypowiedzi. Treść autoprezentacji powinna być zbudowana w oparciu
o język korzyści, ukazujący zyski (materialne
i pozamaterialne) jakich może spodziewać
się odbiorca. W biznesowej autoprezentacji
unika się języka potocznego, negatywnych
sformułowań. Nie wolno dopuszczać się
nadinterpretacji informacji, manipulacji faktami i kłamstwa, gdyż grozi to utratą
wiarygodności i negatywnym wrażeniem
wywołanym u odbiorców. Formułowane
zdania powinny być krótkie, zawierać konkretne informacje. Unika się niezrozumiałych
sformułowań, precyzuje terminy i nazwy,
których odbiorcy mogą nie znać. Każda
wypowiedź musi mieć odpowiednią strukturę i zwierać rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie. Jeśli autoprezentacja stanowi dłuższą całość, zakończenie powinno zawierać
podsumowanie, wyliczenie najważniejszych
omawianych wcześniej elementów. W prezentacji warto też uwzględnić pozostawienie
czasu na dodatkowe pytania odbiorców
i udzielenie im wyczerpujących odpowiedzi.
3) Elementy niewerbalne
Słowa to tylko część tego co prezentuje dana
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osoba. Resztę wrażenia wywołują jej ruchy
ciała, mimika twarzy, gestykulacja, postawa,
a także wygląd zewnętrzny. Postawa ciała wiele
mówi o osobie i o jej stosunku do innych osób.
Postawa pewnego siebie człowieka biznesu
to postawa wyprostowana, należy więc
unikać zgarbienia, odwracania się bokiem
do rozmówcy. Zajmując miejsce siedzące
należy unikać wiercenia się na krześle, siedzenia na jego końcu w sposób, który sugeruje
chęć ucieczki z odbywającego się spotkania.
Podczas rozmowy należy unikać postawy
zamkniętej, polegającej na krzyżowaniu rąk
i nóg. Takie zachowania mogą negatywnie
wpłynąć na wizerunek osoby dokonującej
autoprezentacji. Lekkie pochylenie lub zwrócenie się w stronę rozmówcy i naturalny
uśmiech może nam pomóc pozyskać sympatię odbiorcy.

zakłopotania, niepewności, zniecierpliwienia.
Twarze odbiorców autoprezentacji są źródłem
informacji także dla osoby dokonującej prezentacji. Można z nich wyczytać poziom skupienia
słuchaczy, pozytywne lub negatywne nastawienie, a także momenty bardziej intensywnego zainteresowania, zaciekawienia
czy dezaprobaty, znudzenia, niedowierzania.
Uśmiech i pogodna twarz sugeruje odbiorcy
pozytywne nastawienie i chęć współpracy,
co ma szczególne znaczenie w tworzeniu
pierwszego wrażenia, które rzutuje na trwałe
postrzeganie danej osoby.

Bardzo ważne jest utrzymywanie kontaktu
wzrokowego z odbiorcą/odbiorcami autoprezentacji. Według specjalistów kontakt
wzrokowy powinien być utrzymywany przez
30%-60% czasu trwania prezentacji. Jeśli
pozostajemy w krótszym kontakcie wzrokowym, może to sugerować, że coś ukrywamy
i nie można nam ufać, lub że odczuwamy
strach, niepewność, nerwowość. Zbyt intensywne wpatrywanie się w odbiorcę autoprezentacji może być przez niego odbierane jako
ﬂirt, chęć nawiązania kontaktu pozabiznesowego i powodować zniecierpliwienie, wycofanie, reakcje obronne.
Podczas autoprezentacji należy zwrócić
uwagę by unikać nadmiernej gestykulacji
lub całkowitego braku gestów. Używane
gesty powinny obrazować wypowiadane treści
i być z nimi zgodne. Odpowiednie używanie
gestów może skupić uwagę odbiorców
i ułatwić obiór przedstawianych treści.
Najbogatszym źródłem informacji niewerbalnych jest ludzka twarz. To na niej widoczne
są emocje jakie towarzyszą osobie dokonującej autoprezentacji. Mimika twarzy pozwala
także na dostrzeżenie sprzeczności między
tym co autor prezentacji mówi i myśli, oznak

Wypowiadając treści podczas autoprezentacji używa się głosu. Może mieć on różną
barwę, wyższą lub niższą tonację, różnorodną
bądź jednorodną melodykę. Wato pamiętać
by zdania wypowiadać pewnym, zdecydowanym głosem, tempo mówienia powinno
być dostosowane do odbiorców. Dla utrzymania uwagi słuchaczy warto stosować
zróżnicowane natężenie głosu (mówienie
raz głośniej, raz ciszej), a dla dodatkowego
zwrócenia uwagi stosuje się znaczące pauzy.

Monotonne mówienie zmniejsza percepcję
słuchaczy, zbyt ciche lub głośne wypowiedzi,
mogą powodować zniecierpliwienie i rozdrażnienie odbiorców.

Po autoprezentacji:
1) Informacja zwrotna.
Po zakończeniu autoprezentacji warto poprosić o tzw. feedback czyli ocenę wystąpienia
przez jego odbiorców. Warto zapytać o ele-

3) Obserwacja i samodoskonalenie.
Bogatym źródłem wiedzy jest także
obserwowanie autoprezentacji innych osób
i wyciąganie z nich wniosków. Szczególnie
osoby posiadające rozwinięte umiejętności
autoprezentacyjne mogą dostarczyć nam
cennych wskazówek do samodoskonalenia.
Warto rozwijać swoją wiedzę i umiejętności
w tym zakresie dokonując prób wystąpień,
nagrań własnych prezentacji, uczestnicząc
w szkoleniach z zakresu autoprezentacji
i wystąpień publicznych. Systematyczną formą
doskonalenia swoich kompetencji może być
także członkostwo i uczestnictwo w organizacjach takich jak międzynarodowa organizacja
Toastmasters, gdzie osoby w różnym wieku
i ze zróżnicowanym przygotowaniem biznesowym uczą się kreować własny wizerunek
i doskonalić różne formy wystąpień publicznych.

Podsumowanie:

menty, które wzbudziły ich zainteresowanie
i te, które ich zdaniem warto byłoby rozwinąć,
ulepszyć. Być może w prezentacji zabrakło
czegoś, co słuchaczom wydało się szczególnie
ważne, a nie zostało ujęte na etapie planowania i przeprowadzenia autoprezentacji.
2) Autoanaliza.
Następstwem autoprezentacji powinna być
analiza własnych emocji, odczuć, przeanalizowanie przebiegu prezentacji, jej mocnych
i słabych stron. Warto zebrać elementy, które
należy rozwinąć, udoskonalić, by podnieść
jakość kolejnych autoprezentacji.

Doskonale przeprowadzona biznesowa autoprezentacja jest składową wrodzonego talentu
i wyuczonych umiejętności, a także przygotowania osoby dokonującej prezentacji
i nastawienia odbiorców. Należy zatem pamiętać o odpowiednim przygotowaniu
i przemyśleniu szczegółów dotyczących własnej prezentacji, a także wziąć pod uwagę
oczekiwania odbiorców autoprezentacji i specyﬁkę miejsca, w którym się ona odbędzie.
Niezwykle istotne jest zachowanie równowagi
między wyuczonymi elementami, a naturalnością zachowania, gdyż „sztuczne”, nienaturalne
i liczne elementy mogą powodować obniżenie
wiarygodności osoby dokonującej prezentacji.
Warto korzystać z wparcia, pomocy innych
osób w doskonaleniu swoich umiejętności
autoprezentacyjnych będących częścią wizerunku człowieka biznesu. Należy pamiętać,
że kreując własny wizerunek poprzez autoprezentację, buduje się także wizerunek własnej
ﬁrmy. Szczególnie w mikroprzedsiębiorstwach
właściciel i jego ﬁrma są postrzegani jako jedna całość, stąd ważne jest kreowanie spójnego,
przemyślanego i profesjonalnego wizerunku.
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Tworzenie innowacji
Świat przyśpiesza i każda ﬁrma, która chce
osiągnąć sukces rynkowy musi szukać istotnych przewag na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Oczywistym źródłem przewag
są innowacje. Powoli przyzwyczajamy się
do tego, że oferta produktów i usług dynamicznie się zmienia, ponieważ wprowadzamy
istotne ulepszenia. Można nawet powiedzieć,
że nastawienie na innowacje powoli staje
się elementem życia, a nawet częścią naszej

kultury, zgodnie zresztą ze starą zasadą
„kto nie idzie naprzód, ten się cofa”.
Innowacje najczęściej kojarzą nam się z technologią lub dość specyﬁczną, specjalistyczną
wiedzą. Tymczasem samo słowo „innowacja” znane jest od lat - łac. „innovare” oznacza
po prostu „odnawianie” lub „wprowadzanie
czegoś nowego”. Dzisiaj nabrało ono szczególnego wymiaru i zaczyna w coraz większym
stopniu odnosić się do zarządzania. Cykl wprowadzania nowych produktów na rynek wciąż
jest dość długi (zależy oczywiście od branży),
podobnie zmiana technologii ich wytwarzania

- zależność jest prosta: im bardziej zaawansowany produkt, tym więcej potrzeba zasobów
(technologii, ludzi, kapitału) i tym trudniej
wprowadzać w nim jakieś poważne zmiany.
Warto przy tym uświadomić sobie fakt,
iż innowacja w ﬁrmie związana jest z procesem twórczym, który często jest abstrakcyjny. Kreacja rozpoczyna proces innowacji,
ale do jej wprowadzenia po drodze są jeszcze co najmniej 2 fazy: pierwsza związana
z przetestowaniem naszego pomysłu, podczas której powstaje prototypowe rozwiązanie (prototyp odnosi się tutaj zarówno
do prototypu technologicznego jak i testów
organizacyjnych, komunikacji itp.), a druga
faza związana z procesem wprowadzania
już gotowych produktów (rozwiązań) na rynek
i ich sprzedaży. Co ciekawe w dużej ﬁrmie
każda z tych faz wymaga innych kompetencji takie wyniki przedstawił interdyscyplinarny
zespół naukowców amerykańskich pod
koniec 2009 roku na łamach Harvard Business
Review (Colarelli O’Connor, Corbett, Pierantozzi
2009).
Początkujące ﬁrmy tym jednak różnią się
od dużych korporacji, że zdecydowanie
łatwiej absorbują i szybciej wdrażają innowacje. Proces ten nie jest zakłócony, ponieważ
z reguły dotyczy jednego produktu (usługi) bądź dość wąsko zdeﬁniowanej grupy
produktów (usług). Nie bez znaczenia jest
również motywacja pomysłodawców i tzw.
„ciąg na bramkę”, czyli chęć osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie uczy, że determinacja
pomysłodawcy lub zespołu prędzej czy później
daje efekty rynkowe, choć nie zawsze zgodnie
z początkowymi oczekiwaniami. Faza kreacji
jest często połączona z fazą budowy prototypu, a budowa prototypu często łączy się
w wdrożeniem rynkowym - widać to szczególnie w serwisach internetowych, gdzie bardzo
często w środowiskach „produkcyjnych” długi
czas funkcjonują tzw. wersje beta (czyli produkty jeszcze nie do końca ukończone albo
permanentnie poprawiane).
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Rys. 1 Wartości w modelu biznesowym

Wartości klienta

Dostarczanie wartości

Komunikowanie wartości

Cykl tworzenia produktu czy usługi ma jednak
pewien element wspólny, który niezależnie
od kompetencji powinien występować
we wszystkich fazach: model biznesowy.
Każdy z produktów/usług musi ostatecznie
obronić się na rynku tzn. być kupiony/a przez
klienta, zatem na każdym etapie (opracowania, wdrożenia i sprzedaży) należy myśleć
o ostatecznym odbiorcy usługi/produktu
i jego potrzebach, a także angażować go
w proces tworzenia produktu.

