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WSTĘP 
 
 
 We współczesnym świecie jednym z najważniejszych czynników 
konkurencyjności gospodarki jest aktywność innowacyjna przedsię-
biorstw oraz ich zdolność do efektywnego wykorzystania kapitału 
ludzkiego wysokiej jakości, wiedzy i wyników badań naukowych. 
Oznacza to, że sukces w budowaniu potencjału konkurencyjnego 
zarówno mikropodmiotów, a tym samym także każdej gospodarki 
w ujęciu makroekonomicznym jest w znacznej mierze zdetermino-
wany przez ścisłą współpracę przedsiębiorstw zarówno z ośrodkami 
badawczymi jak i uczelniami wyższymi.  Efektywna współpraca po-
między tymi podmiotami może się rozwijać w warunkach rosnącej 
świadomości firm o możliwościach uzyskania szczególnych przewag 
konkurencyjnych poprzez wykorzystanie efektów synergii powstają-
cych na linii biznes – nauka, z drugiej strony wymaga od ośrodków 
badawczych oraz uniwersytetów przyjęcia postaw przedsiębior-
czych. Można więc przyjąć, że zdolność świata nauki do rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej staje się szczególnie ważnym nośni-
kiem potencjału gospodarczego kraju, czy też regionu.     
 Powyższe kwestie nabierają szczególnego znaczenia w przypadku 
regionów mających duże ambicje modernizacyjne, a jednocześnie 
zmagającymi się z wieloma tradycyjnymi barierami rozwoju gospo-
darczego. Województwo kujawsko-pomorskie może być uznane za 
taki przykład. W jego przypadku z jednej strony rosnącym proble-
mem jest występowanie wielu obszarów gospodarki, w których 
wymagane są usprawnienia proinnowacyjne, z drugiej strony rozwój 
potencjału innowacyjnego regionu napotyka na wiele ograniczeń. 
Świadczą o tym dane Eurostatu. Wskaźnik potencjału kapitału ludz-
kiego dla nauki i techniki (HRST) jako odsetek osób aktywnych za-
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wodowo oraz jako udział w liczbie ludności ogółem w regionie jest 
najniższy w kraju. Pogarszającą się sytuację w potencjale konkuren-
cyjnym potwierdza również spadek liczby osób zatrudnionych 
w sektorze B+R. Problemy te są dodatkowo potęgowane przez niski 
poziom przedsiębiorczości akademickiej w regionie. Przedsiębior-
czość akademicka jest tutaj definiowana jako całokształt działań  
podejmowanych w sferze edukacji biznesu oraz praktycznego 
wspierania tworzenia nowych firm powstałych na bazie know-how 
osób związanych z badaniami naukowymi. Z badań nad przedsię-
biorczością akademicką PARP wynika, że większość pracowników 
zatrudnionych na uczelniach województwa nie współpracuje 
z gospodarką, a jedynie kilka lub kilkanaście procent naukowców 
aktywnie współpracuje z biznesem. Oznacza to, iż świadomość po-
trzeby transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki i biznesu jest 
niewielka. Tym samym tworzenie warunków dla rozwoju konkuren-
cyjności województwa kujawsko-pomorskiego wymaga wzmacnia-
nia tych powiązań. W związku z powyższym niezbędna jest realizacja 
przedsięwzięć mających na celu inspirowanie i kreowanie pomysłów 
na biznes wśród przedstawicieli środowiska akademickiego oraz 
przygotowanie ich do podejmowania działalności gospodarczej typu 
spin-off lub spin out.  

Przedkładana Czytelnikowi monografia jest owocem rozważań 
powstałych w trakcie wdrażania w okresie od 1 września 2010 roku 
do 30 czerwca 2011 roku projektu pt. „Promocja przedsiębiorczości 
akademickiej w województwie kujawsko- pomorskim”. Inicjatywa ta 
była realizowana przez firmę DORFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 
w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddzia-
łem w Toruniu. Finansowana była przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków przewidzianych 
w Priorytecie VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2. Trans-
fer wiedzy, podziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki 
i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Celem opisywanego projektu było wypromowanie idei przedsię-
biorczości akademickiej w województwie kujawsko-pomorskim, jak 
również poszerzenie wiedzy na temat tworzenia i funkcjonowania 
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działalności gospodarczej oraz podniesienie świadomości w zakresie 
komercjalizacji wiedzy i tworzenia współpracy sfery nauki z sekto-
rem przedsiębiorstw. Adresatami niniejszego projektu byli studenci, 
absolwenci i pracownicy dydaktyczno-naukowi zamierzający rozpo-
cząć własną działalność gospodarczą. Osiągnięcie zakładanych zało-
żeń projektu było możliwe poprzez organizację bogatego wsparcia 
szkoleniowego, dzięki któremu uczestniczki i uczestnicy projektu 
uzyskali wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, jak również doradztwa indywidualnego w zakresie 
określenia predyspozycji i umiejętności zarządzania oraz wskazań 
w zakresie funkcjonowania w biznesie. Dodatkowym atutem projek-
tu była możliwość udziału w badaniach nad barierami rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej w Polsce oraz weryfikacja zdobytej 
wiedzy i praktycznego przygotowania do realizacji zamierzonej in-
westycji poprzez uczestnictwo w Konkursie na najlepszy Biznes Plan 
planowanej działalności gospodarczej. Istotne znaczenie miał rów-
nież transfer wiedzy podczas konferencji naukowej „Spin off, spin 
out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz 
stymulowania innowacyjności regionu” oraz praca przy współtwo-
rzeniu monografii naukowych. 

Niniejsza monografia składa się z siedmiu rozdziałów ujętych 
w dwóch  zwartych merytorycznie częściach.  

Część pierwsza zatytułowana „Uwarunkowania rozwoju 
i funkcjonowania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce” tworzy 
tło do zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem działal-
ności gospodarczej. Rozdziały w niej zawarte, ze względu na ograni-
czoną objętość monografii, sygnalizują tylko część problemów 
z zakresu prawa, finansów, marketingu i zarządzania związanych 
z biznesem. Mimo tego czytelnik znajdzie tu kompleksowe ujecie 
i omówienie najważniejszych problemów, które mogą zdecydować 
o sukcesie bądź porażce w początkowych fazach prowadzenia sa-
modzielnej działalności gospodarczej. 

Pierwszy rozdział obejmuje praktyczną analizę aktualnych regu-
lacji prawnych odnoszących się do poszczególnych form uczestni-
czenia przez osoby fizyczne w życiu gospodarczym: jednoosobowej 
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działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej. Uwypuklona została 
specyfika każdej z wyżej wymienionych form ze wskazaniem na ich 
wady i zalety. W dalszej części rozdziału wskazano na wymogi for-
malne, które należy spełnić, by założyć konkretny typ działalności 
gospodarczej oraz  zasady kontroli działalności gospodarczej przez 
organy administracji.  

Autorka drugiego rozdziału skoncentrowała się na omówieniu 
obecnych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek 
handlowych w Polsce. Szczegółowo została przedstawiona charakte-
rystyka spółek osobowych i kapitałowych z naciskiem na praktyczne 
aspekty działania różnego rodzaju form prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

W trzecim rozdziale zostały zaprezentowane pozytywne i nega-
tywne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz 
został scharakteryzowany proces powstawania firmy. Najpierw opi-
sano źródła pomysłów na biznes oraz cechy dobrego pomysłu, 
a następnie przedstawiono planowanie działalności jako mapę reali-
zacji przedsięwzięcia i odpowiedź na niepewność kreowaną przez 
otoczenie przedsiębiorstwa. Rozdział zakończono opisem ostatniego 
etapu tworzenia firmy – wykonania, które jest związane z organizo-
waniem, motywowaniem oraz kierowaniem, czyli działaniami po-
zwalającymi na zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu w bizne-
sie. 

Następny rozdział został poświęcony zagadnieniom finansowania 
działalności firmy. Wskazano w nim potencjalne źródła finansowa-
nia, takie jak: dopłaty do kapitału, kredyty i pożyczki oraz publiczne 
emisje akcji i obligacji. Scharakteryzowano również fundrising, rynek 
funduszy podwyższonego ryzyka oraz możliwości pozyskania dotacji 
z powiatowych urzędów pracy i dotacji unijnych na powstanie i roz-
wój firmy. W rozdziale opisano zasady funkcjonowania poszczegól-
nych form wsparcia finansowego przedsiębiorstw, ich wpływ na 
wzrost gospodarczy oraz znaczenie na rozwój mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw.  

Rozdział piąty został poświęcony formom wspomagania przed-
siębiorczości akademickiej w województwie kujawsko-pomorskim. 
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Pozwala on na usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dostępnej 
w mediach oraz przekazywanej w ramach zajęć w ośrodkach eduka-
cyjnych. Daje on ogólny pogląd na różne rodzaje form pomocy 
przedstawicielom środowiska akademickiego (studentom, doktoran-
tom, młodym pracownikom naukowym) w zakresie kreowania ini-
cjatyw biznesowych. Rozdział ten został zakończony opisem barier 
w rozpoczęciu własnej działalności oraz porównaniem form wspar-
cia oferowanych przez instytucje wspomagające przedsiębiorczość 
akademicką. 

Druga część monografii obejmuje studia przypadków firm, które 
z małej inicjatywy przekształciły się w duże sukcesy biznesowe.  

Rozdział szósty został poświęcony kwestiom aktywności i działal-
ności studenckiej oraz sukcesowi twórcy serwisu społecznościowego 
nasza-klasa.pl.  

W ostatnim rozdziale opisano rozwój międzynarodowej korpora-
cji Google Inc., której głównym produktem jest najbardziej popular-
na na świecie wyszukiwarka internetowa, stanowiąca symbol inter-
netowej rewolucji ostatniej dekady. Scharakteryzowano również 
przełomowy i unikalny model ekonomiczny spółki, oparty na wielu 
innowacjach w dziedzinie produkcji, zarządzania personelem, relacji 
z klientami oraz kontroli.  

Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się do powstania niniejszej monografii. Dziękujemy 
właścicielom firmy Dorfin sp. z o.o. z Torunia oraz członkom Polskie-
go Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu wspierającym 
realizację projektu „Promocja przedsiębiorczości akademickiej 
w województwie kujawsko pomorskim”. Jesteśmy wdzięczni za pod-
jęcie inicjatywy mającej na celu promocję przedsiębiorczości aka-
demickiej wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego 
i pozyskanie na jej realizację odpowiedniego dofinansowania. Wyra-
zy wdzięczności kierujemy również w stronę dr hab. Lecha Nieżu-
rawskiego, prof. UMK za trud włożony w przygotowanie recenzji  
niniejszej monografii.  

Z ogromną satysfakcją przedkładamy Czytelnikom tę książkę, li-
cząc na życzliwe przyjęcie jej treści i zainteresowanie. Wierzymy, że 
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niniejsza publikacja przyczyni się do przybliżenia zagadnień związa-
nych z funkcjonowaniem przedsiębiorczości akademickiej w Polsce, 
a jednocześnie stanie się inspiracją do dalszych, pogłębionych badań 
naukowych w omawianym zakresie. Równocześnie wyrażamy na-
dzieję, że inicjatywa wydania tego typu publikacji jest na tyle istot-
na, że współpraca sfery nauki ze sferą biznesu w tym obszarze za-
owocuje kolejnymi monografiami. 
 
 

Adam P. Balcerzak, Agnieszka Syrocka-Sijka 
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ROZDZIAŁ 1  
 
 

PRAWNE ASPEKTY ZAKŁADANIA  
I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  

GOSPODARCZEJ W POLSCE PRZEZ  
OSOBY FIZYCZNE 

 

 

Anna Falkowska 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Wydział Prawa i Administracji 
 
 

WPROWADZENIE 
    

 Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej przez oso-
by fizyczne jest najbardziej popularną formą aktywności gospodar-
czej. Spośród ponad 3 mln 700 tys. podmiotów gospodarki narodo-
wej funkcjonujących w 2009 r., ponad 2 mln 800 tys. stanowiły oso-
by fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Tendencja ta jest 
stała od wielu lat (por. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010). 
Znaczny udział w życiu gospodarczym mają też spółki cywilne. Ich 
ilość spadła w ostatnich latach, jednakże nadal stanowią one niemal 
połowę wszystkich spółek zarejestrowanych w rejestrze REGON. 
Ilość tworzonych działalności odpowiadających konstrukcji spółki 
cichej jest trudna do stwierdzenia. Nie podlegają one bowiem reje-
stracji w żadnej formie. Pojawiające się coraz częściej głosy doktry-
ny, poświęcające znaczną uwagę spółkom cichym i wskazujące na 
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konieczność regulacji prawnej tej formy działalności, świadczą o ich 
licznej obecność w gospodarce (Koronkiewicz 2007). 
 Celem niniejszego rozdziału jest analiza poszczególnych form 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, w spo-
sób umożliwiający dokonanie wyboru najlepszej z nich przez osoby 
planujące rozpoczęcie własnej działalności. Syntetycznie opisano 
wady i zalety jednoosobowej działalności, spółki cywilnej i spółki 
cichej. Wskazano też na czynności formalne, których dokonanie jest 
niezbędne do rozpoczęcia działalności w określonej formie. Przed-
stawiono ponadto ogólne warunki prowadzenia działalności gospo-
darczej w Polsce: obowiązującą zasadę swobody umów oraz reguły 
kontroli przedsiębiorców.   
 

SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

 Podstawową zasadą odnoszącą się do zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w Polsce jest zasada wolności gospodar-
czej. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny, zasada ta ozna-
cza swobodę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w dowolnie wybranych formach prawnych, na zasadzie samodziel-
ności, jednakże bez naruszenia interesów publicznych (Banaszak 
2009). Swoim zakresem wolność ta obejmuje więc zarówno wolność 
wyboru rodzaju działalności gospodarczej, jak i wolność wykonywa-
nia i zaprzestania wykonywania wybranej działalności gospodarczej 
(Banaszak 2009). 
 Zasada wolności działalności gospodarczej została uznana przez 
ustawodawcę za na tyle istotną, iż swój wyraz znalazła w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym aktem, zasada swobody 
działalności gospodarczej stanowi jeden z podstawowych elemen-
tów ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej (art. 20). Wol-
ność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego, jej 
ograniczenie jest jednak dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko 
ze względu na ważny interes publiczny (art. 22). Ustawodawca nie 
może więc w dowolny sposób wprowadzać wyjątków od zasady 
swobody działalności gospodarczej, lecz każdorazowe jej ogranicze-
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nie wymaga spełnienia konkretnych przesłanek. Trybunał Konstytu-
cyjny bowiem wskazał, iż art. 22 konstytucji przewiduje jedynie mi-
nimalne wymagania dla limitacji działalności gospodarczej. Wpro-
wadzenie więc wyjątków od zasady wolności gospodarczej w drodze 
ustawowej z powołaniem na ważny interes publiczny nie oznacza, iż 
takie ograniczenie będzie zawsze zgodne z konstytucją. Interes ten 
powinien być na tyle istotny, by wyraźnie uzasadniać ograniczenie 
wolności gospodarczej. Według ugruntowanego stanowiska Trybu-
nału Konstytucyjnego, ustawodawca nie może ustanawiać ograni-
czeń przekraczających pewien stopień uciążliwości, a zwłaszcza za-
kłócających proporcje pomiędzy stopniem naruszenia uprawnień 
jednostki a rangą interesu publicznego, który ma w ten sposób pod-
legać ochronie (orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., K. 11/94, 
OTK 1995, cz. I, poz. 12; wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2004 r., 
K 33/03, OTK-A 2004, cz IV, poz. 31). 
 Przykładem ograniczenia wolności gospodarczej ze względu na 
ważny interes publiczny jest zakaz prowadzenia określonej działal-
ności przez osoby pełniące funkcje publiczne, np. zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej na własny rachunek z wykorzystaniem 
mienia państwowego lub komunalnego przez osoby wchodzące 
w skład organów gminy. Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny, 
ograniczenie to zmierza w istocie do ochrony interesu publicznego, 
polegającego na zapobieżeniu angażowania się osób publicznych 
w sytuacje i uwikłania mogące nie tylko poddawać w wątpliwość ich 
osobistą bezstronność czy uczciwość, ale także podważać autorytet 
organów Państwa oraz osłabiać zaufanie wyborców i opinii publicz-
nej do ich prawidłowego funkcjonowania (uchwała TK z 13 kwietnia 
1994 r., W 2/94; OTK 1994, nr 1, poz. 21; wyrok TK z 31 marca 1998 
r., K 24/97, OTK 1998, nr 2, poz. 13). W celu zrealizowania powyż-
szych celów w 1992 r. uchwalono ustawę o ograniczeniu działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ustawa ta 
potocznie nazywana była ustawą antykorupcyjną. W 1997 r. została 
zastąpiona nową ustawą o tym samym tytule. 
 Wyżej wskazane zasady konstytucji rozwija i precyzuje ustawa 
o swobodzie działalności gospodarczej (usdg). Akt ten reguluje po-
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dejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz związane z tym zadania 
organów państwowych. Zgodnie z jej postanowieniami, podejmo-
wanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest 
wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków 
określonych przepisami prawa (art. 6). 
 

FORMY PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 

 
Jak wcześniej wskazano, zasada wolności gospodarczej oznacza 

m.in. swobodę wyboru formy prawnej zakładanej działalności go-
spodarczej. Osoba fizyczna może prowadzić działalność samodziel-
nie lub łącznie z innymi osobami w formie spółki cywilnej. Wątpli-
wości na gruncie prawa polskiego budzi obecnie dopuszczalność 
tworzenia spółek cichych.  

Forma prawna przyszłego przedsiębiorstwa powinna zostać do-
kładnie wybrana przez osoby rozpoczynające aktywność gospodar-
czą. Decyzja w tym zakresie powinna zostać uwarunkowana rozmia-
rem planowanej działalności oraz ryzykiem ekonomicznym takiego 
przedsięwzięcia.  

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszym typem 
działalności. Formalności prawne przy jej tworzeniu zostały ograni-
czone do minimum. Jej prowadzenie oznacza także swobodę i nieza-
leżność działania – wszystkie decyzje odnośnie prowadzenia działal-
ności podejmuje sam przedsiębiorca, bez konieczności konsultacji 
z innymi podmiotami. Prowadzenie jednoosobowej działalności 
oznacza jednak brak dywersyfikacji ryzyka ekonomicznego. Cała 
działalność musi być też sfinansowana w oparciu o środki zgroma-
dzone przez przedsiębiorcę. 

Spółka cywilna nie jest typową spółką, zbliżoną do tych, które re-
guluje kodeks spółek handlowych. Jej ona w istocie jedynie umową 
cywilnoprawną organizująca współpracę kilku wspólników, którzy 
chcą osiągnąć wspólny cel gospodarczy. Spółka cywilna zalecana jest 
dla prowadzenia działalności mniejszych rozmiarów. W poprzednim 



Prawne aspekty zakładania i prowadzenia …     21 
 

stanie prawnym istniał obowiązek przekształcenia spółek cywilnych 
prowadzących przedsiębiorstwo większych rozmiarów w spółkę 
jawną lub inną spółkę handlową. Aktualnie obowiązujące przepisy 
nie przewidują takiego wymogu, jednak konstrukcja spółki cywilnej: 
zasady odpowiedzialności wspólników za zobowiązania, reguły pro-
wadzenia spraw spółki i jej reprezentacji, nie sprzyjają prowadzeniu 
rozbudowanej działalności gospodarczej.  

Istniejące poprzednio pod rządem kodeksu handlowego z 1934 r. 
spółki ciche łączyły formę jednoosobowej działalności gospodarczej 
z umową regulującą powiązania ekonomiczne wspólników. Przyjmu-
je się także, iż spółka cicha wypełniła lukę pomiędzy umową pożycz-
ki a spółką cywilną (Piotrowski 2000). Istnieje też pogląd, zgodnie 
z którym spółkę cichą można utożsamiać ze specyficznym rodzajem 
spółki cywilnej. (Wiśniewski 1991). Istota spółki cichej polega na 
uczestniczeniu w formie inwestycji kapitałowych w działalności go-
spodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Środki finansowe 
wnoszone przez wspólników cichych wpływają istotnie na działal-
ność przedsiębiorstwa, stanowiąc dopływ kapitału dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. Z drugiej strony konstrukcja spółki cichej 
zapewniająca inwestorowi anonimowość oraz pozwalająca ograni-
czyć ryzyko odpowiedzialności, może być korzystną formą lokaty, 
przede wszystkim środków pieniężnych. 
 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PROWADZONA  
JEDNOSOBOWO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 

  
Przedsiębiorcą może zostać jedynie osoba fizyczna o pełnej zdol-

ności do czynności prawnych czyli osoba pełnoletnia, która po osią-
gnięciu 18 lat nie została ubezwłasnowolniona ani całkowicie ani 
częściowo. Status prawny przedsiębiorcy nabywa się poprzez uzy-
skanie wpisu do odpowiedniego rejestru. Przedsiębiorcy będący 
osobami fizycznymi, status ten nabywają uzyskując wpis do ewiden-
cji działalności gospodarczej. Z rozpoczęciem działalności nie trzeba 
jednak czekać, przepisy pozwalają bowiem podjąć działalność go-
spodarczą już w tym samym dniu, w którym został złożony wniosek 
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o wpis do ewidencji (art. 14 ust 1 usdg). Dokonując rejestracji organ 
nie rozstrzyga bowiem o prawie jednostki do prowadzenia działal-
ności (prawo to wynika bezpośrednio z norm konstytucyjnych), lecz 
stwierdza jedynie, czy nie zaszły przesłanki wyłączające możliwość 
korzystania z tego prawa (Kaczmarek 2005).  

