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Entrepreneurship in Poland
Rejestry, ustawy, kodeksy, rodzaje spółek, etc.
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Czym jest działalność gospodarcza
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 4 lipca 2004 roku.
Art. 2.
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.
Art. 4.1., (również analogicznie w art. 43 Kodeks Cywilny)
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną — wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Kodeks cywilny
(brak artykułu z definicją)
Osoba fizyczna to każdy człowiek od urodzenia do śmierci. (wg kodeksu może ma zdolność prawną)
Art. 33
Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.
Kodeks Spółek Handlowych
Art. 12
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona
podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.
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Spółki osobowe
Spółka cywilna (CEIDG)
Art. 860.1
Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w
sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.
Art. 864
Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.
Spółka jawna (KRS, a cywilna?)
W porównaniu do cywilnej odpowiedzialność wspólników dopiero po nieudanej próbie odzyskania i braku szans na
odzyskanie długu od spółki
Spółka partnerska (KRS)
specjalny typ tworzony w celu wykonywania wolnego zawodu.

Spółka komandytowa (KRS)
Komplementariusz - zobowiązania bez ograniczeń, może być z o.o.)
Komandytariusz- zobowiązania do wkładu
Spółka komandytowo-akcyjna (KRS)
komplementariusz – zobowiązania bez ograniczeń (może być sp. z o.o.)
akcjonariusz (rada nadzorcza)
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Spółki prawa handlowego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka powołana przez jednego lub więcej wspólników odpowiadających za zobowiązania do wysokości wniesionego
kapitału zakładowego.
Minimalny kapitał zakładowy (50tys/5tys/1zł), minimalna wartość udziału - 50zł.
Spółka akcyjna
Spółka powołana przez wielu akcjonariuszy. Min. Kapitał 100tys, min. wart. akcji 1gr.
Księgowość:
▹ Występuje podwójne opodatkowanie (dywidendy),
▹ Tzw. pełna księgowość (prowadzenie ksiąg).
Organy spółki:
▹ Zarząd – prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę.
▹ Rada Nadzorcza (ew. Komisja rewizyjna) – nadzoruje, opiniuje, ocenia, może wydać polecenia w konkretnym zakresie.
▹ Zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy – najwyższa władza w spółce.
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Instytucje otoczenia biznesu
ZUS
Państwowa instytucja zajmująca się ubezpieczeniami społecznymi.
Do ZUS odprowadzamy co miesiąc składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe.
GUS
Główny Urząd Statystyczny zbiera i udostępnia dane statystyczne (m.in. średnie i medianę wynagrodzeń).
PKD
Polska Klasyfikacja Działalności – podział rodzajowy działalności gospodarczych.
Omówmy na przykładzie (http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/lista_pkd, https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd)
US
Urząd Skarbowy organ administracji podatkowej.
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Klasyfikacja firm
Mikroprzedsiębiorstwo
Poniżej 9 pracowników oraz poniżej 2mln euro obrotu.

Małe przedsiębiorstwo
10 do 49 pracowników oraz poniżej 10mln euro obrotu
Średnie przedsiębiorstwo
50 do 249 pracowników oraz poniżej 43mln euro obrotu
Duże przedsiębiorstwo
Pozostali
Sektor publiczny / Sektor prywatny
Produkcyjne/Usługowe/Handlowe/Rolne/Budowlane

Entrepreneurship in Poland
Zakładanie firmy – na przykładzie 1-os DG
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Formalności urzędowe
Profil zaufany
Jest to metoda potwierdzenia tożsamości w celu korzystania z usług oferowanych przez organy administracji publicznej.
Po założeniu konta w elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej należy udać się z dowodem tożsamości
(dow. os./paszport) do punktu potwierdzającego.
Podpis kwalifikowany
Podpis elektroniczny mający taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny. Musi spełniać wymagania określone w
ustawie o podpisie elektronicznym.
CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to rejestr przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
KRS
Krajowy Rejestr Sądowy to rejestr przedsiębiorców nie będących osobami fizycznymi (oprócz spółek, również
stowarzyszenia i fundacje)
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Przed założeniem firmy
Niezbędne dane przed rozpoczęcie zakładania spółki:
▹ Wszystkie swoje dane osobowe
▹ Nazwa
▹ Data – planowana rozpoczęcia działalności, powstania obowiązku ZUS,
▹ Przynależność do US
▹ Informację o wyborze sposobu opodatkowania
▹ Pieczątka,
▹ Numer konta bankowego,
▹ Adres siedziby, adres wykonywania działalności
▹ Baza wiedzy
▹ Księgowość
▹ PKD

Przydatne:
▹ Domena internetowa i adres email
▹ Terminarz przedsiębiorcy – kalendarz ważnych dat (np. 10, 15, 20, 25, ostatni dzień miesiąca)
Prezentacja wypełnienia wniosku rozpoczęcia DG.

Entrepreneurship in Poland
Plan działania
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Business Model Canvas
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1. Problem
List your top 1-3
problems

4. Solution
Outline a possible solution
for each problem

…

...