Kreowanie wartości value creation

Identyﬁkacja wartości crowd sourcing, living lab

Otwarte podejście do modelu
biznesowego
Z punktu widzenia użytkownika (klienta)
naszych produktów/usług czynnikiem, który
go przekonuje do zakupu danego produktu
lub usługi jest zestaw korzyści, które otrzymuje. Każda korzyść stanowi określoną wartość,
za którą jest gotów zapłacić. Model biznesowy opisuje jak ﬁrma tworzy, rozwija i zdobywa wartości dla klienta (użytkownika). Model
biznesowy jest więc najbardziej widocznym
wyrazem przekształcania ludzkiej kreatywności (innowacji) w działania operacyjne.
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Źródło: Opracowanie własne

W praktyce budowa modelu biznesowego
oznacza rozważanie wielu możliwości i wielu opcji. Przy czym coraz częściej o sukcesie
danego produktu decydują drobne szczegóły. W dobie ogromnej popularności usług
elektronicznych i Internetu coraz większego
znaczenia nabiera poszukiwanie nowych
rozwiązań poza własnym zespołem, ﬁrmą
czy organizacją. Wartości (zestaw korzyści)

są często budowane wspólnie z ostatecznym
ich użytkownikiem. Mechanizm działa w myśl
starej zasady „zbadaj potrzeby klienta i postaraj
się je zaspokoić”.
Tak jak przedstawiono to na rys. 1. na samym
początku procesu wdrożenia rynkowego
identyﬁkuje się wartości, jakie dany produkt/
usługa może dostarczać dla klienta, przy czym
coraz częściej angażuje się klienta w proces

tworzenia bliskich mu wartości. W praktyce
np. budowy serwisów internetowych określone funkcjonalności konsultuje się z grupą
tzw. free lancerów (np. niezależnych programistów czy graﬁków), którzy testują dany moduł.
Często takie testy odbywają się bezpłatnie
na zasadzie ciekawostki lub wymiany informacji branżowych (ta wymiana informacji
ma jedynie charakter informacji od użytkowników i jako taka nie podlega ochronie prawa
autorskiego).
Sformalizowaną formą takich testów jest tzw.
living lab. Jest to w skrócie metodologia, która reprezentuje podejście skoncentrowane
na użytkowniku i związane z odpowiednim
„wyczuciem” jego potrzeb, zbudowaniem
prototypu opartego na zdeﬁniowanych
potrzebach, walidacją (testowaniem) oraz
zapewnieniem kompleksowego rozwiązania
w możliwie szerokim kontekście i co bardzo
ważne - rzeczywistych warunkach (idea bardzo przyjęła się w Skandynawii, ale samo pojęcie sformułowane zostało przez prof. Williama
Mitchella: MIT, Boston).
Oba podejścia związane są bezpośrednio
z ideą otwartego podejścia do innowacji tzw. Open Innovation, którego promotorem
jest prof. Henry Chesbrough z University of
Berkley. W myśl tej idei w świecie szeroko rozpowszechnianej wiedzy, ﬁrmy nie mogą A
polegać wyłącznie na swoich własnych badaniach,
ale powinny nabywać patenty lub licencje na
wynalazki i inne nowatorskie rozwiązania od
innych ﬁrm. Ta wymiana wiedzy odbywać się
powinna w dwóch kierunkach - ﬁrmy powinny udostępniać swoje wynalazki, których nie
wykorzystują, innym podmiotom na zasadzie
sprzedaży licencji, tworzenia konsorcjów czy
ﬁrm typu spin-oﬀ. Przewiduje się, że z czasem
będzie to jedno z głównych źródeł dochodów.
W obecnym świecie otwarte podejście do
innowacji polega więc na wykorzystywaniu
wiedzy innych osób - zarówno użytkowników, jak i konkretnych rozwiązań, które stanowią cudze prawo autorskie (oczywiście przy
zakupie odpowiedniej licencji czy patentu).

Najistotniejsza jest tutaj możliwość zaoferowania użytkownikowi wartości, której ten oczekuje bądź potrzebuje. W sytuacji, kiedy nasz
produkt kreuje te potrzeby warto zdeﬁniować
jakie korzyści są związane z zakupem naszego
produktu/usługi. Mogą to być np.:

•
•
•
•
•
•
•

komunikacji na pewno bardzo ważny jest
sposób dostarczania tych wartości - w dzisiejszym świecie ogromną część wartości
dostarczają usługi elektroniczne.

redukcja kosztów,
redukcja ryzyka,
większa dostępność,
wygoda i ergonomia rozwiązania,
design,
marka,
cena.

Dodatkowo do tak zdeﬁniowanych wartości
można dodać umożliwienie klientowi (zwłaszcza biznesowemu) zarabianie kolejnych pieniędzy. Jest to szczególnie istotne w przypadku sprzedaży licencji i praw autorskich.
W związku z tym, że usługi/produkty stają
się coraz bardziej interaktywne, kreowanie
wartości odbywa się również coraz częściej
z udziałem użytkownika - zgodnie z ideą living
lab. Zebrane informacje zwrotne służą do prototypowania i jeżeli jest już gotowy prototyp
wraca do użytkownika i sprawdzana jest funkcjonalność tych rozwiązań. Często jest to więc
wspólne tworzenie wartości.
Warto podkreślić za reklamą, że nie ma
czegoś takiego jak „statystyczny klient”, stąd
komunikowanie ostatecznych wartości, które
często są uśrednieniem naszej wiedzy o rynku
i klientach musi być zrobione niezwykle starannie. Modelowanie biznesowe rozpoczyna
się od charakterystyki klientów i podziału ich
na poszczególne grupy (segmenty). Komunikat musi być przygotowany tak, aby traﬁał
w odpowiedni sposób do naszej grupy docelowej (tzw. targetu). Dla przykładu inny
komunikat będzie przygotowany dla osób
starszych (akcenty będą padać na takie cechy
jak stabilność, bezpieczeństwo, spokój itd.),
a inny komunikat przeznaczony będzie dla
młodszego odbiorcy naszego produktu/usługi
(np. dynamika, sport, technologie itd.). Obok
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• relacje z klientem,
• strumienie przychodów,
• kluczowe zasoby,
• kluczowe działania,
• kluczowe partnerstwa,
• struktura kosztów.
Na tej bazie można powiedzieć, że pierwotną relacją jest związek między wartościami
a segmentami klientów, którym je oferujemy. Warto podkreślić również, że z klientem
budujemy relacje - im lepsze te relacje
tym lepsza szansa na zakup kolejnych
usług i polecenie nas innym klientom.
Klient to osoba, która dostarcza przychody,
choć w dzisiejszym świecie, kiedy część
usług
świadczona
jest
nieodpłatnie
nie zawsze „klient” równa się „użytkownik” to rozróżnienie ma kolosalne znaczenie
w budowaniu modelu biznesowego. Jest
to niezbędne do zdeﬁniowania strumieni
przychodów.

Budowanie modelu
biznesowego w pigułce
Budowanie modelu biznesowego to zatem
również dość skomplikowany i także interaktywny proces. Bardzo ciekawą i dość popularną ostatnio metodologię wizualizacji budowy
tego modelu wprowadzili Alexander Osterwalder oraz Yves Pigneur w swojej książce
Business Model Generation. Proces budowy
modelu biznesowego złożony jest z 9 elementów eksponowanych na tablicy-płótnie
(ang. Canvas - samo porównanie do płótna
artysty już podkreśla proces twórczy):

• segmenty klientów,
• propozycje wartości,
• kanały dystrybucji,
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Przy konstrukcji modelu deﬁniuje się działania, które są podejmowane, aby dostarczyć wartość do klienta przy wykorzystaniu
dostępnych zasobów (które również się
precyzyjnie określa) - oczywiście przy takiej
konstrukcji najistotniejsze są kluczowe działania i kluczowe zasoby. Obok konkurencji
na rynku występuje bardzo wiele ﬁrm, osób
i instytucji, których interes jest zbieżny
z naszym - potencjalni sojusznicy mogą
z czasem stać się dla nas kluczowymi
partnerami. Z perspektywy organizacji
procesu sprzedaży równie ważne są zewnętrzne kanały dystrybucji jak i organizacja
wewnętrzna - wszystko to zresztą wpływa
na strukturę kosztów - im mniej automatyzacji
procesów tym większy koszt.

Wybrane rodzaje modeli biznesowych
Model biznesowy staje się obecnie również
wyróżnikiem oferowanej usługi/produktu,
stąd co chwilę pojawiają się nowe modele
(sposoby) monetyzacji wartości dostarczanych
klientowi.

Generalnie można wyróżnić 2 rodzaje modeli
biznesowych:

• Model transakcyjny,
• Model dystrybucyjny.

Nieco inna ﬁlozoﬁa przyświeca konstrukcji
modeli dystrybucyjnych. Marża, czyli zarobek
tkwi wówczas głównie w reorganizacji
wewnętrznej ﬁrmy i modelu dystrybucji.
Podstawową przewagą jest tutaj umiejętność organizacji ﬁrmy oraz procesu sprzedaży
tak, aby koszty wewnętrzne były jak najniższe i tym samym proces świadczenia danej
usługi na konkurencyjnym rynku jak najbardziej efektywny. Innowacja tkwi tu
więc bardziej w organizacji i marketingu
produktu.
W praktyce występuje najczęściej mutacja
obu tych modeli. Jeżeli przewaga technologiczna jest bardziej istotna - wówczas jest to
model transakcyjny, jeżeli natomiast istota tkwi
bardziej w modelu sprzedaży to wówczas jest
to model dystrybucyjny.
Przykładem modelu dystrybucyjnego jest
bardzo popularny ostatnio w usługach
elektronicznych model freemium. Nazwa
pochodzi od złożenia 2 wyrazów „free”
i „premium” i oznacza, że część usług świadczona jest bezpłatnie, a część (usługi premium)
jest odpłatna. Usługi bezpłatne stanowią
często fundament do budowy bazy właściwych klientów i swego rodzaju próbkę
produktu w jego podstawowej funkcjonal-
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ności. Ten model często zakłada zaangażowanie klientów w tworzenie produktu - np.
oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym - to jest model tzw. Twisted freemium.
Przykładem zastosowania tego typu modelu jest dystrybucja systemu operacyjnego
Linux, w której bierze udział setki tysięcy
wolontariuszy.
Przykładem modelu transakcyjnego może być
model One-Oﬀ experience. Ten model jest często wskazywany jako jeden z najbardziej rozwojowych modeli (www.trendwatching.com).
Jest on stosowany w różnego typu społecznościach i serwisach społecznościowych i polega
na przełożeniu relacyjnego charakteru tych
projektów na usługi komercyjne. Polega on
na zaoferowaniu unikalnego przeżycia,
doświadczenia (experience), zwykle poza
standardowymi usługami społecznościowymi
(one-oﬀ ). Unikalność tych usług powoduje,
że ten model jest akceptowany przez
społeczność, która przyzwyczajona jest
do bezpłatnych usług w Internecie. Przykładem zastosowania tego typu modelu
są niektóre usługi na Facebooku.