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzą urzędy gminy (lub 
urzędy miasta), właściwe ze względu na miejsce zamieszkania 
przedsiębiorców. Ewidencja ta jest jawna, jednakże każda gmina 
prowadzi ją osobno dla przedsiębiorców zamieszkałych na jej tere-
nie. Powoduje to, iż osoba mająca interes prawny w uzyskaniu in-
formacji z ewidencji musi wystąpić o ich udostępnienie do konkret-
nej gminy, w której wpisał się dany przedsiębiorca. Udzielenie in-
formacji z ewidencji gospodarczej należy do spraw prostych, które 
powinny być załatwiane niezwłocznie. Ze względu jednak na obieg 
korespondencji, czas oczekiwania na taką informację, może trwać 
nawet ok. 1 miesiąca. Brak szybkiego dostępu do danych wskaza-
nych w ewidencji niekiedy utrudnia prowadzenie działalności go-
spodarczej, np. dochodzenie zaległych należności od kontrahentów 
wpisanych do ewidencji. Do każdego pozwu o zapłatę skierowanego 
przeciwko przedsiębiorcy należy bowiem dołączyć jego aktualny 
wypis z ewidencji. Problemy te stanowiły jedną z przyczyn zmian 
w systemie ewidencji indywidualnych przedsiębiorców, które przed-
stawione zostały poniżej. Głównym celem wprowadzenia nowej 
regulacji było jednak uproszczenie do minimum formalności związa-
nych z podjęciem własnej działalności gospodarczej.  

Założenie nawet jednoosobowej działalności gospodarczej przez 
osobę fizyczną było do niedawna procesem żmudnym i czasochłon-
nym. Przyszły przedsiębiorca musiał dokonać swoistej „pielgrzymki” 
po urzędach: oprócz zarejestrowania działalności w urzędzie gminy, 
musiał jeszcze dokonać odpowiednich formalności przynajmniej 
w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego też istotnie uproszczono proce-
durę zakładania działalności gospodarczej. Od 31 marca 2009 r. za-
częła funkcjonować zasada tzw. „jednego okienka” dla rejestracji 
działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Zgodnie z wprowa-
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dzonymi zmianami wystarczyło, iż przyszły przedsiębiorca złożył 
zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji gospodarczej w urzędzie 
gminy. Urząd gminy natomiast dokonywał wpisu i wystawiał z urzę-
du zaświadczenie o wpisie, a następnie dane z wniosku oraz kopię 
zaświadczenia o wpisie przesyłał niezwłocznie do naczelnika urzędu 
skarbowego, urzędu statystycznego, jednostki terenowej ZUS albo 
centrali KRUS. Wprowadzenie tzw. jednego okienka oznaczało, iż nie 
było już konieczności udawania się osobiście do wskazanych instytu-
cji. 

W praktyce jednak okazało się, iż założenie własnej działalności 
nadal było procesem czasochłonnym, przede wszystkim ze względu 
na brak odpowiedniej infrastruktury i przygotowania właściwych 
podmiotów administracji publicznej. Dlatego też za najlepsze roz-
wiązanie w obszarze rejestracji jednoosobowych przedsiębiorców 
uznano koncepcję „zero okienka”, czyli wprowadzenie rejestracji 
w formie elektronicznej. Koncepcja ta była jednym z założeń „Pakie-
tu na rzecz przedsiębiorczości”, opracowanego pod kierownictwem 
byłego wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. Myślą przewod-
nią tej koncepcji było stworzenie systemu, który pozwoli na założe-
nie firmy przez internet, bez konieczności składania wizyty w jakim-
kolwiek urzędzie. Proces rejestracji natomiast miał przebiegać szyb-
ko i być maksymalnie uproszczony. W celu realizacji tych postulatów 
wprowadzono istotne zmiany do ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Zmienione przepisy obowiązują od 7 marca 2009 r., 
jednakże regulacje dotyczące nowego systemu rejestracji przedsię-
biorców w praktyce zaczną obowiązywać później. Od 1 lipca 2011 r. 
lokalne ewidencje działalności gospodarczej, prowadzone dotąd 
przez poszczególne urzędy gmin zastąpi jedna – Centralna Ewidencja 
i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Centralna Ewiden-
cja będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym przez mini-
stra gospodarki. Podstawowym zadaniem CEIDG jest ewidencjono-
wanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz udostęp-
nianie informacji o przedsiębiorcach. Wnioski o wpis do CEIDG, in-
formacje i inne dane przekazywane będą za pośrednictwem formu-
larzy elektronicznych zamieszczonych na stronach internetowych. 
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Wnioski o wpis są wolne od opłat. Wpis do Centralnej Ewidencji 
powinien zostać dokonany bardzo szybko – nie później niż następ-
nego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku. Następnie Centralna 
Ewidencja przesyła elektronicznie odpowiednie dane zawarte we 
wniosku o wpis niezwłocznie, nie później niż następnego dnia robo-
czego po dokonaniu wpisu, odpowiednio do:  
1) właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez 

przedsiębiorcę,  
2) Głównego Urzędu Statystycznego,  
3) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego – wraz z informacją o dokonaniu 
wpisu do CEIDG.  

 Do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej od dnia 1 
lipca 2011 r. wystarczy więc wysłanie wypełnionego formularza 
przez internet. Pozostałe formalności w ciągu 2 dni roboczych doko-
nują pracownicy administracji. Ponadto, w ocenie autorów dokona-
nych zmian, wprowadzenie CEIDG pozwoli uzyskać pełny obraz da-
nych o stanie przedsiębiorczości prowadzonej przez osoby fizyczne, 
da również możliwość poznawania tych danych przez zainteresowa-
ne podmioty, w tym innych przedsiębiorców, konsumentów, wie-
rzycieli przedsiębiorców itd. Centralna Ewidencja ułatwi ponadto 
wzajemne kontakty przedsiębiorców, przyśpieszając wymianę han-
dlową pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w różnych czę-
ściach kraju.  
 

SPÓŁKA CYWILNA 
 

Spółka cywilna została uregulowana w kodeksie cywilnym z 1964 
r. w art. 860-875. Zgodnie z kodeksową definicją, przez umowę 
spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia 
wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, 
w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 § 1 kc). Spółka 
cywilna może zostać utworzona zarówno przez osoby fizyczne, jak 
i prawne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości 
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prawnej, wyposażone jednak w zdolność prawną np. handlowe 
spółki osobowe (np. spółka jawna).  

W obrocie gospodarczym, w codziennych transakcjach handlo-
wych, spółka cywilna nie wyróżnia się znacząco od spółek handlo-
wych. Forma spółki cywilnej, ze względu na prowadzenie spraw 
spółki przez samych wspólników, wydaje się szczególnie zbliżona do 
osobowych spółek handlowych. Z prawnego punktu jednak spółka 
cywilna odróżnia się istotnie od innych typów spółek – nie stanowi 
bowiem odrębnego od wspólników podmiotu prawa. Spółka cywilna 
jest jedynie umową zawieraną pomiędzy dwoma lub więcej przed-
siębiorcami. Spółka cywilna nie jest osobą prawną, nie ma zdolności 
prawnej ani zdolności do czynności prawnych (por. pkt 1 uchwały 
składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1996 
r., III CZP 11/95, OSNC 1996, nr 5, poz. 63). Na gruncie prawa pol-
skiego spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej, dlatego też, 
m.in. stroną zawieranych umów są wspólnicy, a nie spółka. Zgroma-
dzony przez nich majątek jest współwłasnością wszystkich wspólni-
ków, a nie spółki (art. 863 kc) i to oni odpowiadają za jej zobowiąza-
nia zgromadzonym majątkiem wspólnym, jak również każdy ze 
wspólników odpowiada swoim majątkiem osobistym (art. 864 kc). 

Spółka cywilna nie ma statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcą jest 
natomiast każdy z jej wspólników. W przypadku podjęcia działalno-
ści gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do właściwego 
rejestru, musi dokonać każdy ze wspólników z osobna. Jeśli wspólni-
kiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, to wówczas rejestruje się w na swoje miejsce zamiesz-
kania. Wpis do ewidencji obejmuje m.in. imię i nazwisko przedsię-
biorcy oraz wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej 
z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej. Sama 
spółka cywilna jednak nie podlega wpisowi do żadnego rejestru – 
poza wzmianką nie prowadzi się dla spółek cywilnych odrębnego 
spisu w ramach ewidencji działalności gospodarczej. Spółki cywilne 
nie są również rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (który 
obejmuje m.in. wszystkie spółki handlowe). Podobnie jak w przy-
padku ewidencji gminnej, jeśli wspólnikiem spółki cywilnej jest 
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przedsiębiorca podlegający wpisowi do KRS, to wówczas w tym reje-
strze umieszcza się wzmiankę o prowadzeniu działalności w takiej 
formie.  

Za prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki cy-
wilnej przemawia minimum formalności potrzebnych przy jej two-
rzeniu. W zasadzie wymogi są takie same jak przy otwieraniu indy-
widualnej dzielności gospodarczej (wpis do ewidencji, a od 1 lipca 
2011 r. do CEIDG). Dodatkowo potrzebne jest jedynie zawarcie 
umowy spółki w zwykłej formie pisemnej. Pomimo, iż definicja spół-
ki cywilnej wspomina o wniesieniu wkładów, nie jest konieczne 
zgromadzenie minimalnego kapitału początkowego. Wkład wspólni-
ka może bowiem polegać na świadczeniu usług (art. 861 § 2 in fine). 
Prowadzenie zaś działalności z udziałem wspólników może być 
o wiele łatwiejsze niż jednoosobowej działalności. Koniecznym ele-
mentem jest jednak zaufanie pomiędzy wspólnikami co do ich zdol-
ności do prowadzenia spraw spółki oraz wiedzy wymaganej przy 
danym rodzaju działalności. Nie można bowiem swobodnie rozpo-
rządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w 
poszczególnych składnikach tego majątku (art. 863 § 1 kc). Wspól-
nik, który utracił zaufanie do pozostałych wspólników nie może więc 
sprzedać swojego udziału innej osobie. W czasie trwania spółki 
wspólnik nie może też domagać się podziału wspólnego majątku 
wspólników (art. 863 § 2 kc), nazywanego potocznie, lecz nieprecy-
zyjnie majątkiem spółki. 

Majątek ten przysługuje bowiem wspólnikom nie na zasadzie 
współwłasności w częściach ułamkowych lecz współwłasności łącz-
nej (tzw. wspólności do niepodzielnej ręki). Jest to ten sam typ 
współwłasności, który powstaje pomiędzy małżonkami w ramach 
majątku wspólnego. Współwłasność ta jest bezudziałowa, współ-
właściciele nie mogą dysponować swoimi prawami do majątku 
wspólnego, a zniesienie takiej wspólnoty jest utrudnione (Ignato-
wicz 2000).  

Ze współwłasności majątku wynika sposób odpowiedzialności 
wspólników za zobowiązania spółki. Jest to odpowiedzialność soli-
darna (art. 864 kc), która jest najsurowszym rodzajem odpowie-
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dzialności za zobowiązania. Jej istota polega na tym, że wierzyciel 
może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników 
łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna (art. 366 § 1 kc). 
Zobowiązanie wszystkich dłużników solidarnych jest aktualne aż do 
momentu zupełnego zaspokojenia wierzyciela. Jednakże zaspokoje-
nie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozosta-
łych z odpowiedzialności. Jeśli więc na spółce cywilnej ciąży dług 
w wysokości 100 tys. zł, wierzyciel może żądać od każdego dłużnika 
zapłaty tej kwoty. W sytuacji gdy, którykolwiek ze wspólników do-
kona zapłaty w pełnej wysokości, pozostali wspólnicy przestają być 
zobowiązani wobec wierzyciela. Wewnętrzny stosunek pomiędzy 
wspólnikami, a więc ustalony w umowie lub wynikający z kc udział 
poszczególnych wspólników w stratach, decyduje o tym, czy 
i w  jakiej wysokości pozostali wspólnicy będą zobowiązani do zwro-
tu pieniędzy wspólnikowi, który dokonał zapłaty (art. 867 § 1 i 2 kc 
w zw. z art. 378 kc). Wyżej opisanego, solidarnego charakteru od-
powiedzialności za zobowiązania wspólnicy nie mogą wyłączyć 
w umowie spółki (Ciszewski 1998). 

Przy tworzeniu spółki cywilnej bardzo ważne jest szczegółowe 
ustalenie praw i obowiązków wspólników w umowie spółki. Co 
prawda przepisy wskazują jedynie na konieczność zawarcia samej 
umowy, nie wskazują jednak żadnych obowiązkowych elementów 
jej treści (odmienne od regulacji odnoszącej się do spółek handlo-
wych). W przypadku braku uregulowania szczegółowych kwestii 
w umowie spółki, zastosowanie znajdują przepisy kodeksowe. Jest 
to jednak regulacja bardzo ogólna i może okazać się, iż nie odpowia-
da rzeczywistym stosunkom w konkretnej spółce cywilnej. Zazwy-
czaj wkłady wspólników nie są równe, mogą mieć też różnorodny 
charakter – np. jeden wspólnik wnosi duży kapitał pieniężny, inny 
jedynie zobowiązanie do świadczenia usług, jeszcze inny określone 
prawa majątkowe. Warto więc w umowie spółki cywilnej dokładnie 
określić rodzaj i wartość wkładu wnoszonego przez każdego ze 
wspólników. Wobec braku uregulowania tej kwestii w umowie spół-
ki, kodeks nakazuje domniemywać, że wkłady wspólników mają 
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jednakową wartość (art. 861 § 2 kc). Obalenie tego domniemania 
w praktyce może okazać się bardzo trudne.  

Należy też zwrócić szczególną uwagę na uregulowanie problema-
tyki podziału zysku i straty pomiędzy wspólnikami. Zgodnie z kodek-
sem cywilnym, każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału 
w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez 
względu na rodzaj i wartość wkładu (art. 867 § 1 kc). W praktyce 
najczęściej jednak wspólnik, który wnosi największy wkład czuje się 
uprawniony do udziału w zyskach proporcjonalnego do wniesionego 
wkładu. Regulacja kodeksu cywilnego w tym zakresie ma charakter 
dyspozytywny, można więc umową stron wprowadzić od niej od-
stępstwa. Przede wszystkim można inaczej ustalić stosunek udziału 
wspólników w zyskach i stratach. Dopuszczalne jest nawet zwolnie-
nie niektórych wspólników od udziału w stratach. Nie można nato-
miast wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. 

Ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odno-
si się w razie wątpliwości także do jego udziału w stratach 
(art. 867 § 2 kc). Także w tym zakresie warto zastanowić się nad 
wprowadzeniem do umowy spółki regulacji, odpowiadającej ocze-
kiwaniom wszystkich wspólników lub ustalonym pomiędzy nimi 
uzgodnieniom.  

 
SPÓŁKA CICHA 

 
Jak wyżej wspomniano, dopuszczalność tworzenia w obecnym 

systemie prawnym spółek cichych budzi wątpliwości. Taką formę 
działalności gospodarczej przewidywał wyraźnie kodeks handlowy 
z 1934 r. Chociaż spółka cicha uregulowana została przepisami pra-
wa handlowego, systematyka tego aktu przesądzała, iż nie była ona 
spółką handlową. Spółka cicha unormowana została w księdze dru-
giej „Czynności handlowe”, stanowiła więc rodzaj umowy, którą 
mógł zawrzeć przedsiębiorca. Spółce tej poświęcony został ostatni, 
dziewiąty rozdział kodeksu handlowego (art. 682-695). Rozdział ten 
został uchylony z dniem 1 stycznia 1965 r. przez przepisy wprowa-
dzające Kodeks cywilny (art. VI § 1). Obecnie więc obowiązujące 
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akty prawne nie regulują prowadzenia działalności gospodarczej 
w formie spółki cichej. Dlatego też pojawiają się poglądy doktryny, 
zgodnie z którymi tworzenie takich spółek nie jest prawnie dopusz-
czalne. Większość jednak przedstawicieli nauki opowiada się za moż-
liwością powoływania spółek cichych ze względu na dominującą 
w prawie cywilnym zasadę swobody umów (Piotrowski 2000, Ko-
ronkiewicz 2007). Zasada ta wyrażona jest w kodeksie cywilnym, 
zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek 
prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprze-
ciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego (art. 3531 kc). Według dominującego poglą-
du spółka cicha jest więc obecnie umową nienazwaną, czyli umową 
nieuregulowaną w przepisach prawa (Jędrzejek 2008). Możliwość jej 
zawierania wynika z zasady swobody umów, podobnie jak możli-
wość zawierania innych umów nienazwanych np. franchisingu czy 
factoringu. 

Ponieważ umowa spółki cichej nie jest unormowana w obowią-
zujących aktach prawnych, warto zawierając taką umowę szczegó-
łowo określić warunki funkcjonowania spółki, zwłaszcza relacje po-
między wspólnikami. Pomocne w tym względzie są rozwiązania nie-
obowiązującego już kodeksu handlowego. Warto więc przed zawar-
ciem spółki cichej przeanalizować niegdyś regulujące ją przepisy. 

Kodeks handlowy przewidywał, iż ten, kto jako wspólnik uczest-
niczył wkładem w przedsiębiorstwie kupca, prowadzonym przez 
niego we własnym imieniu, był wspólnikiem cichym (art. 682 § 1 kh). 
Pojęcie kupca w rozumieniu dawnego kodeksu handlowego to sy-
nonim dzisiejszego przedsiębiorcy. Istota więc spółki cichej polega 
na tym, iż jedna osoba prowadzi działalność gospodarczą. Drugi 
podmiot – tzw. wspólnik cichy, wspiera tę działalność poprzez wnie-
sienie wkładu, w zamian za to uczestniczy w zyskach osiąganych 
przez przedsiębiorcę. Udział wspólnika cichego w spółce nie powo-
duje jednak, iż pomiędzy wspólnikami powstaje współwłasność ma-
jątkowa.  

Wspólnik cichy uczestniczy także w stratach. Według brzmienia 
kodeksu handlowego, wspólnik cichy uczestniczył w stratach jedynie 
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do wysokości umówionego wkładu, podobnie więc jak obecnie ko-
mandytariusz w spółce komandytowej. Wspólnicy w umowie spółki 
mogli jednak zwolnić wspólnika cichego od udziału w stratach. Ko-
deks handlowy przewidywał, iż taki wspólnik uczestniczy w zysku 
i stratach w stosunku odpowiadającym słuszności. 

Zgodnie z nazwą, wspólnik cichy nie zostaje uwidoczniony na ze-
wnątrz. Również prowadzenie działalności w formie spółki cichej nie 
jest w żaden sposób widoczne dla osób trzecich. Spółka taka nie 
podlega wpisowi do żadnego rejestru, w ewidencji działalności go-
spodarczej nie umieszcza się nawet wzmianki o prowadzeniu przed-
siębiorstwa w takiej formie. Na zewnątrz, w stosunku do klientów 
i kontrahentów spółki cichej widnieje tylko jednoosobowy przedsię-
biorca.  

Zgodnie z kodeksem handlowym wspólnik cichy nie odpowiadał 
wobec wierzycieli za zobowiązania kupca. Było to konsekwencją 
zasady, iż wspólnik cichy nie był „widoczny” dla osób trzecich. 
Uczestniczył jednak w stratach, był więc zobowiązany zrekompen-
sować drugiemu wspólnikowi część kwot, które zapłacił on wierzy-
cielom. Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki ci-
chej miał obowiązek na koniec roku obrotowego obliczyć udział 
wspólnika cichego w zysku i stratach, oraz wypłacić mu należny zysk 
(art. 685 § 1 kh). 