3. Unique value proposition
Single, clear, compelling
message that states why are
you different and worth paying
attention

9. Unfair Advantage
Something that cannot be
easily bought or copied.

2. Customer Segments
List your target customers
and users.

...

…

…
8. Key metrics
List the key numbers that
tell you how your business is
going.

5. Channels
List your path to customers
(inbound or outbound)
...

Lean Canvas

...
EXISTING
ALTERNATIVES
List how these
problems are solved
today.

HIGH-LEVEL CONCEPT
List your X for Y analogy, e.g.
Youtube = Flickr for videos

EARLY ADOPTERS
List the characteristics of
your ideal customers.

...

...

...

7. Cost structure
List your fixed and variable costs

6 .Revenue streams
List your sources of revenue

...

...
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Biznesplan
Biznesplan powinien zawierać:
1. Zarządzanie i pracownicy
2. Opis produktu (USP)
3. Marketing:
▸ Klient, Rynek, My a Konkurencja, Kanały dystrybucji, Weryfikacja opłacalnośći
4. Potencjał sprzedaży
▸ Potencjał, umiejętności i doświadczenie kadry w tym zakresie
5. Charakterystyka firmy
▸ Kultura organizacyjna, misja, wizja, wartości, przewaga konkurencyjna,
▸ Analiza nas i otoczenia
6. Plany i harmonogramy
▸ Opis najważniejszych procesów zachodzących w firmie
▸ Struktura organizacyjna
▸ Baza wiedzy
7. Analiza finansowa

Entrepreneurship in Poland
Instytucje wspierające, źródła finansowania
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Instytucje wspierające przedsiębiorstwa
Lokalne:
1. Urząd pracy
⬩ szkolenia, dofinansowania, poszukiwanie pracowników,
2. Urząd miasta/Urząd Marszałkowski
⬩ Szkolenia, konkursy, spotkania (PDPA, Poznański Lider), Promocja, Kontakty
3. Centra Transferu Technologii
⬩ cel sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie do gospodarki wyników badań i prac rozwojowych
4. Preinkubatory
⬩ Początkowy etap inkubacji, selekcja i wsparcie powstawania pomysłów
5. Inkubatory
⬩ Wsparcie od momentu powstania pomysłu do momentu stabilizacji rynkowej
6. Parki technologiczne
⬩ Obiekty budowlane z infrastrukturą, udostępniane w celu wymiany wiedzy

Krajowe:
1. PARP
2. NCBiR
Globalne:
1. Unia Europejska (np. Horyzont 2020, 7PR)
2. Fundusze innych krajów (np. norweskie)
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Źródła finansowania
Kredyty i pożyczki
▸ Kupieckie
Kredyt udzielony klientowi przez dostawcę. Towar lub usługa dostarczane są od razu. Płatność jest odroczona.
▸ Inwestycyjne
Kredyt przeznaczony na realizację przedsięwzięcia – zakup wartości niematerialnych i prawnych, inwestycje w środki
trwałe (modernizacja, odtworzenie, nowe ŚT)
▸ Obrotowe
Kredyt przeznaczony na utrzymanie płynności finansowej – pokrycie bieżących zobowiązań.
Pożyczka (K.C.) – może dotyczyć środków pieniężnych i przedmiotów. W przypadku środków pieniężnych zastosowani emają
regulacje dotyczące kredytów konsumenckich.
Linia kredytowa – możliwość zejścia stanu konta poniżej 0zł do wysokości udzielonego kredyty.
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Źródła finansowania
Leasing
Przekazanie praw do korzystania z rzeczy na ustalony z góry czas z określoną opłatą.
Właścicielem jest leasingodawca, korzystającym leasingobiorca.
⬩ Operacyjny
Oddanie na czas nie krótszy niż ustawowa amortyzacja z możliwością wykupu.
Amortyzacja po stronie leasingodawcy. Rata stanowi koszt leasingobirocy.
⬩ Finansowy
Oddanie z możliwością wykupu.
Amortyzacja po stronie leasingobiorcy. Część odsetkowa stanowi koszt, a kapitałowa to spłata kapitału jak w kredycie.
⬩ Zwrotny
Firma posiada środki trwałe, ale potrzebuje gotówki.
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Źródła finansowania
1. Dofinansowanie bezzwrotne:
1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
3. Narodowe Centrum Nauki
2. Fundusze inwestycyjne:
1. Private Equity
⬩ Inwestycja w firmy dojrzałe, często większościowe lub wszystkie udziały, w celach reorganizacji.
2. Venture Capital (prywatne, ale też 3.1)
⬩ Podzbiór Private Equity – z tym, że inwestycja na wczesnym etapie rozwoju, w firmy wyższego ryzyka z
branż technologicznych. Udziały mniejszościowe z zamiarem odsprzedania.
3. Anioły biznesu
⬩ Inwestycja na wczesnym etapie prywatnej osoby zazwyczaj związane z branżą w zamian udziały. Inwestor
prywatny
4. Seed Funds
⬞ Fundusze kapitału zalążkowego (oprócz powyższych, również crowdfunding) na bardzo wczesnym etapie w
celu stworzenia MVP.
3. Giełda
1. Newconnect
2. GPW
4. Konkursy
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Dziękuję!
Pytania?