Praktyka budowy modeli biznesowych
W biznesach opartych na innowacji (a dzisiaj
większość ﬁrm musi opierać się na bardziej
lub mniej zaawansowanych innowacjach)

ustalanie skutecznych modeli biznesowych
trwa czasem bardzo długo i odbywa się niestety metodą prób i błędów. Weryﬁkacja modelu
biznesowego na rynku może trwać od kilku
tygodni do nawet kilku miesięcy.
O tym jak skomplikowany jest to proces świadczy chociażby historia budowania modelu
biznesowego Google. Początkowo miała to
być licencjonowana, zamknięta przeszukiwarka, sprzedawana dużym amerykańskim
ﬁrmom, z czasem jednak stała się otwartym
systemem i symbolem otwartości zasobów
w Internecie, zarabiając na działalności marketingowej w modelu ad supported (linki
sponsorowane).
Budowę modelu biznesowego warto potraktować jak inwestycje. Skuteczny model biznesowy może bowiem pomóc nam zbudować
przewagę konkurencyjną na rynku - dlatego
warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów. Przy doborze specjalistów
koniecznie trzeba zwrócić uwagę na stosowaną metodologię budowy modelu biznesowego. Bardzo ważnym jego elementem może
być stworzenie podstaw do zbudowania
efektu skali ﬁrmy - ważna jest charakterystyka
faktycznych determinant automatycznego
mechanizmu rozprzestrzeniania się naszej
innowacji.
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Właścicielka CreativeMedia wizerunek-doradztwo-szkolenia;
trener biznesu, coach, doradca; magister sztuki Akademii
Muzycznej w Poznaniu; dyplom studiów podyplomowych
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa; dyplom
SPMP - Project Manager; dyplom Instytutu Europeistyki
w Warszawie - kurs na członków Rad Nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek handlowych; dyplom ukończenia warszta
tów RTZ
(Racjonalnej Terapii Zachowań); dyplomy wielu szkoleń, kursów
i sympozjów;
ekspert ds. promocji i kontaktów z mediami; dziennikarz, redaktor;
wykładowca;
manager zarządzania zasobami ludzkimi.
Zdobyła Nagrodę Mikroprzedsiębiorca Roku 2010 w kategorii Senior,
nagroda
Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.
Najlepszy trener w Polsce – na podstawie wyników ewaluacji projekt
u Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów „Szkolenia generalne i specjalistyczne
dla członków
korpusu służby cywilnej” oraz „Szkolenia generalne i specjalistyczne
- wyższy
i średni szczebel zarządzania” dla 10 tysięcy uczestników (2007r.).
Pomysłodawczyni Klubu Networkingu „Poznań mój biznes” - idea
nagrodzona
na ogólnopolskim Kongresie Public Relations w Rzeszowie tytułem
Mocni
Wizerunkiem 2007, obok takich ﬁrm jak: Canal+, Bank BGŻ, BPH,
Fundacja
Kronenberga.
Laureatka prestiżowego międzynarodowego konkursu Darboven
Idee Grant
2006 dla przedsiębiorczych kobiet (za projekt szkoleniowo-doradczy
z obszaru
Human Resources).
Firma nagrodzona w konkursie Pomysł na biznes 2005 (za projekt
audytu personalno-organizacyjnego oraz szkoleń dla dziennikarzy gazet lokalny
ch i program
współpracy samorządów z mediami).
Kwaliﬁkacja do II etapu konkursu na najlepszy biznes plan, organiz
owany przez
Rzeczpospolitą.
I wiele innych nagród oraz wyróżnień…
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Kojarzone z kosztownymi inwestycjami, ogólnopol-

skimi kampaniami i szerokim zasięgiem, działania Public Relations jawią się
młodym przedsiębiorcom jako dostępne tylko wielkim korporacjom. Właściciele
mikro i małych przedsiębiorstw rezygnują więc często na starcie z podejmowania
świadomie jakichkolwiek wysiłków zmierzających do zbudowania i utrwalania
swojego wizerunku w oczach świata. Budżet planowany na działania PR można
liczyć tymczasem nie tylko w gotówce, lecz w jednostkach czasu, energii, pomysłowości i konsekwencji. Czas i wysiłek to też pieniądz, zgadza się. Po te środki nie
musimy jednak udawać się do banku, mamy je cały czas przy sobie. Jak powinno
to wyglądać w praktyce?
Kiedy mówimy o PR, myślimy głównie o interakcjach zewnętrznych: naszym logo, odbiorze
naszych usług i produktów przez klientów,
reklamie, ulotkach i folderach. PR kojarzy
nam się także z wykreowanym wizerunkiem
polityków. Warto tymczasem pamiętać,
że budowanie wizerunku polega na operowaniu szerszym kontekstem, daleko bardziej
rozbudowanym, niż zwykłe zachwalanie tego,
co mamy do zaoferowania klientom.

Szef jako dobry PRzykład
Dobra PRasa na zewnątrz zaczyna się
wewnątrz ﬁrmy. To stąd, od szefa, płynie
inspiracja, dobry lub zły przykład, to tu tworzy się kultura organizacji, której cząstkę
po godzinach pracy zabiera ze sobą każdy
pracownik. Opowiada o ﬁrmie w domu, chwali
lub złorzeczy na szefa wśród znajomych przy
piwku. Używa sprzedawanych przez ﬁrmę
produktów stając się naturalnym agentem,
lub przeciwnie - całym sobą świadczy o niskiej
wartości ﬁrmy, w której pracuje. Nie pomoże
więc świetne logo i chwytliwa nazwa, jeśli
pracownicy naszej ﬁrmy sobą nie będą dawać
świadectwa wysokiej jakości oferowanych
dóbr. Jeśli relacje w zespole nie będą dobre,
a pracownicy będą mieli małą wiedzę o tym,
co oferują. Zaszkodzi nam też, jeśli w okolicy
naszej siedziby walać się będą śmieci, jeśli
pracownicy zmieniać się będą jak pory roku,
przychodząc i odchodząc z powodu niezadowolenia z pracy, szefa.
Skuteczny PR zaczynać się więc będzie (zaraz
po pomyśle na ﬁrmę, opracowaniu nazwy
i logo) od dobrej rekrutacji, wspierać
na szkoleniach personelu jako agentów
marki, ambasadorów produktów czy usług,
a kończąc na networkingu, społecznej
odpowiedzialności biznesu, akcjach, kampaniach, etc. Przy tak prowadzonej polityce
wizerunkowej, klienci sami chwalić będą
wytwory naszej ﬁrmy kolejnym klientom.
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- Od września.
- Tak myślałem - kiwnął głową kierownik
i wszyscy powrócili do konsumpcji.
Dla mojej znajomej i towarzyszącego jej
trenera było jasne, że kierownicy mieli
potrzebę sprawdzenia wiarygodności tego,
co trenerzy im przekazują na warsztatach.
Dla klientów liczy się spójność przekazu z usługami i produktami, które im oferujemy. Rozłam
między kreowanym wizerunkiem, tym, co mówimy o sobie, a rzeczywistym obrazem ﬁrmy
odbije się na wiarygodności, a więc autorytecie szefów ﬁrmy i jej produktów. Do tej pory
być może dla części klientów z tamtej ﬁrmy,
słowa trenerów o własnych standardach
odbierane były jako reklama, teraz stały się
elementem spójnego wizerunku.

U konkurencji będzie taniej!

Teorię stosuj w praktyce
Odbiorcy naszych produktów są wrażliwi
na żywe świadectwo ich jakości. Mój znajomy, przedstawiciel handlowy, zrezygnował
niedawno z pracy, bo czuł, że nie jest wiarygodny dla swoich klientów. Sam nie wierzył
w jakość oferowanego towaru, a kupujący
doskonale to wychwytywali. Jego skuteczność
jako sprzedawcy spadała dramatycznie. Można się tylko domyślać jak wyglądała renoma
marki w oczach klientów, skoro nawet pracownik - jej reprezentant nie był do niej przekonany.
Mój znajomy odszedł z pracy sam, ilu pracowników jednak wystawia złe świadectwo
produktom pracując bez wiary, zaangażowania, wiedzy o polecanych przez siebie
towarach? Skuteczną strategię PR rozsądny,
świadomy istoty rzeczy przedsiębiorca zaczyna więc już w momencie rekrutacji, o czym
boleśnie przekonała się jedna z moich znajomych trenerek, zatrudniając piękną, elegancką
młodą kobietę, ignorując jej widoczną nietolerancję na stres. Co ma to wspólnego z PR?
Proszę wyobrazić sobie imprezę dla klienta
na 600 osób. Jest piękny, późny wrześniowy
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wieczór. Pracowniczka mojej znajomej, odpowiedzialna za koordynację poszczególnych
działań, znana części bawiących się kierowników ze szkoleń, na które ze swoją szefową
jeździła, słania się na nogach, wijąc się w tańcu dookoła nieco skonfundowanego klienta.
Widok, który kilka chwil później ukazał się
oczom mojej koleżanki, na zawsze pozostanie
jej w pamięci. Na pustej scenie, w eleganckim
świetle wielkiego logo ﬁrmy, pracowniczka
XXX bezwładnie szarpała się, jak w zwolnionym tempie, z jeszcze bardziej pijanym uczestnikiem zabawy… Tłumaczyła później, że wypiła dla rozluźnienia tylko dwa piwa. Wcześniej
jednak zażyła leki na uspokojenie, by zmierzyć
się z odpowiedzialnym zadaniem… Dwa miesiące później, podczas kolacji wieńczącej szkolenie dla ww. grupy kierowników, jeden z nich,
ściszając głos nawiązał do zdarzenia, zwracając
się do trenerki:
- Czy XXX jeszcze pracuje w twojej ﬁrmie?
- zapytał, a przy stole zapadła pełna
napięcia cisza.
- Nie, nie pracuje - odpowiedziała.
- Od dawna?

Kolejnym elementem wpływającym na kształtowanie wizerunku ﬁrmy i jej produktów
są kompetencje osób utrzymujących kontakt
z klientem. Niedawno szkoliłam agentów
ubezpieczeniowych. Podczas odgrywania
scenki sprzedażowej, wcieliłam się w rolę klienta, zainteresowanego zawarciem polisy ubezpieczeniowej u ćwiczącego swe sprzedażowe
umiejętności przedstawiciela.
- Gdzie do tej pory ubezpieczała pani
samochód? - zapytał agent.
- W XYZ - odparłam, zgodnie z prawdą.
Nagle agent przerwał scenkę i żartobliwie
zapewnił mnie (i pozostałych kilkunastu
kolegów obecnych na warsztatach), że powinnam pozostać przy tamtej agencji, bo oni na
pewno dadzą mi niższe stawki! Miło ze strony
uczestnika szkolenia, że z sympatii do mnie
jako trenera, zadbał o mój portfel. Bardziej, niż
o portfel swego pracodawcy, a przez to swój…
Można by tę scenkę rozpatrywać także w kategorii uczciwości - nie chciał naciągać klienta.
Agent mógł jednak pozyskać ode mnie (jako
klienta) informację, że do poprzedniego ubezpieczyciela muszę jeździć za miasto. Nie dostaję powiadomienia o zbliżającym się terminie
kolejnej składki. Kiedy zadałam szkolonemu

kilka dociekliwych pytań, okazało się, że jego
ﬁrma w standardzie oferuje dojazd do klienta
w dogodnym terminie, agenci sami wypełniają dokumenty, a kupując ubezpieczenie
w pakiecie, klient zyskuje o wiele więcej
(nie tylko gotówki, także czasu, nerwów),
niż u poprzednika. Sam sprzedawca jednak
nie widział korzyści, które może mi zaoferować, dopóki aktywny kupujący sam mu ich nie
pokazał. Dobrze, że pracodawca zainwestował
w warsztaty!
Wzorowe morale załogi wpływa pozytywnie na kolejny czynnik wewnątrz ﬁrmowych
przejawów kształtowania wizerunku. Pracownik, który dobrze czuje się w ﬁrmie i może
rozwijać swoje talenty, silniej zwiąże się z ﬁrmą,
stając się ambasadorem marki na zewnątrz.
Wielką satysfakcją dla szefa i dowodem
na pozytywny PR na zewnątrz jest sytuacja,
w której to kandydaci biją się o miejsce wśród

załogi. Taką sytuacją poszczycić się może
Google - jeden z najlepiej ocenianych pracodawców na świecie. Jego pracownicy
korzystają z wielu przywilejów - od swobody
w doborze zadań i czasu pracy po możliwość
przyprowadzania do pracy swoich zwierząt domowych. W takiej atmosferze pracować chce każdy, nic więc dziwnego, że dział
kadr bombardowany jest tysiącami aplikacji,
a opowieści o świetnych warunkach pracy
i dobrobycie ﬁrmy krążą po świecie, sławiąc
dobre imię ﬁrmy. Szczęśliwcy, którzy znaleźli
się wśród załogi, wkładają w swe obowiązki
pasję i ogrom zaangażowania, co w oczywisty sposób przekłada się na wyniki. Zwróćmy uwagę, że kreowanie wizerunku Google
dokonuje się niejako przy okazji budowania
polityki personalnej. Jej twórcy przyczynili się
do dobrej prasy korporacji jednym elemen-

tem, bez dodatkowego budżetu na promocyjne kampanie, wpływając na pozytywne
postrzeganie ﬁrmy przez klientów, potencjalnych pracowników, konkurencję i udziałowców.