Ponieważ do prowadzenia spraw spółki cichej uprawniony był 
wyłącznie przedsiębiorca, kodeks handlowy przewidywał gwarancje 
pozwalające wspólnikowi cichemu na weryfikację prowadzonej 
przez drugiego wspólnika działalności. Wspólnik cichy miał prawo 
domagać się odpisu rocznego bilansu oraz przeglądać księgi i doku-
menty celem sprawdzenia jego rzetelności (art. 686 § 1 kh). Gdyby 
przedsiębiorca nie chciał dobrowolnie udostępnić tych dokumen-
tów, wspólnik cichy mógł wystąpić do sądu o umożliwienie mu ich 
przejrzenia (art. 686 § 2 kh). Były to tak ważne uprawnienia wspól-
nika cichego, iż ustawodawca przewidział, że sami wspólnicy nie 
mogą w umowie wyłączyć ani ograniczyć opisanych wyżej praw. 
Brak możliwości przejrzenia dokumentów księgowych, mógłby bo-
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wiem spowodować, że prawo wspólnika cichego do uczestniczenia 
w zyskach byłoby zupełnie iluzoryczne. 

W literaturze podkreśla się, iż nie ma żadnych ograniczeń pod-
miotowych dotyczących wspólnika cichego (Jędrzejek 2008). Nie 
przewidywał ich także kodeks handlowy. Wspólnikiem tym może 
być zarówno osoba fizyczna, prawna, jak i tzw. ułomna osoba praw-
na (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
wyposażona jednak w zdolność prawną, o której mówi art. 331 k.c.). 
Z istoty swej natomiast wspólnikiem cichym nie może być spółka 
cywilna gdyż, jak wcześniej wspomniano, nie posiada ona zdolności 
prawnej ani sądowej. Nie jest więc jednostką organizacyjną, o której 
mowa w art. 331 k.c., stanowi bowiem jedynie pisemną umowę po-
między jej wspólnikami.  
 

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
PRZEDSIĘBIORCY 

 
Akty prawne statuują szereg organów wyposażonych w kompe-

tencje kontrolne w stosunku do podmiotów prowadzących działal-
ność gospodarczą, m.in.: Urzędy Kontroli Skarbowej, Państwową 
Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Dozoru 
Technicznego, Urząd Miar, Inspekcję Ochrony Środowiska. Kontrole 
przeprowadzane przez liczne służby do tego powołane są często 
uciążliwe dla przedsiębiorców, a w przypadku mniejszych podmio-
tów, zwłaszcza prowadzonych jednoosobowo, zdarza się, iż wręcz 
paraliżują wykonywanie działalności. 

Zasady prowadzenia kontroli działalności gospodarczej, zakres 
obowiązków i uprawnień zarówno organów kontroli, jak i kontrolo-
wanych przedsiębiorców reguluje ustawa o swobodzie działalności 
gospodarczej. Istotne zmiany w tym przedmiocie dokonane zostały 
nowelizacją, która weszła w życie z dniem 7 marca 2009 r. 

Należy jednak zauważyć, iż ustawa o swobodzie działalności go-
spodarczej nie obejmuje wszystkich działań kontrolnych odnoszą-
cych się do przedsiębiorców. Z zakresu działania tej ustawy wyłą-
czono kontrole, których zasady i tryb prowadzenia wynikają z bez-
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pośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynaro-
dowych (art. 77 ust. 1). Bezpośrednio stosowanymi przepisami po-
wszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego są przede 
wszystkim rozporządzenia wydawane przez organy i instytucje Unii 
Europejskiej. Przykładem natomiast umowy międzynarodowej regu-
lującej tryb kontroli jest konwencja nr 81 Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy o inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Welsyng 2009). 
Została ona ratyfikowana przez Polskę w 1997 r. Kontrole prowa-
dzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy nie podlegają 
więc regułom określonym w ustawie o swobodzie działalności go-
spodarczej. Konwencja nr 81 ponadto wyraźnie zabrania ogranicza-
nia liczby i częstotliwości kontroli dokonywanych przez te służby. 
Przedsiębiorstwa mogą być kontrolowane przez inspektorów pracy 
tak często i tak starannie, jak to jest konieczne dla zapewnienia sku-
tecznego stosowania przepisów prawa pracy oraz bhp (art. 16 Kon-
wencji nr 81). 

Ważnym novum wprowadzonym w drodze ostatnich zmian, jest 
postanowienie, iż przedsiębiorca, który poniósł szkodę na skutek 
przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów 
prawa może domagać się odszkodowania (art. 77 ust. 4 usdg). 
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie reguluje jednak 
szczegółowo trybu realizowania roszczeń odszkodowawczych, lecz 
odsyła w tym zakresie do przepisów odrębnych. Zastosowanie znaj-
dą w tym przypadku przepisy kodeksu cywilnego przewidujące od-
powiedzialność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialne-
go lub innej osoby prawnej za szkody wyrządzone przez niezgodne 
z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy pu-
blicznej (art. 417 kc i n.). Konieczną przesłanką odpowiedzialności 
jest naruszenie prawa przez organ, które spowodowało szkodę dla 
przedsiębiorcy. Nie można natomiast na podstawie art. 77 ust. 4 
usdg żądać odszkodowania w przypadkach, gdy nie doszło do naru-
szenia przepisów prawa, jeśli nawet wskutek czynności kontrolnych 
wystąpiła szkoda po stronie kontrolowanego przedsiębiorcy, jak 
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i wówczas, gdyby naruszenie przepisów prawa nastąpiło, lecz szkoda 
nie powstała (Banasiński 2010). 

Ustawodawca wprowadził też inną sankcję za naruszenie przez 
organ kontrolny przepisów prawa. Dowody, które zostały przepro-
wadzone przez organ w toku kontroli dokonanej z naruszeniem 
przepisów prawa, nie mogą zostać wykorzystane w żadnym postę-
powaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-
skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy (art. 77 ust. 
6 usdg). Warunkiem jednak jest, aby dowody te miały istotny wpływ 
na wyniki kontroli.  

Wprowadzona regulacja przypomina przyjmowaną w teorii pra-
wa amerykańskiego zasadę „owoców zatrutego drzewa”. Według tej 
koncepcji, jeśli coś zostało uzyskane z naruszeniem przepisów pra-
wa, nie może być dowodem w postępowaniu sądowym. Zasada ta 
nie obowiązuje w polskim prawie. Nawet więc jeśli czynności wyja-
śniające przeprowadzone zostały sprzecznie z prawem, sąd dokona 
merytorycznej oceny wiarygodności dowodów i przydatności dla 
czynionych ustaleń faktycznych (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 
27 maja 2004 r., II Aka 160/04). Koncepcja „owoców zatrutego 
drzewa” odnosi się do dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa 
(np. za pomocą włamania, wymuszenia zeznań itp.). Ustawa o swo-
bodzie działalności gospodarczej odnosi się natomiast nie tylko do 
nielegalnie uzyskanych dowodów, lecz do kontroli, która została 
przeprowadzona niezgodnie z prawem. Same zaś dowody mogą 
zostać uzyskane w sposób zgodny z zasadami przeprowadzania 
czynności wyjaśniających. Przyjęta regulacja ma więc szerszy zakres 
od zasady przyjmowanej w procedurze amerykańskiej i stanowi 
ważny krok w kierunku realizacji zasady, iż bezprawne działanie 
organów nie może powodować dla obywatela negatywnych skut-
ków prawnych. 

Aby przystąpić do kontroli, organ musi zawiadomić przedsiębior-
cę o zamiarze jej wszczęcia (art. 79 ust. 1). Istnieje jednak kilka wy-
jątków od tej reguły. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli 
nie dokonuje się, m.in. w przypadku gdy przeprowadzenie kontroli 
jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub 
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wykroczenia (także skarbowego) jak również wówczas, gdy prze-
prowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem 
życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.  

Kontrolę można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni 
i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 79 ust. 4). Jeżeli kontrola 
nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni, dokonane zawiadomienie 
ulega dezaktualizacji. Wszczęcie kontroli wymaga wówczas dokona-
nia ponownego zawiadomienia. Przedsiębiorca może też złożyć 
wniosek, aby kontrola została u niego wszczęta przed upływem 7 
dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Może zdarzyć się, iż z uwagi 
na ważne zobowiązania w późniejszym terminie, przedsiębiorca 
będzie wolał, aby kontrola rozpoczęła się wcześniej, zwłaszcza jeśli 
dotyczy prostych spraw, które nie wymagają szczególnego przygo-
towania. 

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników 
organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez nie-
go upoważnionej legitymacji służbowej oraz po doręczeniu upoważ-
nienia do przeprowadzenia kontroli (art. 79a ust. 1). Opisywana 
nowelizacja w istotny sposób ograniczyła możliwość podejmowania 
czynności kontrolnych jedynie na podstawie samej legitymacji służ-
bowej (upoważnienie doręcza się wówczas w ciągu 3 dni od wszczę-
cia kontroli). Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu jedynie 
legitymacji służbowej wymaga podstawy prawnej wynikającej 
z przepisów szczególnych. Ponadto może dotyczyć jedynie przypad-
ków, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, (także skarbowego) lub 
zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy przeprowa-
dzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, 
zdrowia lub środowiska naturalnego.  

W razie wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji 
służbowej, przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, podej-
mujący kontrolę ma obowiązek poinformować kontrolowanego 
o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli (art. 79b). Czynno-
ści kontrolne powinny być dokonywane w obecności przedsiębiorcy 
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lub osoby przez niego upoważnionej. Ustawa przewiduje jednak 
szereg wyjątków od tej zasady (art. 80 ust. 2-5).  

Analizowana nowelizacja nałożyła na organy kontroli obowiązek 
sprawnego działania, w miarę możliwości niezakłócającego funkcjo-
nowania przedsiębiorcy. W przypadku naruszenia tej zasady, przed-
siębiorca może na piśmie wskazać, że przeprowadzane czynności 
zakłócają w istotny sposób jego działalność gospodarczą. Wówczas 
organ zobowiązany będzie w protokole kontroli uzasadnić koniecz-
ność podjęcia takich czynności (art. 80b). Jest to ważny przepis, 
zwłaszcza, iż dotychczas przeprowadzane kontrole stanowiły często 
poważną przeszkodę w prowadzeniu bieżącej działalności przedsię-
biorcy, szczególnie dotkliwą w przypadku działalności prowadzonej 
jednoosobowo przez osobę fizyczną.  

W celu dokumentowania liczby i czasu trwania poszczególnych 
kontroli przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić książkę kontroli 
(art. 81 ust. 1). Książka ta może być prowadzona również w formie 
elektronicznej.  

Niezwykle istotną zasadą jest zakaz podejmowania i prowadzenia 
równocześnie więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy 
(art. 82 ust. 1). Również w tym wypadku ustawodawca wprowadził 
od reguły szereg wyjątków. Zakaz jednoczesnych kontroli nie doty-
czy m.in. sytuacji, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla 
przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa, wykroczenia lub zabez-
pieczenia dowodów jego popełnienia; gdy jest uzasadnione bezpo-
średnim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego lub 
gdy kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku VAT 
przed dokonaniem tego zwrotu. 

Nowelizacja ustawy wyraźnie określiła, iż kontrolę przeprowadza 
się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działal-
ności gospodarczej (art. 80a ust. 1). Należy jej dokonywać w godzi-
nach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności go-
spodarczej przez kontrolowanego. Przeprowadzenie określonych 
czynności w siedzibie organu kontroli jest dopuszczalne tylko za 
zgodą kontrolowanego i tylko wówczas, gdy może to usprawnić 
prowadzenie kontroli. 
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W wyniku analizowanych zmian przepisów, znacznie skrócono 
czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli w jednym roku 
kalendarzowym. Dopuszczalny okres prowadzenia kontroli zależy od 
wielkości przedsiębiorstwa i nie może przekraczać: 

1) w stosunku do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych, 
2) w stosunku do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych, 
3) w stosunku do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych. 
W poprzednim stanie prawnym, okres kontroli był identyczny dla 

wszystkich ww. kategorii przedsiębiorców i wynosił 4 tygodnie 
w roku kalendarzowym. Dla pozostałych przedsiębiorców wymiar 
dopuszczalnego czasu kontroli również uległ skróceniu i wynosi 48 
dni. Dotychczasowe regulacje przewidywały okres 8 tygodni, a więc 
o ponad tydzień dłuższy. 

Również w przypadku wyżej wymienionych zasad wprowadzono 
liczne odstępstwa. Przepisy przewidują bowiem szereg przypadków, 
do których nie stosuje się ograniczeń czasu kontroli (art. 83 ust. 2, 
art. 83a, art. 84, art. 84b).  

W sytuacji, gdy wyniki kontroli wykazały, iż przedsiębiorca w ra-
żącym stopniu naruszył przepisy prawa, organ może przeprowadzić 
powtórną, maksymalnie siedmiodniową kontrolę. Okresu trwania 
powtórnej kontroli nie wlicza się do limitów czasu kontroli w danym 
roku kalendarzowym (art. 83 ust. 4). 

Nowo wprowadzone przepisy przyznają przedsiębiorcom nowy 
instrument ochronny w przypadku podjęcia i wykonywania przez 
organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów. Przedsiębiorca 
może w takich sytuacjach wnieść sprzeciw w terminie 3 dni robo-
czych od dnia wszczęcia kontroli (art. 84c). Sprzeciw powinien za-
wierać uzasadnienie i zostać wniesiony do organu wykonującego 
kontrolę.  

Niezwykle ważnym rozstrzygnięciem jest postanowienie, iż samo 
wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych 
do czasu jego rozpatrzenia. Organ kontroli może jednak na ten okres 
dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmio-
tem i zakresem kontroli. Zabezpieczeniu podlegają nie tylko doku-
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menty, lecz także próbki wyrobów oraz inne nośniki informacji, któ-
re mogą stanowić dowód w toku kontroli. 

Sprzeciw rozpatruje sam organ kontroli, który w ciągu 3 dni ro-
boczych od dnia otrzymania sprzeciwu powinien wydać postano-
wienie albo o odstąpieniu od czynności kontrolnych albo o ich kon-
tynuowaniu. Od tego postanowienia przedsiębiorca może wnieść 
zażalenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. Prze-
pisy jednak nie wspominają, iż mają to być 3 dni robocze, jak 
w przypadku decyzji podejmowanych przez organ kontrolny. Przed-
siębiorcy więc, który otrzyma postanowienie w piątek, termin do 
wniesienia zażalenia upłynie wraz z końcem poniedziałku. Wniesie-
nie zażalenia również powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych. 

Warto pamiętać, iż nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie jest 
równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ postanowienia 
o odstąpieniu od czynności kontrolnych. Nieterminowe rozpatrzenie 
zażalenia również skutkuje wydaniem przez organ postanowienia 
uznającego słuszność tego środka zaskarżenia. Wprowadzono więc 
dla organów administracji dotkliwe sankcje za brak załatwienia 
sprawy we wskazanym terminie. W tym wypadku bowiem terminy 
dla organu administracji mają charakter zawity, a nie tylko instruk-
cyjny.  

Nie zawsze jednak przedsiębiorca ma możliwość wniesienia 
sprzeciwu – ustawa przewiduje w tym zakresie szereg wyjątków, np. 
gdy organ przeprowadza kontrolę niezbędną do przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (także skarbowego) lub 
zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. 

Podsumowując znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej należy pozytywnie ocenić wyraźne uregu-
lowanie praw i obowiązków z jednej strony organów kontroli, z dru-
giej – kontrolowanych przedsiębiorców. Przepisy wprowadzają sze-
reg zasad korzystnych dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą. W wielu jednak wypadkach wprowadzają szereg wy-
jątków od tych reguł. Należy w związku z tym pamiętać, iż wszelkie 
wyjątki muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z zakazem wy-
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kładni rozszerzającej takich przepisów (exceptiones non sunt exten-
dendae).  

 
ZAKOŃCZENIE 

 
 Zgodnie z konstytucyjną zasadą wolności gospodarczej każda 
osoba fizyczna, która spełni wymogi prawa, może swobodnie po-
dejmować decyzję o rozpoczęciu, wykonywaniu i zakończeniu wła-
snej działalności gospodarczej. W sektorze mikro i małych przedsię-
biorców do najbardziej popularnych form prawnych uczestniczenia 
w życiu gospodarczym należy prowadzenie działalności gospodar-
czej przez osoby fizyczne jednoosobowo lub w formie spółki cywil-
nej. Formy te pod względem liczby podmiotów dystansują znacznie 
poszczególne spółki handlowe. 
 Dzięki wprowadzonym zmianom prawnym, zakładanie działalno-
ści przez osoby fizyczne jest nieskomplikowane, odbywa się szybko 
i jest wolne od opłat. Nowelizacje te wprowadziły też szereg posta-
nowień korzystnych dla przedsiębiorców objętych kontrolą dokony-
waną przez organy administracji. Prawo pozwala podjąć aktywność 
gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji. Na-
wet prowadzenie działalności gospodarczej wspólnie z innymi oso-
bami wymaga jedynie zawarcia stosownej umowy określającej wza-
jemne prawa i obowiązki wspólników. Znacznym jednak minusem 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne jedno-
osobowo lub w spółkach cywilnych jest wysoki poziom podejmowa-
nego ryzyka gospodarczego. Ponosi się bowiem wówczas odpowie-
dzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem osobistym za-
równo aktualnym, jak i przyszłym. Ponadto wyżej opisane rodzaje 
działalności nie posiadają osobowości prawnej. Ani spółka cywilna, 
ani tym bardziej spółka cicha nie tworzą odrębnego od wspólników 
podmiotu prawa.  
 
 
 
 



Prawne aspekty zakładania i prowadzenia …     39 
 

LITERATURA 
 

Banasiński C., Bychowska M. (2010), Kontrola przedsiębiorcy w świe-
tle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd 
Prawa Handlowego”, nr 1. 

Banaszak B. (2009), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. 

Ciszewski J. (1998), Odpowiedzialność spółki cywilnej za zobowiąza-
nia, „Problemy Egzekucji”, nr 32. 

Ignatowicz J. (2000), Prawo rzeczowe, Wydawnictwa Prawnicze 
PWN, Warszawa. 

Jędrzejek G. (2008), Spółka cicha, Wolters Kluwer, Warszawa. 
Kaczmarek P. (2005), Nowe zasady ewidencji działalności gospodar-

czej, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 4. 
Koronkiewicz A. (2007), O spółce cichej wcale nie tak cicho, „Eduka-

cja Prawnicza”, nr 3. 
Kosiński E. (2002), Podmiotowość spółki cywilnej, „Monitor Prawni-

czy”, nr 12. 
Lic J. (2006), Skutki braku podmiotowości spółki cywilnej prowadzą-

cej działalność gospodarczą, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 1. 
Piotrowski M. (2000), Spółka cicha na tle obowiązującego stanu 

prawnego, „Monitor Podatkowy”, nr 2. 
Wiśniewski A. W. (1991), Prawo o spółkach, podręcznik praktyczny, 

tom 1, Wydawnictwo Twigger, Warszawa. 
 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 
 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 

r. – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502).  
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 

poz. 93). 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94). 
Ustawa z 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 56, poz. 274). 



40     Anna Falkowska 
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. 
U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospo-
darczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 216, poz. 1584 t.j. z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. 
U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 t.j. z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97). 

 
 

LEGAL ASPECTS OF ORGANIZING AND CONDUCTING  
ECONOMIC ACTIVITY BY NATURAL PERSONS  

IN POLAND 
 

Keywords: business activity, Central Records and Information on 
Economic Activity, businesses control  
 
Abstract: The chapter covers the practical analysis of current regula-
tions relating to establishment and running the economic activity by 
natural persons in Poland. Initial comments were devoted to legisla-
tive guarantees of the freedom of economic activity and to excep-
tions to this rule. The main part of the chapter provides an analysis 
of the various forms of participation by natural persons in economic 
life: sole proprietor and civil law partnership. The legal aspects re-
garding the acceptability of formulation and conduct of silent part-
nership are also presented. Consequently the specifics of each of 
these forms, indicating their advantages and disadvantages were 
highlighted. By analyzing business activities running by the individu-
als, the line of argument concerns the most recent regulations re-
garding the system of the Central Records and Information on Eco-
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nomic Activity, which implements so called “no-counter-rule”. The 
chapter also presents the formal requirements that must be met to 
establish a specific type of economic activity. Further attention was 
paid to the principles of responsibility for the liabilities of the busi-
ness and the rules of representation, participation in profits and 
losses. Final comments relate to the control of economic activities 
by the authorities, pointing out the recent regulations in this area, 
and present the rights and obligations of both regulatory bodies and 
controlled businesses. 
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WPROWADZENIE 
 

 Celem niniejszego rozdziału jest analiza poszczególnych form 
prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek handlo-
wych, w sposób umożliwiający dokonanie wyboru najlepszej z nich 
przez osoby planujące rozpoczęcie działalności. Analiza ta, ze wzglę-
du na rozmiar niniejszej publikacji, ma ograniczony zasięg i odnosi 
się do najbardziej charakterystycznych cech poszczególnych spółek 
i związanych z nimi głównych problemów prawnych. Dzięki tej syn-
tetycznej formie rozważań możliwe jest prześledzenie wszystkich 
prawnych modeli spółek handlowych dopuszczalnych na gruncie 
prawa polskiego. 
 Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 
podlega szerokiej regulacji prawnej. Z jednej strony, przepisy statu-
ując zasadę wolności gospodarczej, pozwalają na dość swobodny 
wybór formy prowadzonej działalności. Z drugiej strony, kodeks 
handlowy przewiduje numerus clausus, zamknięty katalog uregulo-
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wanych w nim spółek. Dopuszczalne jest więc tworzenie jedynie 
takich spółek handlowych, które zostały określone w przepisach 
prawa. Kształtowanie wewnętrznych relacji pomiędzy wspólnikami 
oraz pomiędzy spółką a osobami trzecimi jest możliwe tylko w gra-
nicach, jakie zakreślają normy prawa.  

 
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 

 
Jak wcześniej wskazano, wolność gospodarcza oznacza m.in. 

swobodę wyboru formy prawnej zakładanej działalności gospodar-
czej. Dobór odpowiedniej formy jest kolejną ważną decyzją, jaką 
należy podjąć po określeniu przedmiotu działalności przyszłego 
przedsiębiorstwa. Unormowane w kodeksie spółek handlowych 
podmioty, podlegają dychotomicznemu podziałowi na spółki oso-
bowe i spółki kapitałowe. Do handlowych spółek osobowych należą: 

− spółka jawna 

− spółka partnerska 

− spółka komandytowa 

− spółka komandytowo-akcyjna. 
W handlowych spółkach osobowych, zgodnie z ich nazwą, pod-

stawową rolę odgrywa czynnik ludzki – osoby samych wspólników, 
ich cechy, zdolności, uprawnienia zawodowe (np. w przypadku spół-
ki partnerskiej). Określony skład wspólników jest najczęstszym mo-
tywem uczestniczenia w spółce osobowej (Koch 2005). W spółkach 
kapitałowych na pierwszy plan wysuwa się majątek spółki – kapitał 
zgromadzony przez wspólników. Ich organizacja w znacznej mierze 
jest niezależna od zmian w składzie osobowym. Prawo polskie do-
puszcza tworzenie dwóch typów spółek kapitałowych:  

− spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

− spółki akcyjnej. 
W każdej spółce wyodrębnia się dwie sfery działalności podmio-

tów nią zarządzających: prowadzenie spraw spółki oraz reprezento-
wanie spółki na zewnątrz. Prowadzenie spraw spółki należy do we-
wnętrznej sfery zarządzania spółką i oznacza podejmowanie wszyst-
kich decyzji dotyczących funkcjonowania danego podmiotu (Sie-
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miątkowski 2011). Prawo reprezentacji odnosi się natomiast do 
stosunków spółki z osobami trzecimi i najczęściej dotyczy wszystkich 
czynności sądowych i pozasądowych spółki.  

Przepisy dotyczące spółek nie zawsze wprowadzają zależność 
pomiędzy prawem prowadzenia spraw spółki i prawem do reprezen-
tacji, choć logika nakazuje powiązanie tych dwóch sfer (Kidyba 
2006). Uchwały wspólników podjęte w ramach prowadzenia spraw 
spółki, realizowane są następnie poprzez czynności reprezentacyjne, 
te z kolei powinny wiązać się ze znajomością spraw, które obejmują. 
Opisane sfery przenikają się nawzajem, nierzadko natomiast docho-
dzi do błędnego zakwalifikowania określonej czynności do jednego 
z ww. obszarów działalności zarządczej. Wyraźne rozróżnienie tych 
sfer jest jednak niezwykle ważne w praktyce, gdyż z każdą z nich 
może być związana konieczność spełnienia innych wymogów for-
malnych. Niezachowanie tych wymogów natomiast, skutkuje róż-
nymi sankcjami, m.in. nieważnością określonej czynności prawnej.  

Tytułem przykładu należy wskazać regulację dotyczącą spółki 
z o.o. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, jeżeli zarząd jest 
wieloosobowy, a umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy członek 
zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki (art. 208 § 
1 i 2 ksh). Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej 
uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czyn-
ności spółki (art. 208 § 3 ksh). W przypadku wieloosobowego zarzą-
du, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa 
spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do 
składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziała-
nie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie 
z prokurentem (art. 205 § 1 ksh). 

Do podjęcia decyzji w sprawie bieżącej, nie wykraczającej poza 
zakres typowych czynności spółki wystarczy wola jednego członka 
zarządu. Nie musi ona przybierać postaci uchwały zarządu spółki. 
Jeśli jednak taka decyzja pociąga za sobą konieczność złożenia 
oświadczenia woli osobie trzeciej, wówczas to oświadczenie woli 
musi zostać złożone przez co najmniej dwóch członków zarządu albo 
jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.  
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Decyzję więc o podjęciu współpracy handlowej z nowym kontra-
hentem, o ile jest to typowa współpraca w ramach zwykłej działal-
ności spółki, może podjąć jednoosobowo każdy członek zarządu. Na 
przykład w spółce trudniącej się zawodowo sprzedażą paliw, decyzję 
o zawarciu umowy o stałej sprzedaży tego towaru nowemu kliento-
wi podjąć może którykolwiek z członków zarządu. Pod stosowną 
umową jednak będą musiały podpisać się przynajmniej dwie osoby 
(członkowie zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem). Za-
warcie bowiem umowy i złożenie w tym zakresie stosownych 
oświadczeń woli należy do sfery reprezentacji spółki.  

Naruszenie wymogów dotyczących reprezentacji pociąga za sobą 
najczęściej nieważność lub bezskuteczność dokonanej czynności – 
np. w opisanym wyżej przykładzie, podpisanie umowy przez jednego 
członka zarządu oznacza, iż do zawarcia umowy nie doszło. Złamanie 
natomiast zasad odnośnie prowadzenia spraw spółki nie wywołuje 
żadnych skutków na zewnątrz – w stosunku do osób trzecich. Jest to 
konsekwencją tego, iż sfera prowadzenia spraw spółki należy do 
wewnętrznych stosunków spółki. Umowa podpisana przez wspólni-
ków (w spółkach kapitałowych i spółce komandytowo-akcyjnej – 
członków zarządu) zgodnie z wymogami reprezentacji będzie ważna, 
chociażby wspólnicy nie uzyskali na zawarcie takiej umowy wyma-
ganej zgody pozostałych wspólników. Zgoda ta jest konieczna naj-
częściej, gdy wspólnicy mają dokonać czynności przekraczającej 
zwykłe sprawy spółki, np. sprzedaży częściowej przedsiębiorstwa. 
Taka umowa zawarta bez zgody i wiedzy pozostałych wspólników 
będzie ważna, spełnione zostały bowiem wymogi odnośnie repre-
zentacji spółki wobec osób trzecich. Za takim rozwiązaniem prze-
mawia wzgląd na słuszny interes osób trzecich, które nie mają żad-
nego wglądu w wewnętrzne sprawy spółki. Natomiast wspólnicy, 
którzy dokonali czynności łamiąc zasady dotyczące prowadzenia 
spraw spółki, mogą ponieść odpowiedzialność właśnie w tej sferze 
wewnętrznej – za działanie na szkodę spółki.  
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SPÓŁKA JAWNA 
 

 Spółka jawna jest najprostszą spółką handlową. Do niej jednak 
odwołują się regulacje prawne dotyczące wszystkich pozostałych 
spółek osobowych uregulowanych w ksh. Spółka jawna stanowi 
więc pewien wzorzec handlowej spółki osobowej, model na którym 
opierają się rozwiązania dotyczące pozostałych spółek.  
 Obecnie spółka jawna przeżywa swój renesans, stopniowo wy-
pierając z obrotu spółki cywilne (Kosiński 2002, Lic 2006). Jak wcze-
śniej wspomniano, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej 
ani statusu przedsiębiorcy. Atrybuty te natomiast przysługują spółce 
jawnej. Przed wejściem w życie kodeksu spółek handlowych w 2001 
r., znaczenie spółki jawnej jako formy prowadzenia działalności go-
spodarczej było marginalne. Funkcjonowało wówczas tylko około 
800 spółek (Kidyba 2006). Dokonane w latach 1997-2001 zmiany 
w przepisach prawnych spowodowały wzrost zainteresowania spół-
ką jawną, na niekorzyść spółek cywilnych. Obecnie spółki jawne są 
popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej – ich po-
wodzenie zbliża się do najczęściej zakładanego typu spółki handlo-
wej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (Kidyba 2006). O ile 
jednak spółki z o.o. tworzone są zazwyczaj w celu prowadzenia 
średniej i większej działalności gospodarczej, spółki jawne najczę-
ściej stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa.  
 Spółka jawna okazała się atrakcyjną formą prowadzenia działal-
ności przede wszystkim ze względu na stosunkowo niewielkie wy-
mogi formalne dotyczące jej utworzenia oraz brak wymogu zgroma-
dzenia określonego kapitału początkowego spółki. Wspólnicy 
w spółce jawnej bowiem mają szerokie możliwości wnoszenia wkła-
dów niepieniężnych w porównaniu do spółek kapitałowych (mogą 
wnieść wkład w postaci świadczenia usług, pracy, praw niezbywal-
nych). Na popularność tej formy działalności gospodarczej wpływa 
także okoliczność, iż odpowiedzialność wspólników za zobowiązania 
spółki jest jedynie subsydiarna. Kodeks spółek handlowych przyzna-
je wspólnikom spółki jawnej dość dużą swobodę w kształtowaniu 
wzajemnych praw i obowiązków (Kidyba 2006). Wiele regulacji ko-
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deksowych znajduje bowiem zastosowanie tylko wówczas, gdy 
wspólnicy w umowie spółki nie przewidzieli innych rozwiązań.  
 Kodeks spółek handlowych stanowi, iż spółką jawną jest spółka 
osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie 
jest inną spółką handlową (art. 22 § 1 ksh). Prowadzenie przedsię-
biorstwa pod własną firmą oznacza prowadzenie działalności pod 
własną nazwą, dostatecznie odróżniającą danego przedsiębiorcę od 
innych podmiotów działających na tym samym rynku.  
 Do utworzenia spółki jawnej konieczne jest zawarcie umowy 
spółki oraz dokonanie jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 
(KRS). Umowa spółki jawnej, w odróżnieniu od umów większości 
handlowych spółek osobowych, nie musi być zawarta w formie aktu 
notarialnego. Wystarczy w tym zakresie zwykła forma pisemna (art. 
23 ksh). Jej niezachowanie jednak (np. zawarcie umowy w formie 
ustnej) powoduje nieważność dokonanej czynności. W umowie 
spółki jawnej należy określić firmę i siedzibę spółki, wkłady wnoszo-
ne przez każdego wspólnika, ich wartość oraz przedmiot działalności 
spółki (art. 25 ksh). Należy także podać czas trwania spółki, jeśli 
wspólnicy z góry go przewidzieli. Spółka jawna powstaje z chwilą jej 
wpisu do KRS (art.251 § 1 ksh); stosownego zgłoszenia może doko-
nać każdy ze wspólników.    
 Specyfika spółki jawnej wyraża się m.in. w subsydiarnej odpo-
wiedzialności wspólników. Każdy wspólnik odpowiada za zobowią-
zania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie 
z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką (art. 22 § 2 ksh). Jednakże 
wierzyciel spółki może wszcząć egzekucję z majątku wspólnika do-
piero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezsku-
teczna (art. 31 § 1 ksh). Przepisy pozwalają natomiast na wniesienia 
powództwa przeciwko wspólnikowi spółki jawnej, zanim jeszcze 
okaże się, iż egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna (art. 31 § 2 
ksh). Dlatego też w praktyce najczęściej wierzyciele od razu pozywa-
ją samą spółkę jawną i wszystkich jej wspólników w tym samym 
pozwie. Po wygraniu sprawy sądowej uzyskują wyrok zasądzający 
określone świadczenie zarówno od spółki jak i wspólników. Klauzulę 
wykonalności jednak, która jest niezbędna do wszczęcia egzekucji, 
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wierzyciel otrzymuje jedynie przeciwko spółce. Przeciwko wspólni-
kom spółki jawnej sąd nadaje klauzulę wykonalności dopiero wów-
czas, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak 
również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezsku-
teczna (art. 7781 kpc). 
 W literaturze przedmiotu wyrażony został pogląd, zgodnie z któ-
rym przypadki bezskuteczności egzekucji zostały określone w prawie 
upadłościowym i naprawczym (Kidyba 2010). Dotyczy to oddalenia 
przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacal-
nego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 
(art. 13 ust. 1 i 2) oraz wydania przez sąd postanowienia o umorze-
niu postępowania upadłościowego, gdy majątek pozostały po wyłą-
czeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych 
hipoteką, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipote-
ką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 
(art. 361 pkt 1). W tych przypadkach wierzyciel powołując się na 
wydanie przez sąd postanowienia wykaże bezskuteczność egzekucji 
mającej na celu zaspokojenie jego wierzytelności. Samo ogłoszenie 
upadłości nie jest jednak wystarczające do przyjęcia bezskuteczności 
egzekucji spółki jawnej, o którym mowa w art. 7781 k.p.c. (postano-
wienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 22 września 2009 r., 
I ACz 744/09, OSAB 2009, nr 2-3, poz. 41). Sam fakt ogłoszenia upa-
dłości dłużnika nie przesądza jeszcze negatywnego wyniku postę-
powania upadłościowego dla wierzycieli upadłego.  
 Prezentowany jest także pogląd odmienny, iż wierzyciel spółki 
może wszcząć egzekucję z majątku wspólnika nawet wówczas, gdy 
spółka jawna dysponuje majątkiem, nawet bardzo dużym, z którego 
można prowadzić egzekucję, ale nie aż tak dużym, by zaspokoić inte-
res wierzyciela (Kowalski 2003).Wówczas dopuszczalne jest od razu 
skierowanie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko 
wspólnikom i prowadzenie przeciwko nim egzekucji. Decydujące 
znaczenie bowiem ma w takiej sytuacji nie zasada subsydiarnej od-
powiedzialność wspólników, lecz wzgląd na ochronę wierzycieli. 
Dlatego też uzasadnione jest dopuszczenie możliwości uzyskania od 
razu klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom nawet wówczas, 
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gdy spółka dysponuje majątkiem zdolnym do zaspokojenia większo-
ści żądań popartych wyrokiem sadowym, ale jednak nie całości tych 
żądań.  
 Jednoczesne pozywanie i spółki i jej wspólników jest częstą, jed-
nakże niekonieczną praktyką. Może być i tak, że pozwanym w pro-
cesie była tylko spółka jawna lub też wprawdzie spółka jawna 
i wspólnicy, ale zmienił się skład osobowy spółki, co spowodowało, 
że nie wszyscy wspólnicy aktualni w chwili nadania klauzuli byli 
stroną procesu. Zarówno gramatyczna, jak i celowościowa wykład-
nia prowadzi do wniosku, że w obu wymienionych przypadkach 
przepis art. 7781 k.p.c. dozwala na nadanie klauzuli wykonalności 
przeciwko wspólnikom spółki jawnej, choćby tytuł egzekucyjny był 
wystawiony wyłącznie przeciwko spółce (Kowalski 2003). 

Odnosząc się do wewnętrznych stosunków w spółce jawnej, na-
leży wskazać, iż podmioty uprawnione do prowadzenia spraw spółki 
powinna określać umowa spółki. Przepisy kodeksu spółek handlo-
wych w tym zakresie znajdują zastosowanie dopiero wówczas, gdy 
umowa spółki nie stanowi inaczej (art. 37 § 1 ksh). Zgodnie z kodek-
sową regulacją każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia 
spraw spółki (art. 39 § 1 ksh). Prowadzenie spraw spółki może być 
także powierzone jednemu lub niektórym wspólnikom. Oznacza to 
jednoczesne wyłączenie pozostałych wspólników od prowadzenia 
spraw spółki. Należy tego dokonać albo w momencie tworzenia 
spółki jawnej w umowie spółki albo już po zawarciu umowy w dro-
dze uchwały wspólników (art. 40 § 1 ksh). 

Jeśli prawo prowadzenia spraw spółki przysługuje wszystkim 
wspólnikom, decyzję odnośnie do bieżących spraw, nieprzekraczają-
cych zakresu zwykłych czynności spółki może podejmować każdy 
wspólnik, bez konieczności uzgodnienia jej z innymi wspólnikami 
(art. 39 § 2 ksh). Jeśli jednak przed załatwieniem takiej sprawy, cho-
ciaż jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowa-
dzeniu, konieczne jest podjęcie w tym zakresie uprzedniej uchwały 
wspólników (art. 39 § 2 ksh). W sprawach przekraczających zakres 
zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólni-
ków. Jeśli prawo do prowadzenia spraw spółki przysługuje tylko 
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niektórym wspólnikom, przy podejmowaniu ww. decyzji konieczna 
jest zgoda także wspólników pozbawionych tego prawa (art. 43 
ksh).W sprawach nagłych, gdy brak działania naraża spółkę na po-
ważną szkodę, decyzję może podjąć każdy wspólnik, który nie został 
wyłączony od prowadzenia spraw spółki. Nie jest wówczas wymaga-
na uprzednia uchwała wspólników (art. 44 ksh). 

Prawo do reprezentowania spółki jawnej przysługuje każdemu jej 
wspólnikowi (art. 29 § 1 ksh). Prawo to ujęte zostało szeroko – 
obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe spółki (art. 29 
§ 2 ksh). Każdy wspólnik może więc dokonywać w imieniu spółki 
czynności przed sądami (również polubownymi) i w postępowaniu 
przed organami i urzędami (postępowaniu administracyjnym). Pra-
wo do reprezentacji obejmuje swym zakresem także dokonywanie 
czynności prawnych, np. zawieranie i rozwiązywanie umów, zawar-
cie ugody, zbywanie i obciążanie nieruchomości, ustanowienie 
i odwołanie prokury (Koźma 2010). Nie może ono zostać ograniczone 
ze skutkiem wobec osób trzecich (art. 29 § 3 ksh). Umowne ograni-
czenia prawa reprezentacji są wiążące dla wspólników, nie wywołują 
natomiast skutków prawnych „na zewnątrz” (Siemiątkowski 2011), 
zgodnie z regułą, iż umowa obowiązuje tylko pomiędzy jej stronami 
(inter partes). Naruszenie takich ograniczeń może jednak powodo-
wać odpowiedzialność za złamanie umowy spółki.  

W umowie spółki można pozbawić wspólnika prawa reprezento-
wania spółki albo wskazać, iż jest on uprawniony do jej reprezento-
wania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem (art. 29 
§ 3 ksh). W takiej sytuacji przyjmuje się, że skoro umowa spółki 
przewiduje odebranie wspólnikowi prawa do reprezentacji (bądź też 
przyznanie go innym wspólnikom), to wspólnik się na to godził (Ki-
dyba 2006). Późniejsze pozbawienie wspólnika prawa reprezento-
wania spółki może nastąpić wyłącznie w drodze sądowej na mocy 
prawomocnego orzeczenia. W procesie sądowym pozostali wspólni-
cy muszą wykazać ważne powody przemawiające za pozbawieniem 
konkretnego wspólnika prawa reprezentacji (art. 30 § 2 ksh).  
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SPÓŁKA PARTNERSKA 
 

Geneza spółek partnerskich wywozi się ze Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie na początku lat 90-tych XX wieku stworzono nowy typ 
spółki. Jej powstanie związane było z licznymi procesami odszkodo-
wawczymi wytaczanymi przeciwko dużym kancelariom prawniczym, 
szczególnie nasilonymi w USA pod koniec lat 80-tych. Konieczne 
okazało się stworzenie takiej konstrukcji prawnej, w której wyłączo-
na byłaby odpowiedzialność wspólników za błędy w sztuce popeł-
nione przez pozostałych wspólników. Po raz pierwszy regulację 
prawną spółki partnerskiej wprowadzono w 1991 r. w stanie Teksas 
(Strzępka 2009). Spółka partnerska okazała się bardzo atrakcyjną 
formą działalności gospodarczej i szybko została wprowadzona 
w pozostałych stanach Ameryki Północnej (Klank 2001).  