Inspiracja w kryzysie
Okazuje się jednak, że w czasach kryzysu
to w dziale HR i PR w pierwszej kolejności
szuka się oszczędności. Tymczasem trudne
czasy mogą stać się inspiracją do szukania
rozwiązań, które pozwolą z sukcesem
budować wizerunek marki na rynku, nie
ciągnąc za sobą kosztownych inwestycji.
Nie jest wielką sztuką przeprowadzenie innowacyjnej kampanii promocyjnej dysponując
nieograniczonym budżetem. To nie pusta
kieszeń, ale - brutalnie mówiąc - pusta głowa,
stoi na przeszkodzie skutecznym PR-owym
działaniom. Co jeszcze oprócz inwestowania
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w dobre samopoczucie pracowników może
w ramach strategii PR, bez uruchamiania
gotówki, zrobić przedsiębiorca? Podzielić się
wiedzą, dzięki której zdecydował się otworzyć ﬁrmę! Można wygłosić darmowy wykład
dla swojej branży. Zorganizować konferencję
dla klientów, napisać artykuł do specjalistycznego tytułu lub zwoływać branżowe
cykliczne spotkania, umożliwiające wymianę
doświadczeń.
Dobrym pomysłem jest pisanie newslettera.
Umieszczenie na swojej stronie internetowej
aplikacji umożliwiającej zapisanie się na
darmowy biuletyn (w którym możemy
np. streszczać nowinki ze świata, ważne
i ciekawe dla naszych klientów), daje nam
świetną możliwość promowania przy okazji
swoich produktów. Przy czym czas i energia
włożona w te wysiłki powinna być traktowana
jako inwestycja, a nie koszt.
Świetnym przykładem takich inwestycyjnych
działań jest idea społecznej odpowiedzialności
biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility)1,
polegająca na braniu pod uwagę interesów
lokalnego środowiska, relacje między ﬁrmą
a zewnętrznym otoczeniem. Uwzględniając
koncepcję CSR w swej biznesowej strategii,
inwestujemy w pomoc bliższemu lub dalszemu środowisku, które może mieć wpływ
na kształtowanie efektywności gospodarczej
naszej ﬁrmy. W myśl idei nie skupiamy się
tylko na poprawności formalnej i prawnej,
ale na budowaniu długofalowych społecznych interakcji. Zamiast twarzy bezdusznego
kapitalisty, zyskujemy dzięki temu wizerunek
odpowiedzialnego przedsiębiorcy, zasługującego na zaufanie i rekomendowanie jego
usług znajomym. Wg badań Edelman Trust
Barometer2, tylko 16% klientów ufa informacjom zawartym na stronach ﬁrm, a zaledwie
3% wierzy w reklamę ich towarów i usług.
Dlatego dobrym pomysłem może być
pozyskanie certyﬁkatu Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, jako praktycznego przykładu dbania o CSR - inicjatywy społecznej
dającej korzyść konsumentom. Przykłady
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kolejnych działań ograniczone są tylko naszą
wyobraźnią. Salon optyczny może ogłosić
dzień darmowych badań okulistycznych dla
seniorów z usługą doboru ładnych oprawek. Księgarnia może zaprosić na wyprzedaż
literatury z akcją czytania książek dzieciom
lub osobom starszym. Działając w ten sposób,
zapewnimy sobie przy okazji zainteresowanie
mediów! Zwłaszcza w sezonie ogórkowym,
dziennikarze będą wdzięczni za podsunięcie
im tematu na łamy, a jeśli do tego opracujemy tekst, zgodny ze standardami edytorskimi
w danym tytule (tytuł, podtytuł, lead - wprowadzający początek tekstu, rozwinięcie treści
bogate w ciekawe informacje, badania, wypowiedzi eksperta, swoje i klienta - uczestnika
akcji), dołączymy dobrej jakości zdjęcie, dziennikarzowi, po drobnej redakcji, pozostanie
tylko się pod tym podpisać. A my zyskujemy
darmową promocję swego wizerunku.

Siła sieci
Dzięki dodatkowemu wysiłkowi możemy
zadbać o skuteczny networking - rekomendacje płyną wtedy szerokim strumieniem.
Warto jednak rozróżnić skuteczne działania
networkingowe od nachalnego nagabywania
w każdych okolicznościach niczego niespodziewających się ludzi czy zakładania kont
na wszelkich portalach internetowych!
Networking nie jest także akwizycją, nie należy
kojarzyć tej idei z „kolesiostwem” - załatwianiem interesów pod stołem, ani - o zgrozo!
- kupowaniem kontaktów („przyjaciół”) - jak
czynią to niektórzy posiadacze kont na popularnych portalach społecznościowych…
Kolekcjonowanie wizytówek wszystkich
spotkanych na swej drodze ludzi też nie
przysporzy nam networkingowych sukcesów.
Czym jest więc networking? To budowanie
sieci kontaktów w oparciu o kilka ważnych
reguł. Pamiętajmy, że to nie jest idea krótkodystansowa - tutaj dbamy o rozwijanie relacji między nami a biznesowymi partnerami
lub osobami, które mogą w przyszłości się
nimi stać. Bez rozumienia interesów i potrzeb

naszych klientów, ciężko będzie nam przecież
dopasować swą ofertę. Nie poznamy potrzeb
innych ludzi, jeśli nie będziemy z nimi przebywać. Temu służą biznesowe kolacje, lunche
i brunche, podczas których jednak najmniej
rozmawia się o pieniądzach. Partnerzy skupiają
się na luźnych rozmowach o hobby, rodzinie,
sporcie, etc. Pielęgnowanie takich kontaktów, nie tylko podczas aktualnej intensywnej
współpracy, ale właśnie „bez okazji”, buduje
klimat zaufania, sympatii, a to świetne podłoże
pod przyszłe interesy. Dzięki temu zyskujemy
też cenny dostęp do rynkowych nowinek,
branżowych okazji! Budowaniem sieci relacji
jest aktywizowanie swojej grupy zawodowej.

A

Przykładem może być, prowadzony przez
trenera biznesu klub zrzeszający członków
tej profesji, organizujący cykliczne warsztaty
dla zaproszonych gości. Warsztaty prowadzi
za każdym razem inny trener, co daje gościom i pozostałym fachowcom możliwość
poznania nowych zagadnień i podzielenie
się informacjami zwrotnymi. Pamiętajmy
o regule wdzięczności - wysyłajmy podziękowania za wspólnie spędzony czas, podziękujmy kwiatami lub dobrym winem albo prowizją za poleconego klienta. Lubię też myśleć
o networkingu jako o zasadzie wzajemności
- co dajesz światu, wróci w podobnej postaci. Skoro więc ja dziś pomogę tobie, może
jutro ty zarekomendujesz moje usługi swoim
znajomym. Dzięki pielęgnowaniu tak pojętej
wizji budowania kontaktów, przy okazji pogłębiamy swój rozwój osobisty, a u innych
(także u siebie) zaspokajamy naturalną potrzebę podtrzymywania kontaktów społecznych,
bycia zauważonym i docenionym.

Według badań jesteśmy w stanie poświęcać
uwagę około 150 osobom miesięcznie (kontakt telefoniczny z dawno nie słyszanym partnerem, wymiana poglądów i maili na portalach www, spotkania osobiste, etc). Kontakty
niepielęgnowane po czasie możemy spisać
na straty. Anonimowe nazwiska na wizytówkach, proﬁle na portalach, które nie niosą
nam żadnych skojarzeń z ich właścicielem,
nie przysporzą nam zysków, za to pochłoną
nasz czas i uwagę. Networking to także sztuka
selekcji i ustalania towarzysko-biznesowych
priorytetów. Brzmi cynicznie? Czymże jest
więc chełpienie się tysiącami kontaktów, mających szansę na zawsze pozostać wirtualnymi?
Są jednak branże, w których liczba danych
teleadresowych kusi większym zarobkiem:
agent ubezpieczeniowy, headhunter, radca
prawny... Pamiętajmy jednak, że pozostając anonimowym sprzedawcą, zachwalającym swe usługi czy towary poprzez Internet,
narażamy się na oskarżenie o spamowanie. Znów wracamy więc do pielęgnowania
relacji. Gromadząc swą networkingową bazę,
pamiętajmy też o badaniach holenderskich
socjologów. Okazuje się, że więcej korzyści odniesiemy z pielęgnowania kontaktów
z dalszymi znajomymi i znajomymi ich znajomych. To właśnie dalsze kręgi z networkingowej sieci zapewnią nam dopływ świeżych
zleceń. Skupiając się na przebywaniu ciągle
w tym samym gronie bliskich nam osób,
zawężamy swoje szanse. Nasi przyjaciele,
rodzina, bliscy znajomi interesują się podobnymi sprawami, obracają się w tym samym
świecie, co my, i mimo, że chcą dla nas jak
najlepiej, nie dadzą nam więcej, niż sami
moglibyśmy pozyskać.

Networking to także cenna sztuka autopromocji, rozwijana z każdym kolejnym kontaktem. Tak postrzegana idea, posłuży nam
do budowania spójnej, godnej zaufania
strategii budowania marki i pozycjonowania
swoich usług na rynku. Wymaga konsekwencji i umiaru - pamiętajmy, że upchnięcie kilku
tysięcy wizytówek w kartonie nie spowoduje
wzrostu zainteresowania naszymi towarami.

Przy okazji warto wspomnieć o fenomenie
małych światów. Stanley Milgram, amerykański psycholog, przeprowadził eksperyment3,
w którym poprosił studentów o dostarczenie listu konkretnemu odbiorcy. Problem
polegał na tym, że uczestnicy nie otrzymali
adresu. Do namierzenia adresata listu młodzi
ludzie mieli użyć wyłącznie swoich kontaktów.
Eksperymentatorzy spodziewali się, że każdy
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ze studentów będzie zmuszony skorzystać z co najmniej kilkudziesięciu pośredników, by dotrzeć do celu. Okazało się
jednak, że w zdecydowanej większości
przypadków wystarczyło zaledwie sześć
ogniw. Właśnie tyle dzielić nas może od dowolnego człowieka na świecie.
Dbając o dobre kontakty, ciesząc się zaufaniem
kontrahentów, sąsiadów i klientów, bez trudu
dotrzemy do kogo chcemy. A przy dobrej,
spójnej i konsekwentnej strategii budowania
wizerunku - zainteresowany przyjdzie sam.

Przypisy
1

www.skp.pl/certyﬁkat

2

www.edelman.pl/trust/ogolnoswiatowy_
kryzys_zaufania

3

www.pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_
%22%C5%9Bwiat_jest_ma%C5%82y%22
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Rozpoczynając działalność gospodarczą, bez względu na jej wielkość i zasięg,

musimy pamiętać, że nowopowstające przedsiębiorstwo musi posiadać majątek, rozumiany jako środki rzeczowe i ﬁnansowe,
które umożliwiają bieżącą działalność, produkcję towarów lub świadczenie usług.
Istnieje kilka możliwości ułatwienia startu
nowemu przedsięwzięciu biznesowemu.
Na rynku powstało wiele inicjatyw wspierających ﬁnansowo osoby, chcące podjąć wyzwanie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zasady udzielania doﬁnansowania
można podzielić wg następujących kryteriów:

• statusu osoby podejmującej działalność
gospodarczą (np. student, bezrobotny, osoby
powracające na rynek pracy, np. kobiety kończące urlop macierzyński),

• lokalizacji działalności gospodarczej (obszar
miejski, tereny wiejskie),
• zakresu i przedmiotu inwestycji.
Zacznijmy od hasła:

40 tys. zł na start ﬁrmy!
Brzmi zachęcająco, prawda? Lecz, co się pod
nim kryje? Do kogo skierowana jest dotacja?
Na co można ją przeznaczyć? I co najważniejsze: co trzeba zrobić, by taką dotację otrzymać?
Aby ubiegać się o dotację na doﬁnansowanie
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,
należy zgłosić się do odpowiednich instytucji,
które w wyniku wygranego konkursu otrzymały zgodę na realizację projektów1, których
głównym celem jest przyznawanie dotacji
ﬁnansowych. W województwie wielkopolskim listę instytucji, udzielających wsparcia
w ramach tychże projektów, można znaleźć
na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu2. Wsparcie ﬁnansowe w ramach
projektów zostało przewidziane dla: kobiet,
przede wszystkim powracających na rynek
pracy po urodzeniu dziecka, bezrobotnych,
osób do 25 roku życia, osób powyżej 45 roku
życia, niepełnosprawnych, mieszkańców obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. Podkreślenia wymaga fakt, iż z udziału
w projektach zostały wykluczone osoby, które
prowadziły zarejestrowaną działalność gospo-
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darczą przez okres co najmniej 12 miesięcy
poprzedzających przystąpienie do projektu.
Co oznacza, że w momencie przystąpienia
do rekrutacji nie można mieć zarejestrowanej
działalności gospodarczej.
Aby poznać szczegóły rekrutacji i preferowane grupy docelowe, należy skontaktować się
z poszczególnymi realizatorami projektów.
Zdarza się, że instytucje realizujące projekty przeprowadzają rekrutację wg własnych,
szczegółowych kryteriów (geograﬁcznych,
ekonomicznych czy demograﬁcznych) np.
tylko dla kobiet, tylko dla bezrobotnych,
tylko dla mieszkańców konkretnego powiatu

lub powiatów. Przeprowadzane rekrutacje
mają na celu wybór najlepszych pomysłów
na działalność gospodarczą, które uzyskają
doﬁnansowanie w ramach projektu. Wybór
uczestników projektu następuje w oparciu
o jasne procedury np. poprzez wstępną ocenę motywacji, wyjściowej wiedzy, umożliwiającej rozpoczęcie szkolenia, zaangażowania,
wykształcenia, doświadczenia potencjalnych
uczestników, testów psychologicznych sprawdzających predyspozycje do prowadzenia
działalności gospodarczej czy też przedstawienia wstępnego szkicu biznesplanu.

Osoby, zakwaliﬁkowane do projektu, biorą
udział w szkoleniach i doradztwie. Podczas tych
spotkań przygotowują pod opieką doradcy,
Biznes Plan oraz wniosek o przyznanie dotacji,
który będzie oceniany. Jeśli pomysł na biznes
okaże się atrakcyjny, możemy liczyć na przyznanie dotacji do 40 tys. zł. W tym momencie
uczestnik jest zobligowany do zarejestrowania i rozpoczęcia działalności gospodarczej po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, a jeszcze przed podpisaniem
umowy na otrzymanie wsparcia ﬁnansowego
w postaci dotacji inwestycyjnej. Przyznaną
dotację można przeznaczyć na zakup środków
majątku trwałego, przeprowadzenie remontu,
zakup wyposażenia, utworzenia strony internetowej oraz środków obrotowych (mogą one

stanowić maksymalnie 10% wartości dotacji).
Kosztami kwaliﬁkowanymi nie są koszty operacyjne ﬁrmy oraz koszty ﬁnansowe.
Po otrzymaniu dotacji ﬁnansowej można
ubiegać się także o przyznanie podstawowego
wsparcia pomostowego (na okres od 6
do 12 m-cy), którego wartość wynosi przeważnie nie więcej niż kwota minimalnego
wynagrodzenia. Finansowe wsparcie pomostowe jest udzielane w formie comiesięcznych
transz dotacji i ma za zadanie ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat. Wsparcie pomostowe może być
przeznaczone m. in. na:

• koszty ZUS,
• koszty administracyjne (w tym koszty
czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą),

• koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym
m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną,
gazową i wodę),

•
•
•
•

koszty opłat telekomunikacyjnych,
koszty usług pocztowych,
koszty usług księgowych,

koszty związane z ubezpieczeniem osób
i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,

• koszty usług prawnych,
• koszty rat leasingowych,
• koszty działań informacyjno-promocyjnych.
Podsumowując - wsparcie wydaje się interesujące i godne zastanowienia, ale… zdarza
się, że czas oczekiwania na dotację wydłuża
się (rekrutacja, zakwaliﬁkowanie się do projektu, szkolenia, przygotowywanie biznesplanu, oczekiwanie na decyzję) niekiedy do
kilku miesięcy. Należy pamiętać także o tym,
że uruchomionej działalności gospodarczej nie
można zlikwidować ani zawiesić przez okres
12 miesięcy od jej rejestracji. Wysokość dotacji to maksymalnie 40 tys. zł. Często zdarza się

jednak, że przyznana dotacja jest niższa. Poza
tym wsparcie nie jest dla wszystkich, o czym
świadczą preferencje rekrutacyjne wybranych
grup.

Biznes na wsi - wsparcie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Jeżeli mamy pomysł na rozwinięcie biznesu
na terenach wiejskich lub w małych miasteczkach (do 5 lub 20 tys. mieszkańców), warto
zainteresować się wsparciem ﬁnansowym
w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego działania
można pozyskać dotację ﬁnansową maksymalnie do 300 tys. zł. Dotacja ma formę
refundacji 50% poniesionych kosztów kwaliﬁkowanych.
Wsparciem może zostać objęta działalność
polegająca na świadczeniu np.: usług dla
ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej,
rzemiośle lub rękodziele, robót i usług budowlanych, usług turystycznych oraz związanych
ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług
rachunkowych, doradztwa lub usług informatycznych.
Maksymalna kwota dotacji - 300 tys. zł jest uzależniona od ilości miejsc pracy utworzonych po realizacji inwestycji (mowa tu
o pełnych etatach, zatrudnieniu na umowę
o pracę). Limity pomocy, w stosunku do nowoutworzonych miejsc pracy, przedstawiają
się następująco:

• 100 000 zł - utworzenie 1 miejsca pracy,
• 200 000 zł - utworzenie 2 miejsc pracy,
• 300 000 zł - utworzenie 3 miejsc pracy.
Należy mieć na uwadze fakt, iż utworzone stanowiska pracy trzeba utrzymać przez dwa lata
od momentu zakończenia inwestycji.
W skrócie przyznanie doﬁnansowania polega
na tym, że jeśli chcemy pozyskać maksymalną
kwotę dotacji w wysokości 300 tys. zł koszt
całkowity naszej inwestycji musi wynosić
600 tys. zł przy jednoczesnym zatrudnieniu
na pełen etat minimum 3 osób.
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Warto pamiętać, że dotacja przyznawana
jest w formie refundacji, tzn. najpierw należy
sﬁnansować 100% zaplanowanej inwestycji
z zasobów własnych lub pożyczonych,
a dopiero po jej zrealizowaniu następuje dotacja tzn. zwrot 50 % poniesionych kosztów
kwaliﬁkowanych.
Aby otrzymać dotację, inwestycja musi posiadać swoje uzasadnienie ekonomiczne, a także
konieczne jest spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
które mają zastosowanie do danej inwestycji.
Siedziba/oddział lub miejsce zamieszkania
przedsiębiorcy oraz, w przypadku inwestycji
związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, musi znajdować się
na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców
lub w gminie miejsko-wiejskiej gdzie miasto
może mieć wielkość do 20 tys. mieszkańców.
Podczas jednego ogłoszonego naboru można
złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie dotacji. Niezbędną dokumentację konkursową
oraz informację o nowych terminach naborów
można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Rozwoju Rolnictwa3. Wnioski o przyznanie dotacji są przyjmowane przez Oddziały
Regionalne ARiMR.

Szansa dla osób bezrobotnych dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy
Do niedawna bezrobocie kojarzyło się wyłącznie z poczuciem klęski, wyobcowania czy
osamotnienia, które dotyka najczęściej ludzi
gotowych do podjęcia pracy zawodowej,
a niemogących - z najróżniejszych przyczyn
- podjąć zajęcia zawodowego. Przyczyny
bywają różne: brak zapotrzebowania rynku
na wyuczony zawód, brak środków ﬁnansowych na rozpoczęcie własnego biznesu
czy brak praktycznej wiedzy związanej z danym stanowiskiem pracy. Jeśli mamy pomysł
na siebie, chcemy pracować na swój rachunek i w przyszłości samemu oferować miejsca
pracy, Powiatowe Urzędy Pracy mają dla
poszukujących ciekawą ofertę - dotację
na podjęcie działalności gospodarczej.
O dotację mogą starać się osoby bezrobotne
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(np. studenci studiów niestacjonarnych),
które są zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy i nie prowadziły oraz nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Aby ubiegać się o doﬁnansowanie, należy przygotować i złożyć wniosek,
który jest uproszczonym biznesplanem,
zawierającym informacje o wysokości doﬁnansowania, kalkulacji kosztów związanych
z podjęciem działalności gospodarczej, specy-

ﬁką wydatków przeznaczonych na realizację
zamierzonego przedsięwzięcia. Szczegóły
związane z aplikacją (wytyczne dotyczące
wypełnienia wniosku, załączniki), dokumenty
niezbędne do uzyskania dotacji znajdują się
na stronach Powiatowych Urzędów Pracy4.
Wnioski są poddawane ocenie pod kątem
m.in. celowości i zasadności przeznaczenia
wnioskowanych środków ze względu na rodzaj planowanej działalności, przygotowania
wnioskodawcy do prowadzenia wybranego
rodzaju działalności.

Maksymalna kwota dotacji jest określona
odgórnie i wynosi 6-krotność przeciętnego
wynagrodzenia5. Każdy Powiatowy Urząd
Pracy może sam ustalić ograniczenia dotyczące możliwości przeznaczenia doﬁnansowania.
Najczęściej dotacji nie możemy przeznaczyć
na m.in. pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, opłat administracyjnych, bankowych,
skarbowych, ﬁnansowaniu szkoleń. W zależności od postanowień Powiatowego Urzędu
Pracy wydatki na zakup towarów handlowych,
adaptację, remont lokalu, reklamę są procentowo lub kwotowo ograniczane, np. koszty
reklamy nie mogą przewyższać kwoty 500 zł,
adaptacja i remont lokalu nie może przekraczać 30% wnioskowanej kwoty. Do zakupu

środków transportu też stosuje się odpowiednie obostrzenia, np. zakup samochodu jest
niemożliwy, ale dopuszcza się zakup samochodu wyłącznie osobowego i tylko przy usługach związanych z transportem osób i nauką
jazdy lub też wartość zakupionego środka
transportu nie może przekraczać 30% wartości
przyznanej kwoty.
Finalizacją starań o dotację jest umowa,
którą osoba bezrobotna zawiera z Powiatowym Urzędem Pracy. Umowa szczegółowo
określa obowiązki osoby otrzymującej pomoc w tym m.in. obowiązek prawidłowego wydatkowania pozyskanych środków,
prowadzenia działalności gospodarczej przez
okres 12 miesięcy oraz przedstawienia po
okresie prowadzenia działalności zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego o ciągłości prowadzenia działalności. Wypełnienie
wszystkich szczegółowych zobowiązań umowy jest gwarantem bezzwrotnego charakteru
pomocy.