Spółka partnerska została wprowadzona do polskiego prawa 
w 2001 r. wraz z wejściem w życie kodeksu spółek handlowych. Sta-
nowi więc, podobnie jak spółka komandytowo-akcyjna, nową formę, 
w jakiej można utworzyć spółkę prawa handlowego (zob. Kidyba 
2002). Spółka partnerska jest spółką osobową, w której szczególnie 
ważne są osobiste zdolności wspólników. Najważniejszym elemen-
tem wyróżniającym (differentia specifica) tej spółki jest możliwość 
jej tworzenia tylko i wyłącznie w celu wykonywania wolnego zawo-
du (art. 86 § 1 ksh). Wskazuje się, iż sama nazwa „spółka partner-
ska” odzwierciedla pewne elementy emocjonalne (partner) łączące 
wspólników (Kidyba 2010). 

Spółka partnerska posiada zdolność prawną (jest podmiotem 
prawa), zdolność do czynności prawnych (może nabywać we wła-
snym imieniu prawa oraz zaciągać zobowiązania), zdolność sądową 
(może pozywać i być pozywana) oraz działa pod własną firmą. Jak 
wcześniej wskazano, do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio 
przepisy o spółce jawnej (art. 89 ksh). Spółka partnerska może być 
co do zasady zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego 
wolnego zawodu (art. 86 § 2 ksh). W drodze ustawowej można 
wprowadzić w tym zakresie wyjątki. W artykule 88 ksh zawarto za-
mknięty, dość szeroki katalog wolnych zawodów, których wykony-
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wanie dopuszczalne jest w formie spółki partnerskiej. Do profesji 
tych należą: zawód adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera bu-
downictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, do-
radcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy 
inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza we-
terynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecz-
nika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysię-
głego. Katalog ten był kilkakrotnie rozszerzany w drodze kolejnych 
nowelizacji ksh (por. Sołtysiński 2006). Nie jest to oczywiście wyli-
czenie wszystkich zawodów uznawanych za „wolne”. W odrębnych 
ustawach możliwe jest uregulowanie innych jeszcze wolnych zawo-
dów. Ich wykonywanie jednak w spółce partnerskiej uzależnione jest 
od tego, czy znajdują się one w enumeratywnym katalogu z art. 88 
ksh.  

Tworzenie spółki partnerskiej jest bardzo zbliżone do powoływa-
nia spółki jawnej. Do powstania spółki partnerskiej konieczne jest 
zawarcie umowy i wpis do KRS. Umowa spółki musi być zawarta na 
piśmie pod rygorem nieważności (art. 92 ksh). Chwilą powstania 
spółki partnerskiej jest moment jej wpisu do KRS (art. 94 ksh). 

Atrakcyjność spółek partnerskich jako formy prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej polega na wyłączeniu odpowiedzialności part-
nera za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem 
przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce (art. 95 § 1 
ksh). Każdy partner odpowiada więc za własne błędy w sztuce. Za 
zobowiązania wynikające z tych błędów odpowiada także sama 
spółka jako odrębny od partnerów podmiot prawa (Strzępka 2009). 

Partner nie ponosi także odpowiedzialności za zobowiązania 
spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnio-
nych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku 
prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy 
świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki 
(art. 95 § 1 ksh in fine). Tworząc więc spółkę partnerską wskazane 
jest też określenie, pod czyim kierownictwem znajdują się poszcze-
gólne osoby stanowiące tzw. personel pomocniczy (sekretarki, księ-
gowe itp.). Jeśli takie ustalenie nie jest możliwe na etapie tworzenia 
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spółki, warto go dokonać przy każdym ważniejszym zleceniu pocią-
gającym za sobą ryzyko istotnej odpowiedzialności majątkowej. 
Warto też dokonać podziału zakresu obowiązków pomiędzy partne-
rami (Asłanowicz 1999), chociaż o odpowiedzialności danego part-
nera decydować będą okoliczności faktyczne, a więc to, który part-
ner w praktyce wyrządził szkodę pozostającą w związku z wykony-
waniem przez niego wolnego zawodu.  

W literaturze wyrażono pogląd, iż w sytuacji, gdy pomimo przyję-
cia zlecenia przez spółkę partnerską, żaden partner nie zajął się 
sprawą w wyniku czego doszło do powstania szkody, odpowiedzial-
ność ponoszą wszyscy partnerzy, gdyż nie jest to zobowiązanie po-
wstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce (Krze-
śniak, 2002). Jest to prawidłowy pogląd pod warunkiem, że zlecenie 
„przyjęła sama spółka” tj. w praktyce sekretarka podlegająca kie-
rownictwu wszystkich wspólników. Gdyby zlecenie przyjęła osoba 
podlegająca kierownictwu konkretnego partnera i nie przekazała mu 
informacji o tym zleceniu, odpowiedzialność za jej zaniedbanie po-
niesie ów partner. Podobnie w sytuacji, gdy zlecenie przyjął kon-
kretny partner (i takie sytuacje w praktyce najczęściej występują) 
lecz nie podjął dalszych czynności związanych z realizacją zlecenia. 
Samo przyjęcie zlecenia stanowi już czynność w ramach wykonywa-
nia wolnego zawodu w spółce. Dalsze zaniechania w tym zakresie 
obciążają konkretnego partnera.  

Wspólnicy w umowie spółki partnerskiej mogą też przewidzieć, iż 
jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpo-
wiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej (art. 95 § 2 ksh). Tacy 
partnerzy będą wówczas ponosili odpowiedzialność za wszystkie 
zobowiązania spółki, niezależnie od osób odpowiedzialnych za po-
wstanie tych zobowiązań. Będzie to jednak odpowiedzialność sub-
sydiarna – w razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. 
 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
 

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu pro-
wadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wie-
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rzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowia-
da bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co 
najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona 
(art. 102 ksh). Ta ograniczona odpowiedzialność jednego lub więk-
szej liczby wspólników, jest signo specifico, a zarazem głównym atu-
tem spółki komandytowej. W praktyce spółki komandytowe zawią-
zują np. małżonkowie, tak aby przynajmniej jedno z nich ponosiło 
ograniczoną odpowiedzialność w stosunku do wierzycieli.  

Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych spółek, do 
powstania spółki komandytowej konieczne jest zawarcie umowy 
oraz wpis do rejestru. Także spółka komandytowa powstaje z chwilą 
wpisu do rejestru (art. 109 § 1 ksh). Umowa spółki komandytowej 
jednak musi być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 106 ksh). 
Prawo przewiduje więc w tym wypadku surowsze wymogi formalne. 
Przymus notarialny pociąga za sobą znacznie wyższe koszty utwo-
rzenia spółki. Jakiekolwiek zmiany w umowie spółki również muszą 
zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.  

Jak wcześniej wspomniano, elementem charakterystycznym tej 
spółki jest ograniczona odpowiedzialność komandytariuszy. Koman-
dytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli 
tylko do wysokości sumy komandytowej (art. 111 ksh). Jest on jed-
nak wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wnie-
sionego do spółki (art. 112 § 1 ksh). Kodeks spółek handlowych wy-
znacza więc dwa progi odpowiedzialności za zobowiązania spółki: 

− sumę komandytową – oznaczony kwotowo zakres odpowiedzial-
ności każdego komandytariusza wobec wierzycieli ustalony 
w umowie spółki, 

− wartość wniesionego wkładu. 
 W przypadku więc wniesienia wkładu równego lub przewyższają-
cego sumę komandytową, komandytariusz jest wolny od odpowie-
dzialności za zobowiązania spółki. Wyłączenie i ograniczenie jego 
odpowiedzialności odnosi się jednak do wartości wkładu rzeczywi-
ście wniesionego do spółki, a nie jedynie umówionego pomiędzy 
wspólnikami. W przypadku zwrotu komandytariuszowi wkładu 
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w całości albo w części odpowiedzialność zostaje przywrócona 
w wysokości równej wartości dokonanego zwrotu (art. 112 § 2). 
 Komandytariusz może wnieść wkład w wartości niższej niż suma 
komandytowa, chyba że umowa zawiera w tym zakresie jakieś ogra-
niczenie (art. 108 § 1 ksh). Nie można jednak zwolnić komandytariu-
sza z obowiązku wniesienia wkładu. Takie postanowienie w umowie 
spółki będzie po prostu nieważne (art. 108 § 2 ksh). 
 Prawo reprezentowania spółki przysługuje wyłącznie komple-
mentariuszom (art. 117 ksh). Jest to konsekwencją faktu, iż to wła-
śnie komplementariusze ponoszą pełną odpowiedzialność za zobo-
wiązania spółki. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedy-
nie jako jej pełnomocnik (art. 118 § 1 ksh). Jeżeli jednak dokona on 
w imieniu spółki czynności prawnej bez umocowania albo przekro-
czy jego zakres (falsus procurator), albo nawet posiadając pełno-
mocnictwo lecz nie ujawniając go wobec osoby, z którą dokonuje 
czynności prawnej, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób 
trzecich bez ograniczenia – tak jakby był komplementariuszem (art. 
118 § 2 ksh).  
 Odnosząc się do stosunków wewnętrznych spółki, należy wska-
zać, iż zgodnie z ksh, komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku 
prowadzenia spraw spółki (art. 121 § 1). Od woli wspólników wyra-
żonej w umowie spółki zależy więc, czy będzie on podejmował decy-
zje w imieniu spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych 
czynności spółki natomiast wymagana jest zgoda komandytariusza 
(art. 121 § 2). Umowa spółki może jednak wprowadzić w tym zakre-
sie odmienne postanowienia.  
 Co do zasady komandytariusz uczestniczy w zysku spółki propor-
cjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki (art. 
123 § 1 ksh). Również w tym zakresie wspólnicy mogą odmiennie 
ustalić w umowie udział komandytariusza w zyskach. Fakt, iż spółka 
komandytowa wypracowała zysk nie oznacza, iż komandytariusz 
zawsze otrzyma należną mu cześć. W pierwszej kolejności bowiem 
zysk za dany rok obrotowy, który przypada komandytariuszowi, 
należy przeznaczyć na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wnie-
sionego do wartości umówionego wkładu (art. 123 § 2 ksh).  
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 Udział komandytariusza w stratach spółki określić winna dokład-
nie umowa spółki. Jeżeli jednak w umowie nie zostanie zawarte 
stosowne postanowienie lub będzie ono niejasne i wywoła wątpli-
wości, to wówczas przyjmuje się, iż komandytariusz uczestniczy 
w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu (art. 123 § 3 
ksh).  
 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 
 

Spółka komandytowo-akcyjna jest ostatnią spółką osobową ure-
gulowaną w kodeksie spółek handlowych. Pojawiają się w niej jed-
nak silne elementy kapitałowe. Spółka ta w istocie stanowi połącze-
nie elementów klasycznej spółki osobowej i spółki akcyjnej. Usta-
wodawca wskazuje to wyraźnie, przewidując konieczność odpo-
wiedniego stosowania do spółki komandytowo-akcyjnej z jednej 
strony przepisów o spółce jawnej (w zakresie stosunku prawnego 
komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich ak-
cjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, do wkładów tychże wspólni-
ków do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy), 
z drugiej strony przepisów dotyczących spółki akcyjnej (w pozosta-
łych sprawach, w szczególności przepisów dotyczących kapitału za-
kładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego 
zgromadzenia).  

Spółkę komandytowo-akcyjną tworzą dwa rodzaje wspólników: 
komplementariusze i akcjonariusze. Dlatego też, spółka musi posia-
dać co najmniej dwuosobowy skład (Siemiątkowski 2011). Natura 
organizacyjna spółki komandytowo-akcyjnej polega na prowadzeniu 
działalności gospodarczej przez wspólników dzielących się na wyżej 
wymienione dwie kategorie. Komplementariusze najczęściej nie 
angażują w spółkę środków finansowych (zazwyczaj z powodu ich 
braku), aktywnie natomiast prowadzą sprawy spółki, wykorzystując 
posiadana wiedzę (know-how) i przygotowanie (Koźma 2010). Kom-
plementariusze w związku z tym odpowiadają bez ograniczenia wo-
bec wierzycieli za zobowiązania spółki (art. 125 ksh). Akcjonariusze 
z kolei inwestują w spółkę określony kapitał, ponoszą więc ryzyko 
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finansowe. W zamian za to jednak nie odpowiadają za zobowiązania 
spółki (art. 135 ksh). Spółka komandytowo-akcyjna jest najrzadziej 
tworzoną w Polsce formą spółki. W 2009 r. działało jedynie 714 tego 
typu spółek (Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010). W praktyce 
spółka ta z reguły zawiązywana jest w celu dofinansowania przed-
siębiorstwa o charakterze rodzinnym, gdzie wspólnicy potrzebują 
dokapitalizowania na dalszy rozwój, nie chcą jednak dopuszczać do 
znacznej ingerencji innych osób w wewnętrzne sprawy przedsiębior-
stwa.  

Wymogi formalne przy tworzeniu spółki komandytowo-akcyjnej 
prima facie wydają się być zbliżone do regulacji dotyczącej spółki 
komandytowej. Konieczne jest zawarcie umowy spółki w formie 
aktu notarialnego oraz konstytutywny wpis spółki do KRS. Odmien-
nie niż w pozostałych spółkach osobowych, kodeks przyjmuje dla 
umowy spółki komandytowo-akcyjnej nazwę statutu. Stosując jed-
nak odpowiednio przepisy o spółce akcyjnej, okazuje się, iż do utwo-
rzenia opisywanej spółki konieczne jest jeszcze sporządzenie aktów 
objęcia akcji przez akcjonariuszy wraz z wyrażeniem przez nich zgo-
dy na zawiązanie spółki i brzmienie statutu (art. 313 w zw. z art. 126 
§ 1 pkt 2 ksh; Rodzynkiewicz 2009). Ponadto przepisy nakładają na 
wspólników spółki komandytowo-akcyjnej obowiązek zebrania dość 
znacznego kapitału. Minimalny kapitał zakładowy spółki musi wyno-
sić 50 000 złotych (art. 126 § 2 ksh).  

Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej uregulowana zosta-
ła podobnie jak spółki komandytowej (vide art. 137 i 138 ksh). 
Znacznie bardziej skomplikowane są natomiast stosunki wewnętrz-
ne. Kompetencje do podejmowania decyzji w spółce dzielą się po-
między komplementariuszy i organy spółki. W każdej spółce koman-
dytowo-akcyjnej działa walne zgromadzenie. Możliwe jest także 
ustanowienie rady nadzorczej, a w sytuacji gdy liczba akcjonariuszy 
przekracza dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady nadzorczej jest 
obowiązkowe (art. 142 § 1 ksh). W sprawach, które nie należą do 
kompetencji walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, decyzje po-
dejmują komplementariusze (art. 141 ksh). Jest to gros spraw spółki 
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komandytowo-akcyjnej, gdyż z natury tej spółki wynika, iż jej sprawy 
prowadzą komplementariusze, a nie akcjonariusze (Pyzioł 2001). 

 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najatrakcyjniejszą 

formą przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej 
średnich i większych rozmiarów. Jest też najchętniej zakładaną spół-
ką dla tego typu działalności w Polsce. W 2009 r. istniało w Polsce aż 
ponad 230 tys. spółek z o.o., co stanowiło niemal połowę wszystkich 
spółek wpisanych do rejestru REGON. Atrakcyjność tej spółki zwięk-
szyła się po ostatnich zmianach kodeksu spółek handlowych, stano-
wiących realizację postulatów od dawna zgłaszanych przez organi-
zacje przedsiębiorców prywatnych (PKPP Lewiatan, BCC). Od 2009 r. 
minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. wynosi 
5 000 zł, zamiast dotychczasowych 50 000 zł (art. 154 § 1 ksh). War-
tość nominalna jednego udziału natomiast nie może być niższa niż 
50 złotych (art. 154 § 2 ksh).  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością daje też możliwość 
prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej, gdyż może być 
utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym (art. 151 § 1 ksh). 
Spółkę tę można założyć samodzielnie – jednoosobowo. Jedyne 
ograniczenie polega na tym, iż spółka ta nie może być zawiązana 
wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. (art. 151 § 2 ksh).  

Główną jednak zaletą spółki z o.o. dla potencjalnych inwestorów, 
jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki (art. 
151 § 4 ksh). Wspólnicy ryzykują więc jedynie wkładami wniesiony-
mi na pokrycie kapitału zakładowego, ewentualnie innymi świad-
czeniami, do których wniesienia zostali zobowiązania na podstawie 
umowy spółki (np. dopłatami). Wskazuje się w związku z powyższym 
na nieadekwatność nazwy „spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią” (Bieniak 2011). W rzeczywistości bowiem wspólnicy nie odpo-
wiadają w ogóle, a nie tylko w ograniczony sposób za zobowiązania 
spółki. Nazwa „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” jest jed-
nak powszechnie przyjęta w wielu innych krajach (Gesellschaft mit 
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beschränkter Haftung (GmbH), Société à Responsabilité Limitée 
(S.AR.L.), Limited (Ltd.), Limited Liability Company (LLC). Używanie 
tej nazwy także na gruncie prawa polskiego wynika z tradycji i wyda-
je się uzasadnione.  

Spółka z o.o. jest dość sformalizowanym typem spółki. Jej two-
rzenie przebiega dwuetapowo. Z chwilą zawarcia umowy spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w organizacji (art. 161 § 1 ksh). Jest ona repre-
zentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jedno-
myślną uchwałą wspólników (art. 161 § 2 ksh). Do powstania pełnej 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oprócz zawarcia umowy 
spółki, konieczne jest: 

− wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapita-
łu zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od war-
tości nominalnej, także wniesienia nadwyżki, 

− powołanie organów (zarządu oraz ewentualnie rady nadzorczej 
lub komisji rewizyjnej), 

− dokonanie wpisu spółki do KRS (art. 163 ksh). 
 Szczególnie istotne jest spełnienie pierwszego wymogu. Do zgło-
szenia spółki do KRS należy bowiem dołączyć oświadczenie wszyst-
kich członków zarządu potwierdzające wniesienie w całości wkładów 
przez wszystkich wspólników (art. 167 § 1 pkt 2). Oświadczenie to 
członkowie składają pod rygorem odpowiedzialności karnej, gdyż za 
zgłoszenie nieprawdziwych danych w tym zakresie grozi kara grzyw-
ny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności do lat 2 
(art. 587 § 1 ksh).  
 Do zgłoszenia spółki należy także dołączyć dowód ustanowienia 
organów spółki, z wyszczególnieniem składu osobowego, o ile 
o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny 
zawierający umowę spółki (art. 167 § 3 ksh). Kodeks spółek handlo-
wych pozwala więc już w umowie spółki dokonać powołania orga-
nów i wskazania ich pierwszego składu osobowego. W praktyce 
rozwiązanie to nie jest zbyt korzystne, gdyż wówczas jakakolwiek 
zmiana w składzie organów, czy z przyczyn niezależnych (śmierć) czy 
zależnych (odwołanie) od spółki, pociąga za sobą konieczność zmia-
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ny umowy spółki. Wiąże się z tym natomiast obowiązek sporządze-
nia aktu notarialnego obejmującego te zmiany. Pociąga to za sobą 
koszty, których można uniknąć stwierdzając powołanie pierwszego 
składu organów w osobnym dokumencie, poza umową spółki. Regu-
lacja dotycząca spółki akcyjnej zawiera w tym zakresie słuszne roz-
wiązanie, iż „nazwisk i imion osób powołanych do pierwszych orga-
nów spółki nie umieszcza się w statucie” (art. 313 § 3 ksh). Oczywi-
ście każda zmiana członków zarządu i rady nadzorczej musi zostać 
zgłoszona do KRS. 
 Prowadzenie spraw spółki z o.o. opiera się na pracy organów: 
zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej (lub komisji rewizyjnej) 
i zarządu. Zgromadzenie wspólników jest najważniejszym z orga-
nów, chociaż w praktyce najrzadziej podejmuje decyzje w spółce. Do 
jego kompetencji zastrzeżone zostało podejmowanie decyzji w naj-
istotniejszych sprawach. Wspólnicy mogą spotykać się na zwyczaj-
nych i nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników. Zwyczajne 
zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu 
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 231 § 1 ksh). 
Podejmowane są na nim kluczowe uchwały rozliczające za ubiegły 
rok. Zgromadzenie to rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu 
z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok 
obrotowy, podejmuje uchwałę o podziale zysku albo pokryciu straty, 
udziela członkom organów spółki absolutorium (pokwitowania) 
z wykonania przez nich obowiązków. Dla podjęcia innych decyzji 
o istotnym znaczeniu dla spółki zwołuje się nadzwyczajne zgroma-
dzenie wspólników (np. w celu zmiany umowy spółki, zmiany 
przedmiotu działalności spółki itp.).  
 W odróżnieniu od pozostałych organów spółki z o.o., powołanie 
rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej nie zawsze jest obligatoryjne. 
Kodeks spółek handlowych przewiduje obowiązek powołania jedne-
go z tych organów w spółkach, w których spełnione są łącznie dwa 
warunki:  

− kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych,  

− wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu.  
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 Możliwe jest także jednoczesne powołanie przez wspólników 
obu tych organów w każdej spółce z o.o., niezależnie od wysokości 
posiadanego kapitału. Podstawowym zadaniem rady nadzorczej jest 
sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszyst-
kich dziedzinach jej działalności (art. 219 § 1 ksh). Nie może ona 
jednak wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowa-
dzenia spraw spółki.  
 Rada nadzorcza musi składać się z co najmniej trzech członków. 
Przepisy ksh nie przewidują natomiast górnego limitu członków ra-
dy. Ich liczba powinna zależeć od realiów danej spółki, rozmiaru 
prowadzonej działalności, przy uwzględnieniu aspektów praktycz-
nych zapewniających optymalne funkcjonowanie rady. Członkowie 
rady nadzorczej są powoływani na rok przez zgromadzenie wspólni-
ków (art. 215 § 1 ksh). Mogą być oni odwołani w każdym czasie 
uchwałą wspólników (art. 216 § 2 ksh). W umowie spółki można 
jednak określić inny okres i sposób powoływania lub odwoływania 
członków rady nadzorczej. 
 Obowiązki komisji rewizyjnej kodeks spółek handlowych uregu-
lował znacznie węziej niż rady nadzorczej. Przede wszystkim należy 
do niej ocena sprawozdań i wniosków zarządu przedstawianych 
corocznie zwyczajnemu zgromadzeniu wspólników (art. 221 § 1 
ksh). Jeśli jednak w spółce nie utworzono rady nadzorczej, w umo-
wie spółki można powierzyć komisji rewizyjnej szerszy zakres obo-
wiązków. 
 Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę (art. 201 § 1 
ksh). Chociaż wyraźnie nie wynika to z przepisów, w literaturze 
przyjmuje się istnienie domniemania kompetencji na rzecz zarządu 
spółki z o.o. – jeżeli istnieją wątpliwości, do którego z organów nale-
ży podjęcie decyzji w określonej sprawie, decyzję podejmuje zarząd 
(Siemiątkowski 2001). Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. 
W praktyce pożądane jest powoływanie zarządów o nieparzystym 
składzie, tak by uniknąć blokady decyzyjnej spowodowanej równą 
liczbą głosów za i przeciw. Do zarządu mogą być powołani zarówno 
wspólnicy, jak i osoby spoza ich grona (art. 201 § 3 ksh). 
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 Kontrowersyjnym przepisem dotyczącym spółek z o.o., który 
znajduje częste zastosowanie w praktyce jest art. 206 § 1 ksh. Prze-
widuje on, iż pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę 
w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach 
internetowych spółki, powinny zawierać najważniejsze dane doty-
czące spółki:  

− firmę spółki, jej siedzibę i adres, 

− oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest 
dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana 
do rejestru, 

− numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

− wysokość kapitału zakładowego. 
 Naruszenie tego obowiązku informacyjnego naraża członków 
zarządu na odpowiedzialność zagrożą karą grzywny do 5.000 złotych 
(art. 595 § 1 ksh). Grzywnę nakłada Sąd Rejestrowy. Podobna od-
powiedzialność spoczywa na członkach zarządu w spółkach akcyj-
nych oraz komplementariuszach spółek komandytowo-akcyjnych.  

Obowiązek określony w art. 206 § 1 ksh ujęty został szeroko, co 
wywołuje liczne wątpliwości w praktyce. Przepis ten rozróżnia pisma 
i zamówienia handlowe sugerując, iż konieczność podania wskaza-
nych danych obejmuje także zamówienia handlowe składane ustnie. 
Taka interpretacja byłaby jednak nonsensem (Bieniak 2011). Pojawił 
się, też pogląd, iż nie można wykluczyć, że analizowany przepis 
obejmuje m.in. kartki świąteczne, wizytówki, faktury etc., dlatego 
też wymaga on natychmiastowej ingerencji ustawodawcy (Kulgaw-
czuk 2009). Zaproponowane rozumienie przepisu również prowadzi-
łoby do absurdu, dlatego też należy uznać, iż art. 206 § 1 ksh dotyczy 
jednie tych pism, które są składane w związku z prowadzoną działal-
nością gospodarczą (Bieniak 2011). 
 Zgodnie z naturą spółek kapitałowych, wspólnicy spółki z o.o. nie 
ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. W określonych jed-
nak wypadkach subsydiarną odpowiedzialność mogą ponieść człon-
kowie zarządu. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezsku-
teczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowią-
zania (art. 299 § 1 ksh). Odpowiedzialność członków zarządu stano-
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wi sankcję za prowadzenie spraw spółki w sposób prowadzący do 
bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce (wyrok Sądu Najwyższe-
go z dnia 8 grudnia 2010 r., V CSK 172/10, LEX nr 677904). Członek 
zarządu może jednak uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wyka-
że, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadło-
ści lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania 
układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania 
układowego wierzyciel nie poniósł szkody (art. 299 § 2 ksh). 

 
SPÓŁKA AKCYJNA 

 
 Spółka akcyjna jest najbardziej sformalizowanym typem działal-
ności gospodarczej. Jej prowadzenie wymaga spełnienia wielu wy-
mogów: statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie 
aktu notarialnego, sprawozdania finansowe spółki podlegają bada-
niu przez biegłego rewidenta, uchwały walnego zgromadzenia mu-
szą być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. 
Z tych też powodów spółki akcyjne zakładane są w celu prowadzenia 
przedsiębiorstw większych rozmiarów. Wiąże się to także z koniecz-
nością zgromadzenia dużego kapitału zakładowego. Jego minimalna 
wysokość wynosi 100.000 złotych (art. 308 § 1 ksh). Podobnie jak 
w przypadku spółek z o.o. jedna z ostatnich nowelizacji ksh istotnie 
zmniejszyła tę wysokość. Poprzednio, do 8 stycznia 2009 r. obowią-
zywał wymóg zgromadzenia kapitału zakładowego przynajmniej 
w wysokości 500 000 zł. Znacznie wcześniej, bo już w 2003 r. (z mo-
cą obowiązującą od 15 stycznia 2004 r.), zmniejszono minimalną 
wartość nominalną jednej akcji i to stukrotnie – z jednego złotego na 
jeden grosz. Wszystkie akcje w spółce muszą mieć jednakową war-
tość nominalną.  

Konstrukcja spółki akcyjnej sprzyja gromadzeniu kapitału pocho-
dzącego od dużej liczby wspólników. Osoby inwestujące w akcje 
i stające się wspólnikami spółki akcyjnej, nie muszą posiadać specja-
listycznej wiedzy dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej. 
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W spółce akcyjnej bowiem funkcje „właścicielskie” oddzielone są od 
bieżącego zarządzania (Koch 2005). Wspólnicy mają możliwość swo-
bodnego zbywania praw udziałowych (akcji), co zwiększa skłonność 
inwestorów do obejmowania akcji i w efekcie ułatwia spółce gro-
madzenie kapitału. 

Spółka akcyjna może zostać zawiązana przez jedną albo więcej 
osób. Przepisy przewidują jeden wyjątek – zakaz zawiązywania spół-
ki akcyjnej wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością (art. 301 § 1 ksh). Podjęcie decyzji o prowadze-
niu działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej musi być uza-
sadnione rozmiarem planowanej działalności oraz przemyślane 
i skalkulowane pod kątem wysokich kosztów jej utworzenia i pro-
wadzenia.  

Podobnie jak w przypadku spółki z o.o., tworzenie spółki akcyjnej 
przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap kończy się wraz z zawiąza-
niem spółki, gdy powstaje spółka akcyjna w organizacji. Do chwili 
ustanowienia zarządu spółka w organizacji jest reprezentowana 
przez wszystkich założycieli działających łącznie albo przez pełno-
mocnika ustanowionego jednomyślną uchwałą założycieli (art. 323 
§ 2 ksh). Zawiązanie spółki akcyjnej następuje co do zasady z chwilą 
objęcia wszystkich akcji (art. 310 § 1 ksh). Do powstania spółki ak-
cyjnej, oprócz zawiązania spółki i podpisania statutu przez założycie-
li, konieczne jest: 

− wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapi-
tału zakładowego, 

− ustanowienie zarządu i rady nadzorczej, 

− uzyskanie wpisu do KRS (art. 306 ksh). 
 Zgodnie z istotą spółki kapitałowej, akcjonariusze nie odpowiada-
ją za zobowiązania spółki (art. 301 § 5 ksh). Podejmowanie decyzji 
w spółce spoczywa na jej organach: walnym zgromadzeniu, radzie 
nadzorczej i zarządzie. Walne zgromadzenie podejmuje decyzje 
o największym znaczeniu w spółce, nie prowadzi jednak bieżących 
spraw spółki. Zadanie to bowiem należy do zarządu, do którego 
podstawowych kompetencji należy prowadzenie spraw spółki i re-
prezentowanie spółki (art. 368 § 1 ksh). Rada nadzorcza natomiast 
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sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dzie-
dzinach jej działalności. Jej ustanowienie w spółce akcyjnej, w od-
różnieniu od spółki z o.o., jest zawsze obligatoryjne (art. 381 ksh). 

Jak wcześniej wspomniano, spółka akcyjna jest bardzo sformali-
zowanym organizmem prawnym. Jej szczegółowa analiza przekracza 
ramy niniejszego opracowania. Warto jednak zwrócić uwagę, iż or-
gany spółki kapitałowej muszą przestrzegać naczelnej zasady rów-
nego traktowania wszystkich akcjonariuszy w takich samych oko-
licznościach. 

 
ZAKOŃCZENIE 

 

Polskie prawo przewiduje szereg form prowadzenia działalności 
gospodarczej. W sektorze mikro i małych przedsiębiorców, nadal do 
najbardziej popularnych form należy prowadzenie działalności go-
spodarczej przez osoby fizyczne jednoosobowo lub w formie spółki 
cywilnej. Udział tych ostatnich stopniowo jednak maleje, wzrasta 
natomiast liczba zakładanych spółek jawnych. Atutami spółki jawnej, 
wyraźnie wyróżniającymi ją od spółek cywilnych, są przymiot pod-
miotowości prawnej, pozwalający m.in. na wyodrębnienie majątku 
spółki od majątków osobistych poszczególnych wspólników oraz 
zasada jedynie subsydiarnej odpowiedzialności wspólników za zo-
bowiązania spółki. Konieczność spełnienia większych wymogów 
formalnych, zwłaszcza uzyskania wpisu do KRS oraz aktualizacji za-
wartych w tym rejestrze danych, powoduje jednak, iż nadal liczba 
spółek cywilnych przewyższa istotnie liczbę spółek jawnych. 

W sektorze średnich i większych przedsiębiorstw niewątpliwe 
dominuje prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Atrakcyjność tej spółki dla inwestorów istotnie 
wzrosła na skutek ostatnich zmian w kodeksie spółek handlowych. 
Utworzenie spółki z o.o. wymaga obecnie zgromadzenia kapitału 
zaledwie w wysokości 5 tys. zł. Konstrukcja prawna spółki zwalnia 
natomiast wspólników od odpowiedzialności wobec wierzycieli za 
jej zobowiązania.  
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Wybór konkretnej formy prawnej musi być przede wszystkim do-
stosowany do rozmiaru planowanej działalności. Należy także 
uwzględnić poziom ryzyka gospodarczego i dostosować do niego 
zakres odpowiedzialności majątkiem osobistym wspólnika za zobo-
wiązania. 
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LEGAL ASPECTS OF ORGANIZING  
AND CONDUCTING COMPANIES IN POLAND 

 
Keywords: business activity, companies, partnerships, corporations 
 
Abstract: The chapter includes a practical analysis of current regula-
tions relating to establishment and running the commercial compa-
nies in Poland. Initial considerations relate to differences between 
partnerships and corporations, then turn to the practical implica-
tions of distinguishing the two spheres of activity of each company: 
conduct of affairs and its representation. The main part of the chap-
ter provides an analysis of different types of commercial companies: 
partnerships and  corporations including limited liability companies. 
The specifics of each of these forms were highlighted, indicating 
their advantages and disadvantages. The formal requirements that 
must be met to establish a specific model of the company were also 
presented. Consequently the subject of analysis are limits on mem-
bers of companies and requirements for capital. Further attention 
was paid to the liability rules of shareholders, the detailed regula-
tions for the running each type of the company. Attention also was 
given to the most common legal problems that arise during the es-
tablishment and conduct various types of economic activity. The 
final considerations relate to the attractiveness of different models 
of commercial companies for potential investors. 
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PROCES POWSTAWANIA FIRMY 
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
 
 

WPROWADZENIE 
 

"Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, 
który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś 
kiedyś podjął odważną decyzję." 

 
Peter Drucker 

 
Współczesna gospodarka rynkowa stwarza wiele możliwości dla 

przedsiębiorczych i kreatywnych osób, które mają pomysł na zało-
żenie własnej firmy. A czym jest własna firma? Definicji własnej fir-
my jest tyle, ilu jest przedsiębiorców. Jedna z definicji, która mimo 
prostoty oddaje sedno własnego biznesu (czyli wolność wyboru) 
brzmi następująco: „własna firma jest miejscem, gdzie do pomiesz-
czeń biurowych możesz wprowadzić własnego psa, kiedy tylko masz 
na to ochotę” (Tyson, Schell 1999, s. 9).  

Sam pomysł na biznes nie gwarantuje sukcesu. Budowanie wła-
snego przedsiębiorstwa jest procesem, do którego należy podejść 
w sposób kompleksowy. Takie odpowiednie podejście umożliwia 
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zidentyfikowanie oraz wyeliminowanie zagrożeń, które wynikają 
z otoczenia w początkowej fazie tworzenia firmy, a także zminimali-
zowanie niepewności.  Tworzenie przedsiębiorstwa, które ma od-
nieść sukces wymaga skomplikowanego działania. Działanie to moż-
na podzielić na trzy etapy: pomysł, planowanie, wykonanie.  

 

Rysunek 1. Charakterystyka procesu powstawania firmy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bojewska, Strużycki (2002, s. 12). 

 
Celem tego rozdziału jest przedstawienie plusów i minusów wła-

snej działalności gospodarczej, a także predyspozycji jakie powinien 
posiadać potencjalny przedsiębiorca, zaprezentowanie opisu proce-
su powstawania firmy (pomysł, planowanie, wykonanie) oraz omó-
wienie wybranych narzędzi, które można zastosować podczas two-
rzenia własnej firmy w celu minimalizowania niepewności i ryzyka. 

 
 

OTOCZENIE 

ETAP I 

POMYSŁ 

ETAP II 

PLANOWANIE 

ETAP III 

WYKONANIE 

MINIMALIZOWANIE NIEPEWNOŚCI 
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CZY POSIADASZ ODPOWIEDNIE PREDYSPOZYCJE  
DO PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY? 

 
„W konfrontacji strumienia ze skałą, stru-
mień zawsze wygrywa - nie przez swoją si-
łę, ale przez wytrwałość.”  

 
Budda  

 
Potencjalny przedsiębiorca powinien charakteryzować się przed-

siębiorczością, co oznacza, że powinien „posiadać zdolność do two-
rzenia i wizualizowania szans, przejmowania kontroli nad możliwo-
ściami, absorbowania i organizowania niezbędnych środków, pro-
wadzących do powstania nowych dóbr” (Klimek, Klimek 2010, s. 24) 
oraz kreatywnością. Pod określeniem „kreatywność” rozumiemy 
umiejętność tworzenia nowych, oryginalnych pomysłów, niepowie-
lających utartych schematów (Latusek, Puchalska 2002, s. 317). Czy 
jestem kreatywny (twórczy)? Poszukując odpowiedzi na to pytanie, 
warto określić typowe cechy osób kreatywnych: walory intelektual-
ne i artystyczne (zdolności), skłonność do zjawisk skomplikowanych, 
zainteresowanie pracą i dążenie do sukcesu, wytrwałość, niezależ-
ność sądu i oceny, potrzeba autonomii, wiara w siebie, orientacja na 
ryzyko (West 2000). A następnie porównać je z charakterystyką 
swojej osobowości. Chcąc określić swoje predyspozycje do prowa-
dzenia firmy można zastosować różnego rodzaju testy, które  mogą 
posłużyć jako podpowiedź (wskaźnik). 

Z testu zawartego w ramce 1 wynika, że osoba, która chce pro-
wadzić własną firmę, powinna posiadać następujące cechy i umie-
jętności: przedsiębiorczość, kreatywność, wytrwałość, zapał, opty-
mizm, zdolność do ponoszenia ryzyka, umiejętności przywódcze, 
marketingowe, sprzedaży (Tyson, Schell 1999, s. 20). 
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Ramka 1. Test określający predyspozycje do prowadzenia własnej 
firmy 

 
TEST: CZY POSIADASZ ODPOWIEDNIE PREDYSPOZYCJE? 

 
Każde z dwudziestu pytań musisz ocenić w skali od 1 (ocena najmniej 

korzystna) do 5 (ocena najbardziej korzystna). 
 

1. Wyobraź sobie dowolny rodzaj współzawodnictwa sportowego. Jaka 
jest Twoja reakcja, gdy zaczynasz przegrywać? Starasz się jeszcze bardziej 
(5) czy „składasz karty” i rezygnujesz z dalszej walki (1)? 

5 4 3 2 1 
2. Kiedy idziesz na mecz sportowy lub koncert, czy starasz się dowiedzieć 
jakie były przychody organizatora takie przedsięwzięcia? (tak – 5, nie – 1) 

5 4 3 2 1 
3. Kiedy sprawy przybierają niekorzystny obrót, czy Twoją pierwszą reak-
cją jest szukanie winnego (1), czy starasz się znaleźć jakieś alternatywne 
rozwiązanie problemu (5)? 

5 4 3 2 1 
4. Wykorzystując swego przyjaciela lub współpracownika jako barometr, 
jak oceniłbyś swój poziom naładowania energią? (wysoki – 5, niski – 1) 

5 4 3 2 1 
5. Czy myślisz o możliwościach założenia firmy jadąc do pracy, robiąc 
zakupy lub oczekując w kolejce do dentysty? (często – 5, nigdy – 1) 

5 4 3 2 1 
6. Przypomnij sobie wszystkie ważne zmiany w swoim życiu – szkoły, 
miejsca pracy, przeprowadzki, przyjaźnie. Czy zwykle obawiałeś się tych 
zmian (1), czy też wychodziłeś im naprzeciw, śmiało stawiając czoła (5)? 

5 4 3 2 1 
7. Jakie jest Twoje pierwsze odczucie, gdy trafia się jakaś okazja: zawsze 
widzisz dobre strony i łatwo potrafisz ocenić ryzyko (5) czy zawsze pesy-
mistycznie obawiając się strat (1)? 

5 4 3 2 1 
8. Jesteś szczęśliwy, gdy jesteś zajęty (5) czy gdy nie masz nic do zrobienia 
(1)? 

5 4 3 2 1 
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9. Czy miałeś jakieś pomysły na zarobienie pieniędzy, gdy byłeś nastolat-
kiem? (zawsze – 5, nigdy – 1) 

5 4 3 2 1 
10. Czy w czasie wakacji pracowałeś na część etatu (5), czy też nigdy nie 
pracowałeś w wakacje (1)? 

5 4 3 2 1 
11. Czy Twoi rodzice posiadają własną firmę? (tak – 5, nie – 1) 

5 4 3 2 1 
12. Czy pracowałeś w jakiejkolwiek małej firmie przez okres co najmniej 
jednego roku? (tak – 5, nie – 1) 

5 4 3 2 1 
13. Czy lubisz przyjmować odpowiedzialność, być w centrum uwagi? 
(uwielbiasz – 5, nie znosisz – 1) 

5 4 3 2 1 
14. Jak się czujesz pożyczając pieniądze np. na sfinansowanie zakupu 
domu? (nie jest to problemem – 5, stanowi dla Ciebie problem – 1) 

5 4 3 2 1 
15. Jak bardzo jesteś kreatywny? (bardzo – 5, wcale – 1) 

5 4 3 2 1 
16. Czy kontrolujesz swoje wydatki i dochody co do grosza (1), czy tylko w 
przybliżeniu (5)? 