Pomoc dla osób niepełnoprawnych
Osoby niepełnosprawne także mogą pozyskać dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W 2010 roku maksymalna wysokość dotacji wynosi 15-krotność
przeciętnego wynagrodzenia (ok. 40 tys. zł).
O środki może ubiegać się osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym
Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
nieprowadząca i nieposiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie
12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Aby starać się o otrzymanie dotacji,
należy złożyć wniosek wraz z następującymi
dokumentami: dołączonym planem przedsięwzięcia z uwzględnieniem przewidywanych efektów ekonomicznych, dokumentem
dotyczącym lokalizacji planowanej działalności, dokumentami potwierdzającymi kwaliﬁkacje zawodowe wnioskodawcy, dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność
i dokumentem dotyczącym zabezpieczenia zwrotu wnioskowanych środków. Niestety, ilość dotacji jest niewielka, zdarza się
często, że na Powiatowy Urząd Pracy przypada
jedna taka dotacja. Jeśli zdobędziemy dotację
i podpiszemy umowę o jej przyznanie,
jesteśmy zobowiązani do prawidłowego
wydatkowania i rozliczenia otrzymanych
środków zgodnie z przeznaczeniem na zakupy określone w protokole z negocjacji. Mamy obowiązek umożliwić przeprowadzenie
kontroli
naszych
działań, prowadzić działalność przez okres
24 miesięcy oraz przedstawić po okresie
zobowiązanym umową dokumenty prowadzające jej prowadzenie (zaświadczenia z ZUS,
KRUS i Urzędu Skarbowego). Jeśli nasze
działania są zbieżne z warunkami określonymi
w umowie, otrzymana pomoc będzie miała
charakter bezzwrotny.
Więcej informacji o dotacjach i nowych terminach naboru można znaleźć na stronach
internetowych Powiatowych Urzędów Pracy.
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Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka - Działanie 8.1 - Wsparcie
e-biznesu
Jeśli chcemy spróbować swoich sił w e-biznesie oraz mamy wielką motywację do prowadzenia ﬁrmy w tej branży to dotacja z Działania
8.1 POIG jest nam wprost dedykowana. Oczywiście nie można zapomnieć o problemach
i trudnościach związanych z aplikowaniem
i otrzymaniem dotacji. Jednak wspomniane
doﬁnansowanie jest bardzo atrakcyjne dla
młodych ﬁrm, ze względu na m.in. jego wysokość. Wartość wydatków kwaliﬁkowanych
maksymalnie wynosi 700 tys. zł. Na jedną ﬁrmę
można otrzymać tylko jedno doﬁnansowanie.
Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia e-usługa.
Zgodnie z przepisami, dotyczącymi Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO
IG), e-usługi rozumiane są jako usługi świadczone w sposób całkowicie automatyczny.
Automatyzm musi być realizowany przez technologię informatyczną, np. oprogramowanie.
W procesie świadczenia e-usługi nie bierze
udziału człowiek.

Do e-usług zaliczamy m.in.:

Do e-usług nie zaliczamy m.in.:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną,
które mogą mieć również odpowiednik
w świecie rzeczywistym, np.: serwisy informacyjne, wortale, gazety i czasopisma online,
biblioteki cyfrowe, e-book, audiobook, video-on-demand, e-bankowość, e-ubezpieczenia,
e-ﬁnanse, systemy płatności on-line (np. PayPal, Polcard, eCard), e-rozrywka, e-fotoalbumy, psychozabawy, psychotesty, e-learning,
e-translacja, automat. translacja głosowa,
e-rezerwacje, e-bilety, e-rekrutacja, e-ankiety,
e-ogłoszenia, e-oferty, aukcje internetowe.

usług nadawczych radiowych i telewizyjnych,
usług telekomunikacyjnych, dostaw następujących towarów i świadczenie następujących
usług: towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie - serwisy i sklepy internetowe, usług
świadczonych przez prawników albo dorad-

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną,
które mogą istnieć wyłącznie wirtualnie, to:
wyszukiwarki i przeglądarki internetowe, wortale, serwisy społecznościowe, gry on-line,
infotainment, webcasting, głosowe odsłuchiwanie stron WWW, rozpoznawanie i synteza
mowy, udostępnianie, aktualizacja oprogramowania, narzędzie dostępne przez stronę
WWW pomagające zarządzać projektami/
zadaniami, takie jak np.:
a. http://basecamphq.com,
b. http://www.rememberthemilk.com,
c. wszelkiego rodzaju statystyki i systemy śledzenia użytkowników, które można stosować w innych serwisach WWW
(np. http://www.robotreplay.com).

ców ﬁnansowych, którzy udzielają swoim klientom porad za pomocą poczty elektronicznej
stron WWW, forów, itp., usług edukacyjnych,
w ramach których treść kursu przekazywana
jest przez nauczyciela za pomocą Internetu
lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne
połączenie), usług ﬁzycznych oﬀ-line naprawy
sprzętu komputerowego, usług edukacyjnych
świadczonych korespondencyjnie, zwłaszcza
za pośrednictwem poczty, konwencjonalnych
usług aukcyjnych, przy których niezbędny
jest udział człowieka, niezależnie od sposobu
składania ofert, usług krawieckich, kurierskich,
restauracyjnych itp., które możesz zamówić
poprzez e-mail lub stronę WWW. Z doﬁnansowania wykluczone są projekty, które polegają na świadczeniu następujących e-usług:
poczty elektronicznej, związanych z hostingiem, związanych z rejestracją i utrzymaniem
domen internetowych.
O wsparcie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsię-
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biorcy, prowadzący działalność gospodarczą
i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy,
będącego osobą ﬁzyczną - konieczne miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok licząc od dnia wpisu
przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Doﬁnansowanie może pokryć do 70% wydatków kwaliﬁkowanych w projekcie (w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą ﬁzyczną, który w roku
złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma
nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może
wynosić do 80 %). Dotacja jest przyznawana
w dwóch formach - zaliczki i refundacji. Pierwsza transza doﬁnansowania w wysokości do
30% wartości doﬁnansowania, która została
ujęta przez aplikującego o wsparcie ﬁnansowe
w harmonogramie przyznawana jest w formie
zaliczki. Kolejne części doﬁnansowania wypłacane są w formie refundacji, na podstawie
zaakceptowanych sprawozdań ﬁnansowych.
Wypłata doﬁnansowania następuje po zrealizowaniu każdego z poszczególnych etapów
przedsięwzięcia, określonego w harmonogramie.
Przedsięwzięcie biznesowe może być objęte
wsparciem przez okres 24 miesięcy. Wymogiem jest aby nasze przedsięwzięcie biznesowe funkcjonowało min. 3 lata od zakończenia
projektu.
Wniosek o przyznanie doﬁnansowania zawiera poszczególne elementy biznes planu
i należy w nim przedstawić m.in. model biznesowy i analizę rynku, osobiste przygotowanie
do realizacji projektu (posiadaną wiedzę, zasoby materialne, zasoby osobowe, uzasadnienie
oszacowanych wydatków), plan ﬁnansowy.

Wydatkami kwaliﬁkowanymi są: wynagrodzenia, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup nowych środków trwałych, usługi
informatyczne, techniczne, doradcze, promocja projektu, koszty ogólne (maks. do 20% pozostałych kosztów), do których zaliczamy m.in.
usługi pocztowe, telekomunikacyjne, księgowe, prawne, koszty najmu lokalu, zakup materiałów biurowych, szkolenia (maks. do 10%
pozostałych kosztów).
Mając na uwadze zeszłoroczne problemy przy
rejestracji zgłoszonych wniosków przez projektodawców, od 2010 roku przedsiębiorcy mają
możliwość składania wniosków o doﬁnansowanie drogą elektroniczną. Ominięcie procedury kwaliﬁkacyjnej w formie papierowej
umożliwia jedynie posiadanie podpisu elektronicznego z certyﬁkatem kwaliﬁkowanym
(złożenie podpisu poprzez skrzynkę ePUAP).
Osoby niedysponujące takim podpisem elektronicznym zmuszone są do standardowej
procedury aplikacyjnej składania wniosku
w formie papierowej i elektronicznej nagranej
na płycie.
Przyjmowaniem wniosków o doﬁnansowanie
zajmują się Regionalne Instytucje Finansujące6.
Więcej informacji na temat terminów nowych
naborów, wytycznych konkursowych dla potencjalnych projektodawców można znaleźć
na stronie instytucji odpowiedzialnej za organizację naboru wniosków - Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości7.

Wsparcie inwestycyjne dla małych
i młodych ﬁrm - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 1.1
Wsparcie inwestycyjne dla małych i młodych
ﬁrm - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 1.1
Firmy, szczególnie te najmłodsze, na początku
swojej działalności wymagają często znacz-

nych nakładów inwestycji. Dotacja z WRPO
Działanie 1.1 jest skierowana dla mikroprzedsiębiorców, którzy funkcjonują na rynku
maksymalnie dwa lata. Firma starająca się
o doﬁnansowanie musi prowadzić działalność
i/lub mieć swoją siedzibę na terytorium
Wielkopolski. Zamierzeniem przygotowywanego projektu ma być także jego realizacja
na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Maksymalna wartość doﬁnansowania wynosi
200 tys. zł, jednak dotacja jest przekazywana
na zasadzie refundacji i to tylko albo aż do 60%
wartości kosztów kwaliﬁkowanych. Dotacji
nie możemy przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków ﬁrmy np. kosztów osobowych, obsługi księgowej, prawnej. Kosztem
kwaliﬁkowanym są wydatki inwestycyjne na
rozpoczęcie lub rozwój działalności np.: nabycie gruntu, budowa budynków, nabycie
maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych
i prawnych. Wniosek podobnie jak w pozostałych programach dotacyjnych składa się m.in.

z biznes planu, bardziej rozbudowanego,
gdzie duży nacisk kładzie się na innowacyjność przedsięwzięcia. Jego wypełnienie dla
początkującego przedsiębiorcy może sprawiać dużo trudności. Z pomocą może przyjść
ﬁrma konsultingowa, jednak koszt opracowania wniosku musimy ponieść z własnej
kieszeni. Naborem wniosków zajmuje się
Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego8.

91

Finansowanie ﬁrm powstających
i rozwijających się na bazie innowacji
Seed Capital Fund - Fundusz Kapitału
Zalążkowego - dla początkujących
Fundusz Kapitału Zalążkowego skierowany
jest na inwestycje w projekty szczególnie wartościowe ze względów gospodarczych (m. in.
innowacje, komercjalizacja technologii) czy
społecznych (m.in. integracja społeczna, bezrobocie)9. Według deﬁnicji, jest to podmiot
prowadzący profesjonalnie działalność Venture Capital10 wyspecjalizowany w inwestycjach
w projekty znajdujące się w początkowych fazach rozwoju: fazie zasiewu/seed oraz w fazie
startu11.

Faza zasiewu (seed up)

Faza startu (start-up)

sze Kapitału Zalążkowego preferują konkretne
branże, w które chcą zainwestować np. biotechnologię, chemię farmaceutyczną, projekty
interdyscyplinarne realizowane na pograniczu
medycyny, biologii, chemii, ﬁzyki i informatyki,
consumer ﬁnance, e-commerce, nowe elektroniczne media oraz life science.
Ryzyko czasami się opłaca - czyli jak Henry
Ford zdobył kapitał na swoją firmę.
Nawet wielcy biznesmeni byli kiedyś anonimowi i nie znani, ale mieli pasję, pomysł i dużo
samozaparcia do realizacji swoich marzeń.
Wspomniany wyżej potentat, założyciel jednej
z największych korporacji na świecie, Henry
Ford na początku realizacji swojego pomysłu

w USA i tam właśnie ich sieci skupiają najwięcej członków. W Europie prym w ilości prywatnych inwestorów wiedzie Wielka Brytania.
W Polsce termin Aniołów Biznesu pojawił się
niedawno. W 2003 r. powstał PolBAN - Business
Angels Club, którego celem jest promocja i organizacja inwestycji w Polsce. U podstaw jego
działalności znajduje się założenie, iż jedną
z najważniejszych barier rozwoju przedsiębiorczości jest brak dostępu do kapitału. Problem
jest najbardziej zauważalny w przypadku młodych ﬁrm, które chcą wdrażać nowe technologie, usługi, które są we wczesnym stadium
rozwoju (faza seed i faza startu) i wykazują się
dużym potencjałem wzrostu swojej wartości15.

Charakteryzuje się ﬁnansowaniem działań poprzedzających założenie
ﬁrmy (rozruch ﬁrmy), zbudowaniem prototypu produktu, badaniem rynku,
produktu i konkurencji, skompletowaniem zespołu menedżerskiego.

Charakteryzuje się ﬁnansowaniem działań związanych z wejściem
ﬁrmy na rynek, zainicjowaniem działalności operacyjnej.

Źródło: P. Tamowicz, P. Rot, Fundusze venture capital w Polsce, Warszawa 2002, s. 7-8.

Inwestycje typu seed wiążą się z bardzo wysokim poziomem ryzyka technicznego, rynkowego oraz związanego z zarządzaniem
przyszłą ﬁrmą i jej rozwojem12. Poza tym,
inwestycja jest kierowana dla ﬁrm, które nie
posiadają znacznego majątku, który mógłby
być zabezpieczeniem, na wypadek niepowodzenia przedsięwzięcia.
W Polsce powstaje coraz więcej inicjatyw oferujących wsparcie w postaci Funduszu Kapitału Zalążkowego13. Aby ubiegać się o doﬁnansowanie na realizację przedsięwzięcia należy
przedstawić potencjalnemu inwestorowi m.in.
potencjał ﬁrmy, potrzeby kapitałowe, warunki
rynkowe dla przedsięwzięcia. Niektóre Fundu-
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korzystał z kapitału pochodzącego od zamożnych znajomych14. Dziś nazywamy ich
Aniołami Biznesu (ang: Business Angels). Są to
prywatni inwestorzy, którzy dostarczają kapitał
ﬁnansowy (inwestują własne oszczędności)
bezpośrednio do nowych (młodych) przedsiębiorstw o dużym potencjale rozwoju, z którymi to przedsiębiorstwami łączy ich jedynie interes ekonomiczny. Głównym źródłem zysków
inwestora jest wzrost wartości akcji (udziałów).
Anioł Biznesu posiada doświadczenie zdobyte
jako przedsiębiorca lub manager, dzięki czemu
może wspierać merytorycznie rozwój doﬁnansowywanej ﬁrmy.
Pojęcie Anioła Biznesu zostało sformułowane

Dla inwestora jakim jest np. bank, młoda ﬁrma,
w początkowym stadium rozwoju, z nowatorskim pomysłem, zwykle niosącym ze sobą
ryzyko inwestycyjne, może okazać się mało
wiarygodna.
Typowy Anioł Biznesu może przeznaczyć od
100 tys. do 5 mln zł na inwestycje. Aby móc
skorzystać z pomocy ﬁnansowej, należy zgłosić się do sieci skupiającej Anioły Biznesu16
przedstawiając swój pomysł na działalność.
Potencjalnego inwestora najbardziej zainteresuje: zespół przygotowujący projekt przedsięwzięcia - jego doświadczenie i zdeterminowanie do pracy, perspektywy rynku - szanse powodzenia przedsięwzięcia, posiadany produkt

i technologia, formy sprzedaży, przewaga
konkurencyjna. Te wszystkie informacje należy przekazać w formie streszczenia projektu.
Inwestorzy dokonują wstępnej analizy nadesłanych materiałów, kontaktują się z przedsiębiorcą, który przygotowuje prezentację projektu. Na etapie wstępnej oceny przedsięwzięcia
należy także przygotować biznes plan, który
zostaje oceniony przez potencjalnych inwestorów. Jeśli pomysł spełnił ich oczekiwania,
projekt ma szansę na akceptację. Na etapie
dalszego postępowania następuje podpisanie umowy o poufności, uszczegółowienie
biznes planu oraz opracowanie term sheet17.
Po ustaleniu szczegółów współpracy, następuje podpisanie umowy inwestycyjnej i przekazanie środków ﬁnansowych. Od tego momentu rozpoczyna się współpraca i monitoring
inwestycji18.
Podsumowując, jeśli mamy innowacyjny pomysł związany z nową technologią lub usługą,
nasza działalność gospodarcza znajduje się w
początkowej fazie rozwoju i brakuje nam inwestora na rozwój naszego przedsięwzięcia,
to warto zainicjować współpracę z Aniołem
Biznesu.

Podsumowanie
Aby znaleźć odpowiednią dotację na rozpoczęcie własnej ﬁrmy, należy wziąć pod uwagę
m.in. naszą sytuację na rynku, wiek, miejsce
zamieszkania, rodzaj ﬁrmy, jaką chcemy założyć lub jaki proﬁl ﬁrmy już prowadzimy oraz
na co chcemy przeznaczyć środki ﬁnansowe.
Musimy pamiętać o tym, że często programy
pomocowe wykluczają się wzajemnie i kiedy
korzystamy z jednego typu doﬁnansowania,
możemy zostać wykluczeni z możliwości ubiegania się o inne. Poza tym, aby skorzystać z
wybranej przez siebie dotacji, trzeba na bieżąco śledzić strony internetowe instytucji organizujących konkursy na dotacje i być w każdej
chwili przygotowanym na wzięcie udziału
w rekrutacji. Harmonogramy konkursów są
ogłaszane zwykle na początku roku, lecz nie są
wtedy podawane jeszcze konkretne daty.
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Interesującą alternatywą dla wspomnianych
dotacji są konkursy np. Darboven Idee Grant19,
Startup Fest20, konkurs „Pomysł na ﬁrmę”21.
Są to inicjatywy, którym nie towarzyszy dużo
biurokracji podczas procesu aplikacji o środki
ﬁnansowe i jednocześnie dają szansę na zdobycie znacznych środków ﬁnansowych (od 50
tys. do 100 tys.).

nym źródłem zysków dla inwestora są przychody ze sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwie.
11

P. Głodek, Fundusz kapitału zalążkowego [w:]
Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć,
pod red. K. B. Matusiaka, wyd. 2 rozszerzone,
Warszawa 2008, s. 106.
12

Ibidem s. 106.

13

Przypisy
1

Projekty realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2.
Więcej informacji na temat POKL na stronie
www.efs.gov.pl.

2

www.efs.wup.poznan.pl Zakładka Działanie
6.2 Lista instytucji udzielających wsparcia.

3

Portal Agencji Restrukturyzacji i Rozwoju
Rolnictwa - www.arimr.gov.pl

4

W Poznaniu informacje na temat dotacji
można znaleźć na stronie PUP w Poznaniu:
www.pup.poznan.pl.

5

Od 10.08.2010 r. maksymalna wartość dotacji
to 19 187,10 zł.

6

Lista RIF wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie www.parp.gov.pl.

7

Szczegóły na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl oraz
Portalu Wspieramy e-Biznes www.web.gov.pl.

8

Informacje o terminach organizowanych
konkursów, dokumentacja projektowa, niezbędne informacje na temat przygotowania
wniosku można znaleźć na stronie www.wrpo.
wielkopolskie.pl.

9

P. Głodek, Finansowanie Innowacji w Małych
i Średnich Przedsiębiorstwach, s. 40.

10

Nazywany kapitałem zwiększonego ryzyka
dostarczanym przez instytucjonalnych inwestorów zewnętrznych, charakteryzujący się
średnio - i długoterminowym ﬁnansowaniem
ﬁrm powstających i rozwijających się na bazie
innowacji, obarczonych wysokim stopniem
ryzyka niepowodzenia inwestycji, gdzie głów-
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Więcej na temat instytucji oferujących Fundusz Kapitału Zalążkowego na stronie: www.
pi.gov.pl w zakładce Baza instytucji - Fundusze
Kapitału Zalążkowego.
14

B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie Biznesu
w sektorze MSP, Warszawa 2007, s. 49.
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To już koniec
naszej wspólnej
podróży.
Dla Ciebie to jednak początek
drogi do własnej ﬁrmy.
Mamy nadzieję, że nasze porady
i podpowiedzi pomogą Ci odnaleźć się
w tej wędrówce. Przed Tobą droga
z pozoru prosta jak tory, ale pamiętaj,
że mkniesz po niej z ogromną
prędkością - kieruj dobrze,
aby biznes przynosił Ci
niesamowitą satysfakcję…

My trzymamy
za Ciebie kciuki
i życzymy
powodzenia!

Dział V
Kolej na legendę

Zespół Projektu
„Akademik
Przedsiębiorczości”

Urząd Miasta, Urząd Gminy
Poznań

Krotoszyn

Kościan

Urząd Miasta Poznania
Wydział Działalności Gospodarczej
ul. Matejki 50, pokój 203 (III piętro)
60-770 Poznań
tel. 61 878 49 37, 61 878 49 38

Urząd Miejski w Krotoszynie
Wydział Promocji, Przedsiębiorczości
i Integracji Europejskiej
ul. Kołłątaja 7, pok. 46
63-700 Krotoszyn
tel. 62 722 74 80

Urząd Gminy Kościan
ul. Młyńska 15
64-000 Kościan
tel. 65 512 10 01

Kalisz
Urząd Miasta Kalisza
Wydział Komunikacji i Ewidencji
Działalności Gospodarczej
ul. Kościuszki 1A
62-800 Kalisz
tel. 61 504 97 93, 61 504 97 95,
61 504 97 46

Konin
Urząd Miejski w Koninie
Pl. Wolności 1
62-500 Konin
tel. 63 240 11 11

Leszno
Urząd Miasta Leszno
ul. Karasia 15
64-100 Leszno
tel. 65 529 81 00

Ostrów Wielkopolski
Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski
al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 582 24 00
Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski
al. Powstańców Wielkopolskich 12
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 735 11 90

Piła
Urząd Miasta Piły
pl. Staszica 10
64-920 Piła
tel. 67 212 62 10

Gniezno
Urząd Miasta Gniezna
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno
tel. 61 426 04 00

Kępno
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno
tel. 62 782 58 00
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Urząd Skarbowy
Poznań
Urząd Skarbowy Poznań - Śródmieście
ul. Strzelecka 2/6
60-967 Poznań
tel. 61 858 31 80
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
ul. Chłapowskiego 17/18
60-965 Poznań
tel. 61 657 87 87
Urząd Skarbowy Poznań - Grunwald
ul. Smoluchowskiego 1
60-179 Poznań
tel. 61 664 40 00
Urząd Skarbowy Poznań - Jeżyce
ul. Słowackiego 22
60-823 Poznań
tel. 61 647 18 00
Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto
ul. Warszawska 183/185
61-055 Poznań
tel. 61 879 27 41

Piła
Urząd Skarbowy w Pile
ul. Kossaka 106
64-920 Piła
tel. 67 352 60 00

Gniezno
Urząd Skarbowy w Gnieźnie
ul. Spichrzowa 4
62-200 Gniezno
tel. 61 423 77 00

Kępno
Urząd Skarbowy w Kępnie
ul. Rynek 4
63-600 Kępno
tel. 62 782 93 00

Krotoszyn

Urząd Skarbowy Poznań - Wilda
ul. Wierzbięcice 45
61-558 Poznań
tel. 61 833 24 11