5 4 3 2 1 
17. Kiedy nie powiedzie Ci się jakiś projekt lub zadanie, czy zniechęca Cię 
to na zawsze (1), czy inspiruje do bardziej wytężonej pracy (5)? 

5 4 3 2 1 
18. Kiedy w coś bardzo wierzysz, nieważne czy jest to pomysł, produkt, 
czy usługa, czy potrafisz to sprzedać? (prawie zawsze – 5, nigdy – 1) 

5 4 3 2 1 
19. Biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczne i biznesowe – jak znaj-
dujesz so w swoim otoczeniu – zawsze jako lider (5) czy zawsze jako 
„członek grupy” (1)?  

5 4 3 2 1 
20. W jakim stopniu dotrzymujesz swoich noworocznych postanowień? 
(zawsze – 5, nigdy – 1) 

5 4 3 2 1 
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Interpretacja testu: 

• 80 – 100: Jeśli w dalszym ciągu będziesz wykazywać tyle zapału 
i dobrej woli, powinieneś osiągnąć sukces. 

• 60 – 79: Masz prawdopodobnie to coś co jest potrzebne, aby 
prowadzić dobrze prosperującą firmę. 

• 40 – 59: Przyjrzyj się pytaniom, które oceniłeś najsłabiej a na-
stępnie zdobądź trochę wiedzy, dzięki której wynik da się nieco po-
prawić. 

• 0 – 39: Lepiej sprawdziłbyś się prawdopodobnie jako pracownik 
etatowy. 

Źródło: Tyson, Schell (1999, s. 17-19). 

 
WŁASNA FIRMA - PLUSY I MINUSY 

 
„Być może dopiero wtedy, kiedy nie wiemy 
co robić, rozpoczynamy prawdziwą pracę, 
a kiedy nie wiemy, którą drogą pójść, roz-
poczynamy prawdziwą podróż.”  
 

Wendell Barry 
 
Trudna sytuacja na rynku pracy dotyka różne grupy zawodowe. 

Problemy ze znalezieniem pracy napotykają również młodzi ludzie 
(absolwenci). Ich trudna sytuacja może wynikać z różnych przyczyn: 
ogólnej sytuacji na rynku pracy, braku umiejętności poszukiwania 
pracy, małej elastyczności zawodowej absolwentów, niedostosowa-
nia systemu szkolnictwa do potrzeb rynku pracy (Stępniak – Kuchar-
ska 2009, s. 63), kształcenie absolwentów na kierunkach nadwyżko-
wych – np. zarządzanie i marketing (WUP 2005, s. 8). 

Jednym z alternatywnych rozwiązań problemu bezrobocia wśród 
absolwentów staje się założenie własnej firmy. 

Każdy kto kiedykolwiek rozważał otworzenie działalności gospo-
darczej zadawał sobie następujące pytania: Jakie plusy (korzyści) 
i minusy (straty) niesie za sobą założenie własnej firmy? W czym 
własna firma jest lepsza od pracy na etacie? Narzędziem, które mo-
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że ułatwić odpowiedź na powyższe pytania jest sporządzenie bilansu 
korzyści i strat wynikających z założenia działalności gospodarczej. 
W tabeli 1 został przedstawiony przykładowy bilans. 

 

Wykres 1. Przyczyny pozostawania absolwentów bez pracy według ich 
opinii  
 

 
Źródło: WUP (2005, s. 8). 

 

Z tabeli 1 wynika, że posiadanie własnej firmy przynosi wiele ko-
rzyści, ale ma swoje minusy oraz niesie za sobą pewne zagrożenia. 
Należy jednak pamiętać, że ryzyko jest nierozerwalnym elementem 
rozwoju i postępu – „kto nie ryzykuje ten nie pije szampana”.  
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Tabela 1. Bilans plusów i minusów wynikających z prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej 

Plusy (korzyści) Minusy (straty) 

Satysfakcja z tworzenia Brak stabilnych dochodów 

Zmiana sposobu postrzegania 
rzeczywistości 

Brak urlopu 

Większa niezależność Nieograniczony czas pracy 

Samowystarczalność 
Odpowiedzialność za firmę i pra-

cowników 

Potencjalnie nieograniczone do-
chody 

Biurokracja wynikająca z prowa-
dzenia działalności gospodarczej 

Elastyczny czas pracy Ryzyko niepowodzenia 

Praca na własny rachunek 
Konieczność zainwestowania pie-

niędzy 

Możliwość wyboru formy opodat-
kowania (płacenia niższych podat-

ków) 

Rozwój firmy i jej przyszłość uza-
leżniona od właściciela 

Świadomość bycia szefem 
Nieprzewidziane zdarzenia, które 

mogą negatywnie wpływać na 
firmę np. kryzys ekonomiczny 

Możliwość odliczania różnych 
wydatków związanych z prowa-
dzeniem działalności (zakup sa-

mochodu, komputera itp.) 

Szybkość zmian technologicznych 

Źródło: Tyson, Schell (1999, s. 21–22), Migatulska – Jacko (2006). 

 

Ramka 2. Fragment wywiadu Krystiana Brudnickiego z Patrycju-
szem Kosuniem 

Z wywiadu tego dowiesz się między innymi tego, jakie są plusy i minu-
sy prowadzenia własnej działalności (…): 

Krystian Brudnicki: Jakich wyrzeczeń kosztowało Cię założenie własnej 
firmy i wprowadzanie jej na giełdę ? 

Patrycjusz Kosuń: Po pierwsze firma nie jest jeszcze na giełdzie - jeste-
śmy w drodze. A co do wyrzeczeń, to nie lubię tego słowa - zdecydowanie 
bardziej odpowiednie jest wyrażenie "inwestycja". A jest ona duża - na 
razie największa jakiej dokonałem - zarówno pod względem finansowym, 
w wymiarze czasowym i równie ważnym wymiarze emocjonalnym.                      
(…) 



Proces  powstawania firmy    79 
 

Krystian Brudnicki: Co sprawia największe trudności w prowadzeniu 
firmy? 

Patrycjusz Kosuń: Trudności podzieliłbym na dwie grupy - zewnętrzne 
i wewnętrzne. Z zewnętrznych za największą uważam słabe prawo nie-
sprzyjające przedsiębiorczości, a z wewnętrznych zarządzanie ludźmi. 

Krystian Brudnicki: Jakie są plusy i minusy prowadzenia własnej dzia-
łalności? 

Patrycjusz Kosuń: Plusem jest decydowanie o sobie i o swoim życiu, 
radość tworzenia czegoś nowego oraz w przypadku sukcesu nieporówny-
walnie większa nagroda niż przy pracy na etacie. Minusem jest stres, stres 
i jeszcze raz stres. (…) 

Źródło: Brudnicki (2010). 

 
POMYSŁ NA BIZNES 

 
„Henry Ford wynajął kiedyś eksperta w dziedzinie wy-
dajności pracy, żeby ocenił jego firmę. Po paru tygo-
dniach ekspert wrócił do Forda. Jego ocena była nad-
zwyczaj pochlebna, z wyjątkiem jednego słabego punk-
tu. – To tamten człowiek w hali – naskarżył ekspert – 
Kiedy przechodzę przez jego gabinet, widzę, że leży on 
wyciągnięty z nogami na biurku i zażywa drzemki. On 
marnuje pańskie pieniądze, panie Ford. – Ach, ten czło-
wiek – odpowiedział Ford – Kiedyś wpadł na pomysł, 
dzięki któremu zaoszczędziliśmy miliony dolarów. A jego 
nogi znajdowały się wtedy dokładnie w tym samym 
miejscu co teraz.” 

 
Proces powstawania firmy rozpoczyna się od pomysłu. Słownik 

Języka Polskiego definiuje pomysł jako „twórczą myśl zawierającą 
projekt działania, rozwiązania czegoś, zamierzenie, koncepcję” 
(Szymczak 1979, s. 799). Zatem, pomysł na biznes można rozumieć 
jako zamierzenie, koncepcję utworzenia przedsiębiorstwa (firmy), 
które będzie przynosiło korzyści (materialne i niematerialne) jego 
twórcy (przedsiębiorcy).     

Połączenie kreatywności z przedsiębiorczością (którą można 
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określić kreatywnością lub zmysłem biznesowym) pozwala zwięk-
szyć szanse powodzenia w biznesie. 

 
Ramka 3. Kreatywność a przedsiębiorczość 

Przykładem, który obrazuje potrzebę połączenia kreatywności z przedsiębior-
czością jest historia powstania spodni Levi’s. Pomysłodawca spodni Jacob 
W. Davis wykazał się kreatywnością, ponieważ opracował metodę wzmacniania 
kieszeni w spodniach (za pomocą specjalnych nitów), ale nie był przedsiębiorczy. 
Natomiast Levi Strauss przedsiębiorczy sprzedawca pomógł wcielić pomysł 
Jacoba W. Davisa w życie. Historia ta jest przykładem synergii jaka występuje 
między kreatywnością i przedsiębiorczością 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Klimek, Klimek  (2010, s. 32 – 35). 
 

A skąd biorą się pomysły? Źródeł pomysłów należy poszukiwać 
wśród: oczekiwań klientów, nowych technologii (Klimek, Klimek 
2010, s. 30), własnych przemyśleń, kontaktów osobistych, lektury, 
obserwacji tendencji, wizyt na wystawach, targach w centrach ba-
dawczych (Targalski 2003, s.27). 

 

Tabela 2. Źródła pomysłów na biznes 
Przemyśle-

nia 
Kontakty osobi-

ste 
Wizyty Lektura Tendencje 

- Burza 
mózgów  
- Obserwa-
cje 
- Adaptacje  
- Twórcze 
naśladowa-
nie 

- Klienci 
- Dostawcy 
- Pośrednicy 
- Przedsiębiorcy 
- Właściciele 
nieruchomości 
- Profesorowie 
- Studenci 
- Rzecznicy pa-
tentowi 
- Pracownicy firm 
i banków 
- Inwestorzy 
-Stowarzyszenia 
gospodarcze 
- Konsultanci 
- Agencje Rozwo-
ju Gospodarczego 

- Wystawy i 
targi 
- Biblioteki 
- Internet 
- Muzea 
- Fabryki 
- Uniwersytety 
- Centra Badaw-
cze 
- Instytuty 
technologiczne 
- Parki przemy-
słowe 
- Inkubatory 
- Izba Przemy-
słowo-
Handlowa 

- Publi-
kacje 
nauko-
we 
-Gazety 
co-
dzienne 
i gospo-
darcze 
- Wy-
brane 
prace 
doktor-
skie 
 

- Nowe 
technologie 
- Zdrowie 
i rekreacja 
- Przemiany 
społeczne 
- Procesy 
integracyjne 
- Handel 
zagraniczny 
- Rozwój 
osobisty 

Źródło: Targalski (2003, s. 27). 
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Pomysł na biznes możemy rozpatrywać z perspektywy dwóch 
aspektów: technicznego i ekonomicznego. Poprzez aspekt technicz-
ny rozumiemy możliwość realizacji danego projektu z punktu widze-
nia dostępnej wiedzy i technologii. Natomiast aspektem ekonomicz-
nym nazywamy cały obszar związany z działalnością gospodarczą 
oraz opłacalnością danego pomysłu – tym aspektem szczegółowo 
zajmujemy się na etapie planowania.  

 

Ramka 4. Aspekt techniczny i ekonomiczny 
Istotę wykonalności pomysłu z punktu widzenia aspektu technicznego 
i ekonomicznego pokazują poniższe przykłady: 

 
1. Pomysł produkcji płynu/tabletek na porost włosów nie jest możliwy 
z punktu widzenia dostępnej wiedzy i technologii. W związku z tym nie 
przechodzimy do etapu planowania. 
 
2. Pomysł organizacji komercyjnych lotów na Księżyc jest możliwy 
z punktu widzenia dostępnej wiedzy i technologii, natomiast łatwo 
można stwierdzić, że jest zły pomysł z perspektywy ekonomicznej. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dodatkowym czynnikiem, który zwiększa prawdopodobieństwo 
sukcesu jest pomysł innowacyjny oraz oparty na nowoczesnych 
technologiach. Czym jest innowacyjność? Innowacyjność jest opra-
cowaniem lub wdrożeniem nowego lub ulepszonego produktu, 
usługi, procesu produkcji, technologii, organizacji oraz technik mar-
ketingowych (West 2000, s. 85 – 86). Rozpoczynając działalność 
gospodarczą, należy poszukiwać innowacji, którą można wykorzy-
stać w biznesie. Peter F. Drucker wyróżnia siedem źródeł innowacji: 
nieoczekiwanie (nagłe zmiany, niespodziewane odkrycia), niezgod-
ność między rzeczywistością a wyobrażeniami o niej (udoskonalanie 
rzeczywistości), innowacja wynikająca z potrzeb procesu, zmiany 
w strukturze przemysłu lub strukturze rynku, demografia, zmiany 
w postrzeganiu otoczenia, nowa wiedza (Drucker 1992, s. 44). 

Zatem dobrym pomysłem na biznes jest taki, który jest możliwy 
z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia oraz jest oparty na 
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innowacji. 
 

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

„Przygotowanie jest najważniejszym klu-
czem do sukcesu.”  

Henry Ford 
 
Kolejnym etapem w procesie tworzenia firmy jest planowanie. 

Planowanie definiuje się jako „ustalanie celów i wybór środków, za 
pomocą których będą one realizowane” (Stoner, Freeman, Gilbert 
2001, s. 278). „Potwierdzeniem konieczności planowania są badania 
wskazujące, że tylko te przedsiębiorstwa odnoszą sukcesy rynkowe, 
które planują swoją działalność” (Skrzypek, Filar 2006, s. 17). 

 
Rysunek 2. Pewność, ryzyko, niepewność 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Źródło: Stoner, Freeman, Gilbert (2001,  s. 246). 

 

Planowanie powiązane jest z podejmowaniem decyzji, które 
wymaga określenia otoczenia organizacji. Podejmowanie decyzji 
może odbywać się w warunkach pewności, ryzyka oraz niepewności. 
Z pewnością mamy do czynienia, gdy jesteśmy w stanie określić 
skutki naszego działania (w stu procentach) – jest to sytuacja, która 
w rzeczywistości występuje niezwykle rzadko. Natomiast o niepew-

Niepewność               Ryzyko                       Pewność 

 

0%                                                                    100% 

Prawdopodobieństwo przewidzenia skutków podjętej decyzji 
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ności mówimy, gdy zidentyfikowanie skutków naszego działania jest 
niemożliwe. Planowanie jest odpowiedzią na niepewność kreowaną 
przez elementy otoczenia, ponieważ pozwala na zminimalizowanie 
niepewności i ustalenie stopnia ryzyka związanego z planowaną 
działalnością gospodarcza (Juchniewicz, Pasternak 2000, s. 9). Pod 
pojęciem ryzyka rozumiemy sytuację w której możemy określić 
skutki podjętej decyzji z pewnym prawdopodobieństwem (Stoner, 
Freeman, Gilbert 2001, s. 247).   

Planowanie działalności gospodarczej powinno obejmować wiele 
obszarów: produkcję (asortyment produktów), marketing, sprzedaż, 
rynki docelowe, dystrybucję, produkcję, rozmiary siły roboczej, za-
opatrzenie, badania i rozwój, finanse i kontrolę (Porter 1992, s.15). 
Każda organizacja powinna planować swoją działalność gospodarczą 
nastawiając się na realizację założonych celów (Klimek, Klimek 2010, 
s. 141).  

 

Rysunek 3. Obszary planowania w organizacji 

 
Źródło: Porter (1992, s. 15). 
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Przygotowując się do otwarcia własnej firmy, należy m.in.: stwo-
rzyć biznes plan, przeprowadzić analizę rynku i konkurencji, zidenty-
fikować klientów oraz wybrać grupę docelową, przeprowadzić anali-
zę finansową, opracować strategię marketingową, wybrać źródło 
finansowania, wybrać formę działalności gospodarczej. Rezultatem 
procesu planowania jest plan, który określa sposób osiągania zało-
żonych celów. W dalszej części rozdziału zostały omówione wybrane 
elementy planowania. 

 
BIZNES PLAN1 

 
"Pamiętaj, że błyskawiczny sukces wymaga 
zazwyczaj piętnastu lat przygotowań." 

 
Narzędziem, które powinno się wykorzystywać na tym etapie 

procesu powstawania firmy jest biznes plan.  Biznes plan definiuje 
się jako „długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji 
gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia gospodarczego sporzą-
dzony w oparciu o wszechstronną ocenę sytuacji strategicznej firmy 
(bieżącą i przyszłą ocenę potencjału organizacji i uwarunkowań jej 
funkcjonowania)” (Ciechan – Kujawa 2007, s. 30-31). Biznes plan 
sporządzany jest w różnych sytuacjach m.in.: zakładanie nowego 
przedsiębiorstwa, łączenie lub przekształcanie przedsiębiorstw, re-
strukturyzacja przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych 
na działalność gospodarczą (Skrzypek, Filar 2006, s. 22), przezwycię-
żeniem kryzysu w działalności przedsiębiorstwa (Pietraszewski 1994, 
s. 98). Zatem, biznes plan można traktować jako: mapę realizacji 
projektu i narzędzie pozyskiwania kapitału (Tyson, Schell 1999, 
s. 49). 

Typowy biznes plan składa się z: streszczenia projektu (podsu-
mowania wykonawczego), krótkiej prezentacji przedsiębiorstwa, 
planu strategicznego (analiza strategiczna, strategia przedsiębior-

                                                           
1
 Celem rozdziału nie jest szczegółowy opis konstrukcji biznes planu, dlatego 

autor ograniczył się do jego ogólnej charakterystyki. 
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stwa), dziedzinowych planów działania (planu technicznego, planu 
marketingowego, planu organizacyjnego, planu finansowego) oraz 
wniosków (Ciechan – Kujawa 2007, s. 58). 

 

Rysunek 4. Kolejność sporządzania poszczególnych elementów 
biznes planu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Skrzypek, Filar (2006, s. 58). 

 
Podsumowanie wykonawcze jest kwintesencją biznes planu, 

w związku z tym powinno zawierać „krótki opis przedsięwzięć i za-
mierzeń będących jego przedmiotem” (Ciechan – Kujawa 2007, 
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s. 59) oraz główne wnioski wynikające z całości dokumentu. Stresz-
czenie biznes planu jest bardzo istotne, ponieważ z tą częścią doku-
mentu czytelnicy zapoznają się na początku.  

Jeśli biznes plan jest sporządzany dla przedsiębiorstwa już istnie-
jącego należy opracować krótki opis przedsiębiorstwa, który powi-
nien obejmować dane przedsiębiorstwa, historię przedsiębiorstwa 
(m.in. największe osiągnięcia), plany na przyszłość (Skrzypek, Filar 
2006, s. 59). Dla firmy dopiero zakładanej nie opracowujemy tego 
punktu. 

Kolejnym elementem biznes planu jest plan strategiczny, na któ-
ry składają się: wyniki analizy strategicznej (więcej w kolejnym pod-
rozdziale), misję i wizję firmy oraz cele strategiczne konstrukcji biz-
nes planu (Ciechan – Kujawa 2007, s. 63). 

Plan techniczny obejmuje: opis wyrobu, usługi oraz technologii, 
strategię produkcji, opis majątku produkcyjnego, sposób organizo-
wania materiałów potrzebnych do produkcji i specyfikację kosztów 
produkcji (Skrzypek, Filar 2006, s. 68). 

W kolejnym z planów dziedzinowych – planie marketingowym 
należy zawrzeć: strategię marketingową, czyli sposób dążenia do 
uzyskania pożądanej sprzedaży (Pietraszewski 1994, s. 101), analizę 
rynku, politykę kształtowania cen, sposób dystrybucji produktu, 
sposoby promocji i reklamy oraz koszty związane z tą częścią biznes 
planu. 

Plan organizacyjny zawiera  informację o posiadanych zasobach 
ludzkich, organizacji pracy, strukturze organizacyjnej, polityce per-
sonalnej, harmonogramie organizacji projektu oraz koszty zatrud-
nienia (Pietraszewski 1994, s. 104). 