Urząd Skarbowy w Krotoszynie
ul. Polna 32
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 19 00

Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady
ul. Wojciechowskiego 3/5
60-685 Poznań
tel. 61 822 85 27

Konin

Kalisz
Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu
ul. Wrocławska 12/14
62-800 Kalisz
tel. 62 768 17 00
Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu
ul. Targowa 1
62-800 Kalisz
tel. 62 767 20 51

Ostrów Wielkopolski
Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp.
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ul. Chłapowskiego 45
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 738 81 00

Urząd Skarbowy w Koninie
ul. Zakładowa 7 A
62-510 Konin
tel. 63 245 68 77

Kościan
Urząd Skarbowy w Kościanie
ul. Młyńska 5
64-000 Kościan
tel. 65 512 28 44

Leszno
Urząd Skarbowy w Lesznie
ul. Mickiewicza 7
64-100 Leszno
tel. 65 529 30 10

Urząd
Statystyczny
Poznań
Urząd Statystyczny w Poznaniu
ul. Jana H. Dąbrowskiego 79
60-959 Poznań
tel. 61 279 82 00

Kalisz
Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu
pl. Jana Kilińskiego 13
62-800 Kalisz
tel. 62 502 71 00

Ostrów Wielkopolski
Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu
pl. Jana Kilińskiego 13
62-800 Kalisz
tel. 62 502 71 00

Piła
Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Pile
al. Niepodległości 37
64-920 Piła
tel. 67 352 72 00

Gniezno
Urząd Statystyczny w Poznaniu
ul. Jana H. Dąbrowskiego 79
60-959 Poznań
tel. 61 279 82 00

Kępno
Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu
pl. Jana Kilińskiego 13
62-800 Kalisz
tel. 62 502 71 00

Krotoszyn
Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu
pl. Jana Kilińskiego 13
62-800 Kalisz
tel. 62 502 71 00

Konin
Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Koninie
ul. Poznańska 84
62-510 Konin
tel. 063 249 94 00

Kościan
Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kościanie
al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
tel. 65 511 53 00

Leszno
Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kościanie
al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
tel. 65 511 53 00
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Poznań

Piła

Konin

ZUS I Oddział w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 12
60-908 Poznań
tel. 61 841 60 00

ZUS Oddział w Pile
ul. Drygasa 28
64-920 Piła
tel. 67 210 57 00

ZUS II Oddział w Poznaniu
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań
tel. 61 874 54 00

Gniezno

ZUS II Oddział w Poznaniu Inspektorat
w Koninie
ul. Św. Maksymiliana Kolbego 1
62-510 Konin
tel. 63 246 67 00

ZUS Inspektorat w Poznaniu
ul. Fabryczna 27/28
61-512 Poznań
tel. 61 831 41 00

Kalisz
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Inspektorat w Kaliszu
ul. Konopnickiej 31
62-800 Kalisz
tel. 62 766 30 44

Ostrów Wielkopolski
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wysocka 1 B
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 735 71 00
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ZUS II Oddział w Poznaniu Inspektorat
w Gnieźnie
ul. Sienkiewicza 4
62-200 Gniezno
tel. 61 424 05 00

Kępno
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Inspektorat w Kępnie
ul. Solidarności 8
63-600 Kępno
tel. 62 782 30 34

Krotoszyn
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Biuro Terenowe w Krotoszynie
ul. Kobierska 5
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 37 12

Kościan
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Inspektorat w Kościanie
ul. Kaźmierczaka 31
64-000 Kościan
tel. 65 511 01 74

Leszno
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Inspektorat w Lesznie
Al. Krasińskiego 36
64-000 Kościan
tel. 65 525 84 00

Państwowa Inspekcja Pracy
Poznań

Ostrów Wielkopolski

Krotoszyn

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
ul. Św. Marcin 46/50
61-807 Poznań
tel. 61 859 90 00

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Grabowska 29
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 737 46 00

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Grabowska 29
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 737 46 00

Piła

Konin

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Oddział w Pile
ul. Sikorskiego 35
64-920 Piła
tel. 67 212 52 01, 67 212 09 73

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Oddział w Koninie
ul. Obrońców Westerplatte 12
62-500 Konin
tel. 63 242 88 22

Gniezno

Kościan

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
ul. Św. Marcin 46/50
61-807 Poznań
tel. 61 859 90 00

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Oddział w Lesznie
ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno
tel. 65 520 59 27

Kalisz
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Grabowska 29
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 737 46 00

Kępno
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Grabowska 29
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 737 46 00

Leszno
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Oddział w Lesznie
ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno
tel. 65 520 59 27
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Ośrodki szkoleniowo-doradcze
Poznań
Wielkopolska Izba PrzemysłowoHandlowa
ul. Głogowska 26
60-734 Poznań
tel. 61 869 01 00
Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Piekary 19
61-823 Poznań
tel. 61 656 35 00
Polska Izba Gospodarcza Importerów,
Eksporterów i Kooperacji
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
tel. 61 851 78 48
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Regionalny Ośrodek Europejskiego
Funduszu Społecznego
ul. Działyńskich 2/10
61-727 Poznań
tel. 61 223 29 76
Poznański Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości
ul. Stary Rynek 52B
61-772 Poznań
tel. 61 853 22 04
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
tel. 61 853 78 05

Kalisz
Regionalny Ośrodek Europejskiego
Funduszu Społecznego
ul. Częstochowska 25/28
62-800 Kalisz
tel. 62 757 03 63
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości,
Punkt Konsultacyjny, Enterprise Europe
Network
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. 62 765 60 61

Ostrów Wielkopolski

Piła

Leszno

Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej
Wielkopolski- Ostrów Wielkopolski
ul. Wrocławska 93
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 735 67 49

Pilska Izba Gospodarcza
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel. 67 214 34 74

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. 55 Pułku Piechoty 34
64-100 Leszno
tel. 65 529 56 56

Regionalny Ośrodek Europejskiego
Funduszu Społecznego
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel. 67 214 54 34

Regionalny Ośrodek Europejskiego
Funduszu Społecznego
pl. J. Metziga 26/6
64-100 Leszno
tel. 65 520 78 86

Punkt Konsultacyjny
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel. 67 214 27 28

Punkt Konsultacyjny
pl. Kościuszki 4B
64-100 Leszno
tel. 65 529 68 24

Eurocentrum Innowacji
i Przedsiębiorczości
ul. Ledóchowskiego 36
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 10 27
Ostrowskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 11 60

Gniezno
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju
Gospodarczego
ul. Rynek 10/1
62-200 Gniezno
tel. 61 426 45 34

Krotoszyn
Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zdunowska 12
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 06 23

Konin
Regionalny Ośrodek Europejskiego
Funduszu Społecznego
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
62-510 Konin
tel. 63 245 88 11
Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
tel. 63 245 30 95

Centra Transferu
Technologii
Poznań
Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
tel. 61 850 49 36
Centrum Wspierania Innowacji
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
tel. 61 827 97 46
Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej
ul. Św. Marcin 80/82, pok. 355
61-809 Poznań
tel. 61 852 49 46

Kościan

Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu
Technologii Politechniki Poznańskiej
ul. Kórnicka 5 (Dom Studencki nr 3)
61-138 Poznań
tel. 61 647 58 47

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Rzemieślnicza 2
64-000 Kościan
tel. 65 512 77 83

Wielkopolski Instytut Jakości
ul. Szelągowska 49
61-626 Poznań
tel. 61 855 39 90
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Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji
ul. Stary Rynek 97/100
61-773 Poznań
tel. 61 853 33 71

64-100 Leszno
tel. 65 528 78 62

Ośrodek Innowacji NOT
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
tel. 61 853 68 05 wew. 377

Ośrodek Innowacji NOT
ul. Gen. Sikorskiego 9A
64-100 Leszno
tel. 65 520 33 21

Uczelniane Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 7c, pok. 116
60-813 Poznań
tel. 61 829 24 22
Fundacja Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
tel. 61 827 97 46
Wielkopolska Izba PrzemysłowoHandlowa
ul. Głogowska 26
60-734 Poznań
tel. 61 869 01 00

Piła
Ośrodek Innowacji NOT
ul. Browarna 19
64-920 Piła
tel. 67 213 16 77

Kalisz
Ośrodek Innowacji NOT
ul. Rumińskiego 2
62-800 Kalisz
tel. 62 757 68 48

Konin
Ośrodek Innowacji NOT
ul. Przemysłowa 3D
62-510 Konin
tel. 63 242 86 98

Leszno
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Mickiewicza 5
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Preinkubatory,
Akademickie
Inkubatory Przedsiębiorczości

Lokalne i regionalne fundusze
pożyczkowe
Poznań

Poznań

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy
Wielkopolska Północ
ul. Żydowska 15/18
61-761 Poznań
tel. 61 853 63 97

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
przy Uniwersytecie Ekonomicznym
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-895 Poznań
tel. 515 061 876

Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
ul. Piekary 19
61-823 Poznań
tel. 61 656 53 06

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
przy Wyższej Szkole Komunikacji
i Zarządzania
Stary Rynek 87/88
61-773 Poznań
tel. 515 061 876
Preinkubator Akademicki UAM
ul. Zwierzyniecka 7a, sala C
60-813 Poznań
tel. 61 829 24 87
Poznański Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości
ul. Kościelna 21
60-536 Poznań
tel. 61 665 76 70
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Politechniki Poznańskiej
ul. Kórnicka 5, pok. 16
61-132 Poznań
tel. 61 665 28 54

Kalisz
Fundacja Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. 62 764 12 42

Ostrów Wielkopolski
Ostrowskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 11 60 wew. 20

Piła
Subregionalny Fundusz Pożyczkowy
Wielkopolska Północ
ul. Niepodległości 37
64-920 Piła
tel. 91 359 52 62

Fundusz
kapitału
zalążkowego

Gniezno
Powiatowy Fundusz Poręczeń
Kredytowych
ul. Rynek 10/1
62-200 Gniezno
tel. 61 426 45 34

Poznań
BIB Seed Capital
ul. Św. Marcin 80, lok. 355
61-809 Poznań
tel. 61 852 49 46

Fundusze
poręczeń
kredytowych

A

Poznań
Fundusz Promocji i Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego
ul. Strzelecka 49
61-846 Poznań
tel. 61 858 10 60
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych
al. Marcinkowskiego 20
61-827 Poznań
tel. 61 855 64 80

Ostrów Wielkopolski
Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 11 60

Inkubatory
Technologiczne,
Inkubatory Przed- Parki
siębiorczości
Technologiczne
Poznań
Inkubator Technologiczny
ul. Rubież 46, bud. C4
61-612 Poznań
tel. 61 622 69 00

Poznań

Kalisz

Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji UAM
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
tel. 61 827 97 00

Inkubator Technologiczny
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. 62 764 12 42

Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 1, Złotniki
62-002 Suchy Las
tel. 61 658 54 99
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Sieci Aniołów Biznesu
PolBAN - Business Angels Club
ul. Fordońska 393
85-766 Bydgoszcz
PolBAN - Business Angels Club
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
tel. 22 208 27 06, 22 224 10 87
Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN
ul. Sokolska 8
40-086 Katowice
tel. 32 200 84 08

Regionalna Sieć Inwestorów i Inwestycji
Kapitałowych RESIK
ul. Łukasiewicza 1
31-429 Kraków
tel. 12 294 20 70
Sieć Inwestorów Prywatnych SATUS
ul. Oleandry 2
30-063 Kraków
tel. 12 294 72 15
Lubelska Sieć Aniołów Biznesu (LSAB)
ul. Rynek 7
20-111 Lublin
tel. 81 743 68 26
Gildia Aniołów Biznesu
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel. 42 664 37 96
Sieć Aniołów Biznesu AMBER
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
tel. 91 312 92 18
Lewiatan Business Angels (LBA)
ul. Flory 9/7
00-586 Warszawa
tel. 22 565 18 25
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