Ostatnim z planów dziedzinowych jest plan finansowy (więcej 
w dalszej części rozdziału). Plan finansowy można traktować jako 
rdzeń biznes planu, ponieważ jest bardzo istotnym elementem. 
W tej części biznes planu powinny znaleźć się podstawowe dane 
finansowe dotyczące przedsiębiorstwa oraz ich prognozy na okres 3 
– 5 lat, źródła finansowania projektu, analizę finansową. Dla nowo 
powstającego przedsiębiorstwa należy sporządzić  prognozy danych 
finansowych (Skrzypek, Filar 2006, s. 85). 
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 Na końcu biznes planu umieszczamy załączniki (np. zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji gospodarczej,  referencje od kredytodaw-
ców, sprawozdania finansowe). 

Sporządzenie biznes planu daje wiele korzyści i możliwości, które 
zwiększają szanse powodzenia przedsięwzięcia. Należą do nich 
m.in.: możliwość pozyskania inwestora, kredytu, dotacji ze środków 
Unii Europejskiej, możliwość zidentyfikowania słabych i mocnych 
stron projektu oraz szans i zagrożeń wynikających z otoczenia, moż-
liwość określenia czasu zwrotu inwestycji, plan działania. 

 

ANALIZA STRATEGICZNA 
 

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić 
wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie 
ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy 
zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, 
kto zrobi to lepiej niż my."  
 

 Henry Ford 
 
 
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa powinna obejmować: ana-

lizę otoczenia przedsiębiorstwa, analizę zasobów będących w dys-
pozycji przedsiębiorstwa  (Skrzypek, Filar 2006, s. 63). Jest ona nie-
zwykle istotna, ponieważ dostarcza informacji o otoczeniu przedsię-
biorstwa i samym przedsiębiorstwie. 

Otoczenie przedsiębiorstwa możemy podzielić na: mikrootocze-
nie (otoczenie bliższe, konkurencyjne), makrootoczenie (otoczenie 
dalsze).  Analiza mikrootoczenia firmy obejmuje: charakterystykę 
rynku (branży sektora), klientów, dostawców, opis konkurencji, 
przewag konkurencyjnych. Analiza makrootoczenia przedsiębior-
stwa obejmuje: analizę sytuacji ekonomicznej (gospodarczej), poli-
tycznej, społecznej, demograficznej, międzynarodowej, systemu 
prawnego, technologii (Gierszewska, Romanowska 1995, s. 32). 
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Rysunek 5. Otoczenie przedsiębiorstwa 

 

Źródło: Gierszewska, Romanowska (1995, s. 32). 

 
Analiza makrootoczenia wymaga zastosowania odpowiednich 

metod. Jednym ze sposobów tej analizy jest ekstrapolacja trendów, 
czyli poszukiwanie ogólnego kierunku rozwoju zjawisk – np.  wzrostu 
gospodarczego, bezrobocia, zmian demograficznych. Innym instru-
mentem analizy otoczenia dalszego jest metoda delficka, która po-
lega na zbieraniu opinii ekspertów na temat rozwoju danych zjawisk 
(Gierszewska, Romanowska 1995, s. 40-41). Po zebraniu informacji 
na temat makrootoczenia warto na tej podstawie sformułować sce-
nariusze możliwych zdarzeń: scenariusz optymistyczny, scenariusz 
pesymistyczny, scenariusz najbardziej prawdopodobny, scenariusz 
niespodziankowy. Następnie dla każdego scenariusza powinno się 
opracować strategię działania, aby zminimalizować skutki ewentu-
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alnego wystąpienie negatywnych zmian oraz wykorzystać nieocze-
kiwane pozytywne zmiany w otoczeniu. 

 

Rysunek 6. Siły napędowe konkurencji wewnątrz sektora 

 

Źródło: Porter (1992, s.  22). 

 
Do analizy mikrootoczenia przedsiębiorstwa użyteczna jest anali-

za „pięciu sił” M.E. Portera. Polega ona na analizie pięciu sił: groźba 
nowych wejść, groźba substytucyjnych wyrobów i usług, siła prze-
targowa klientów, siła przetargowa dostawca i rywalizacja obecnych 
konkurentów (Porter 1992, s. 23). „Siły” te odzwierciedlają natęże-
nie konkurencji w sektorze oraz jego atrakcyjność (Gierszewska, 
Romanowska 1995, s. 74).   

Po analizie otoczenia, należy przeprowadzić analizę zasobów bę-
dących w dyspozycji przedsiębiorstwa m.in.: zasoby materialne 
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i niematerialne, zasoby ludzkie, zasoby finansowe. W analizie tej 
poszukujemy silnych i słabych stron przedsiębiorstwa.  

 

Rysunek 7. Analiza SWOT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Gierszewska, Romanowska (1995, s. 177).  
 

Ramka 5. Przykładowa analiza SWOT (Spółka Alchemia S.A.) 
Mocne strony spółki 

Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku 
netto, niski poziom zadłużenia, finansowanie 
zobowiązań  kapitałem własnym, wysoka płyn-
ność, brak problemów ze spłatą zobowiązań, 
wzrost wydajności pracy szybszy niż kosztów na 
jednego zatrudnionego, duża liczba rynków 
zbytu. 
 

Słabe strony spółki 
Rentowność gorsza niż w całym sekto-
rze stalowym, długi okres ściągalności 
należności, zbyt duży udział dwóch 
wyrobów w przychodach ze sprzedaży. 
 

Możliwości dla spółki 
Dostęp do nowoczesnych  technologii wytwa-
rzania stali i wyrobów stalowych, rozwój nowo-
czesnych technologii, tempo rozwoju gospo-
darczego Polski, integracja pomiędzy państwami 
Unii Europejskiej, stabilność polityczna i podat-
kowa Rzeczpospolitej Polskiej, konkurencyjność 
polskiej gospodarki na rynkach międzynarodo-
wych, coraz bardziej zamożne społeczeństwo, 
wzrost konsumpcji stali w krajach rozwijających, 
niskie zagrożenie ze strony substytutów, wysokie 
bariery wejścia do branży, niskie prawdopodo-
bieństwo powstania nowego produktu. 

Zagrożenia dla spółki 
Limity emisji dwutlenku węgla, kształ-
towanie się średniego kursu złotówki, 
protesty organizacji ekologicznych 
przeciwko przemysłowi stalowemu 
hutniczemu, sezonowość sektora, 
kapitałochłonność branży, umiarkowa-
ne uzależnienie od dostawców. 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

SŁABE STRONY 

(WEAKNESSES) 

MOŻLIWOŚCI 

(OPPORTUNITIES) 

ZAGROŻENIA 

(THREATS) 

MOCNE STRONY 

(STRENGHTS) 



Proces  powstawania firmy    91 
 

Mając informacje na temat otoczenia i wnętrza przedsiębiorstwa 
sporządzamy podsumowanie w formie analizy SWOT. Analiza SWOT 
pozwala określić mocne (siłę) i słabe (wady) strony danej działalno-
ści oraz rozpoznać możliwości (okazje) oraz zagrożenia (trudności) 
powstające w otoczeniu przedsiębiorstwa. 

 
PLAN FINANSOWY 

 
"Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały 
nikogo przed podjęciem działania. Mogą to 
zrobić tylko puste głowy i puste serca."  
 

Norman Vincent Peale 
 
W związku z tym, że plan finansowy jest jednym z najbardziej 

istotnych elementów biznes planu, wymaga rozwinięcia. Standar-
dowy plan finansowy powinien obejmować: założenia planu finan-
sowego (źródła pozyskania danych, założenia prognoz, źródła finan-
sowania przedsięwzięcia), sprawozdania finansowe oraz ocenę eko-
nomiczno – finansową (Ciechan – Kujawa 2007, s. 102). 

Plan finansowy należy sporządzić w kilku wariantach (umiarko-
wany, optymistyczny oraz pesymistyczny). Wynika z tego koniecz-
ność określenia założeń (np. poziom wskaźników makroekonomicz-
ne, przychodów i kosztów przedsiębiorstwa) dla każdego z nich.  

Plan finansowy powinien obejmować podstawowe sprawozdania 
finansowe oraz ich prognozy na okres 3 – 5 lat. Do tych sprawozdań 
należą: bilans – „statyczne, tabelaryczne, dwustronne, w określonej 
prawem formie, wartościowe  zestawienie majątku przedsiębior-
stwa i źródeł jego finansowania na określony dzień, zwykle na ko-
niec roku” (Sojak, Stankiewicz 2008, s. 33), rachunek zysków i strat – 
„zestawienie strumieni przychodów i zysków oraz kosztów i strat za 
okres sprawozdawczy” Sojak, Stankiewicz 2008, s. 625), rachunek 
przepływów pieniężnych – „informuje o zmianach sytuacji finanso-
wej i przepływach środków pieniężnych (gotówki) w jednostce” (So-
jak, Stankiewicz 2008, s. 632). Szczegółowy układ bilansu, rachunku 
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zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zawarty jest w 
Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. 

 
Rysunek 8. Kolejność sporządzania poszczególnych elementów 
planu finansowego  

 
Źródło: Skrzypek, Filar (2006, s. 89). 

 
Ocenę ekonomiczno – finansową należy rozpocząć od analizy po-

ziomej i pionowej (analiza wstępna) podstawowych sprawozdań 
finansowych. Analiza pionowa bilansu polega na badaniu struktury 
aktywów i pasywów oraz tempa zmian zachodzących w tej struktu-
rze (Dynus, Kołosowska, Prewysz – Kwinto 2005, s. 44). Podstawo-
wymi wskaźnikami analizy pionowej są: udział aktywów trwałych 
w aktywach ogółem, udział aktywów obrotowych w aktywach ogó-
łem, udział kapitałów własnych w pasywach ogółem, udział zobo-
wiązań długoterminowych w pasywach ogółem (Ciechan – Kujawa 
2007, s. 142). Analiza pozioma bilansu polega na badaniu zmian 
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poszczególnych pozycji aktywów i pasywów z okresu na okres (Dy-
nus, Kołosowska, Prewysz – Kwinto 2005, s. 49). Analiz pionowa 
rachunku zysków i strat polega na ocenie udziału poszczególnych 
grup przychodów i kosztów w przychodach i kosztach ogółem. Na-
tomiast analiza pozioma rachunku zysków i start określa tempo 
zmian poszczególnych pozycji (Ciechan – Kujawa 2007, s. 145). 

Uzupełnieniem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest 
analiza wskaźnikowa, która „obejmuje  ocenę najważniejszych sfer 
działalności przedsiębiorstwa” (Ciechan – Kujawa 2007, s. 150). Ana-
liza wskaźnikowa obejmuję: analizę płynności finansowej, analizę 
zadłużenia, analizę rentowności, analizę sprawności działania. Poza 
wstępną analizą sprawozdań finansowych oraz analizą wskaźnikową 
w planie finansowym warto przeprowadzić analizę progu rentowo-
ści. Wzory i interpretacje poszczególnych wskaźników oraz progu 
rentowności można znaleźć w publikacjach Ciechan – Kujawa 
(2007); Dynus, Kołosowska, Prewysz – Kwinto (2005). 

 

Tabela 3. Dostępność źródeł finansowania ze względu na stadium 
rozwoju firmy 

Dostępność 

Kredyt Leasing Faktoring 
Venture 
Capital 

Emisja 
akcji 

Stadium  
rozwoju 

Koncepcja 
przedsięwzięcia 

- - - + - 

Rozruch firmy + ++ - + - 

Mała firma ++ +++ ++ ++ - 

Średnia firma +++ +++ +++ + + 
- Źródło niedostępne 
+ Trudno dostępne 
++ Średnio dostępne 
+++ Łatwo dostępne 

Źródło: Fundacja Edukacji Europejskiej (2006, s. 5). 

 
W ramach planu finansowego należy określić źródła finansowa-

nia działalności gospodarczej i/lub przedsięwzięcia. Wyróżniamy 
następujące źródła finansowania działalności gospodarczej: środki 
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własne, rodziny i przyjaciół, aniołowie biznesu, venture capital, do-
tacje unijne, kredyty i pożyczki, leasing, factoring, emisja akcji, emi-
sja obligacji i in. Nie wszystkie z wyżej wymienionych źródeł w prak-
tyce są dostępne dla wszystkich firm (dostępność zależy głównie od 
wielkości i prestiżu firmy). 

Zakończeniem planu finansowego powinny być wnioski, na pod-
stawie, których można podjąć decyzję o opłacalności lub nieopłacal-
ności przedsięwzięcia. 

 

PRAWNE FORMY PRZEDSIĘBIORSTW 
  
Jeśli podejmiemy decyzję o założeniu własnej firmy i wszelkie 

analizy pokazują, że projekt jest opłacalny należy wybrać formę 
prawno – organizacyjną. Można wyróżnić następujące formy: jed-
noosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, 
spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – 
akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. 
Poniżej zostały zaprezentowane podstawowe wady i zalety każdej 
z nich. Bardziej szczegółowe omówienie form prawnych prowadze-
nia działalności gospodarczej zostało przedstawione w pierwszym 
i drugim rozdziale niniejszej książki.   

 
Tabela 2. Zalety i wady różnych form działalności gospodarczej 

Forma  
działalności  

gospodarczej 
Zalety Wady 

Jednoosobo-
wa 

- uproszczona procedura rejestracyjna 
- najprostsza forma prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej 
- właścicielowi przypada cały zysk 

- odpowiedzialność 
majątkowa za zo-
bowiązania firmy 

Spółka cywil-
na 

- prostota połączenia pomysłów i zaso-
bów kilku osób 
- zaangażowanie wszystkich wspólni-
ków w sprawy spółki 
- niskie koszty rozpoczęcia działalności 
i proste procedury jej prowadzenia 
 

- pełna i solidarna 
odpowiedzialność 
za zobowiązania 
spółki 
- zaangażowanie 
wszystkich wspólni-
ków w sprawy 
spółki 
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c.d. tab. 2 
Forma  

działalności  
gospodarczej 

Zalety Wady 

Spółka cywil-
na 

- możliwe wszystkie formy 
opodatkowania w zależności 
od rodzaju działalności 
- prosty sposób likwidacji 
 

- istnieje wymóg rejestrowania 
się każdego wspólnika i ujaw-
nienia w nazwie firmy nazwisk 
wszystkich wspólników 

Spółka jawna 

- łatwość założenia i proste 
procedury prowadzenia 
- niskie koszty rejestracji 

 

- pełna, solidarna choć subsy-
diarna odpowiedzialność 
wspólników za zobowiązania 
spółki, wspólnicy odpowiadają 
całym majątkiem osobistym za 
zobowiązania spółki w przy-
padku, gdy nie można zaspoko-
ić tych zobowiązań z majątku 
spółki 
- koszty podatku od umowy 
spółki, wpisu do rejestru przed-
siębiorstw i jego ogłoszenia 
- wymóg prowadzenia pełnej 
księgowości 

Spółka part-
nerska 

- możliwość ograniczenia 
odpowiedzialności każdego 
wspólnika do jego własnych 
działań 
- jasne określenie w nazwie 
spółki rodzaju działalności 
- możliwość ujawnienia w 
nazwie spółki tylko jednego 
wspólnika 

- ograniczone grono benefi-
cjentów tej formy prawnej 
(wolne zawody) 
- koszty aktu notarialnego, 
wpisu do rejestru handlowego 
i jego ogłoszenia 
- wymóg prowadzenia pełnej 
księgowości 

Spółka ko-
mandytowa 

- odpowiedzialność komandy-
tariusza za zobowiązania 
spółki jest ograniczona do 
określonego limitu 
-komplementariusze decydu-
ją praktycznie o bieżącej 
działalności, ale ich odpowie-
dzialność finansowa jest 
pełna 
 

- pełna odpowiedzialność 
komplementariuszy za zobo-
wiązania spółki 
- na przyjęcie nowego wspólni-
ka wymagana jest zgoda 
wszystkich wspólników 
- koszty aktu notarialnego, 
wpisu do rejestru 
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c.d. tab. 2 

Forma  
działalności  

gospodarczej 
Zalety Wady 

Spółka komandy-
towo – akcyjna 

- możliwość emitowania 
akcji i pozyskania tą drogą 
kapitału 
- możliwość ograniczenia 
odpowiedzialności niektó-
rych wspólników 

- wysoki kapitał zakła-
dowy 
- statut spółki w for-
mie aktu notarialnego 
- wysokie koszty zwią-
zane z rejestracją 

Spółka z ograni-
czoną odpowie-
dzialnością 

- odpowiedzialność wspól-
ników jest ograniczona do 
określonej kwoty udziałów 
- możliwość powołania do 
kierownictwa spółki osób 
niebędących wspólnikami 
- możliwość odejścia lub 
przyjęcia wspólnika bez 
konieczności rozwiązywa-
nia spółki 

- koszty aktu notarial-
nego, wpisu do reje-
stru i jego ogłoszenia, 
konieczność rejestracji 
w sądzie gospodarczym 
- obowiązek prowa-
dzenia pełnej księgo-
wości i badania spra-
wozdań 
- duża odpowiedzial-
ność zarządu 

Spółka akcyjna 

- odpowiedzialność akcjo-
nariuszy (założycieli) jest 
ograniczona do wysokości 
posiadanych akcji 
- możliwość powołania do 
kierownictwa spółki osób 
niebędących wspólnikami 
- możliwość odejścia lub 
przyjęcia wspólnika bez 
konieczności rozwiązywa-
nia spółki 
- możliwość pozyskania 
kapitału w drodze emisji 
akcji 

- koszty aktu notarial-
nego, wpisu do reje-
stru i jego ogłoszenia, 
konieczność rejestracji 
w sądzie gospodarczym 
- obowiązek prowa-
dzenia pełnej księgo-
wości i badania spra-
wozdań 
- skomplikowany pro-
ces rejestracji i likwida-
cji spółki 

Źródło: Kałuża (2009, s. 101- 103). 
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WYKONANIE 
 

"Kieruj swoim interesem, bo inaczej on to-
bą pokieruje."  
 

Benjamin Franklin 
 
Ostatnim etapem w procesie powstawania firmy jest wykonanie 

skonstruowanego planu działania. Słownik Języka Polskiego definiu-
je wykonanie jako „wprowadzenie w czyn, zrobienie czegoś, urze-
czywistnienie, zrealizowanie” (Szymczak 1981, s. 807 – 808). 

Początkową fazą tego etapu jest „załatwienie” formalności (m.in. 
rejestracja działalności gospodarczej, uzyskanie ewentualnych kon-
cesji i pozwoleń) a następną wdrażanie opracowanego biznes planu. 

 Wykonanie planu nierozerwalnie wiąże się z funkcjami zarzą-
dzania: organizowaniem, motywowaniem i kontrolowaniem. Jako 
organizowanie rozumiemy tworzenie struktur organizacyjnych, kul-
tury organizacyjnej oraz sposobu gospodarowania zasobami ludzki-
mi. Poprzez motywowanie rozumiemy pobudzanie pracowników 
firmy do określonych działań oraz podtrzymywanie działań pozy-
tywnych. Natomiast kontrolowaniem nazywamy „proces zapewnia-
jący, aby rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi” (Stoner, 
Freeman, Gilbert 2001). 

Każdy etap procesu powstawania firmy jest równie istotny, po-
nieważ błędy popełnione na jednym z etapów, może skutkować 
niepowodzeniem biznesu. Wykonanie powinno być przeprowadzo-
ne zgodnie z harmonogramem realizacji, który opracowaliśmy 
w biznes planie.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Podsumowując, chcąc stworzyć własną firmę należy: 
1. Posiadać odpowiednie predyspozycje i umiejętności, które 

ułatwiają prowadzenie własnej firmy. 
2. Znać plusy i minusy wynikające z prowadzenia własnego 



98     Michał Grela 
 

przedsiębiorstwa. 
3. Zastosować trzy etapowy proces tworzenia firmy: pomysł na 

biznes, planowanie, wykonanie planu. 
4. Posiadać pomysł na biznes oparty na innowacji, który jest 

możliwy do realizacji z technicznego i ekonomicznego punktu wi-
dzenia. 

5. Planując działalność gospodarczą stworzyć biznes plan, który 
posłuży jako mapa realizacji naszego projektu. 

6. Opracować wszystkie elementy biznes planu z dużą precyzją 
oraz w trzech wariantach (umiarkowanym, optymistycznym, pesy-
mistycznym). 

7. Wybrać źródło finansowania działalności gospodarczej. 
8. Wybrać formę prawno – organizacyjną firmy. 
9. W pierwszej fazie realizacji, należy zarejestrować działalno-

ści oraz dopełnić wszystkich formalności z tym związanych. Nato-
miast w fazie drugiej przejść do wykonania skonstruowanego planu. 
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THE PROCESS OF CREATING A BUSINESS 
 

Keywords: enterprise, starting a business, business idea, business 
planning, execution plan 

 
Abstract: Starting a business becomes a way of solving the problem 
of unemployment for young graduates. Before you start creating 
your own business, you should identify your abilities to conduct 
own business. The aim of this chapter is to show advantages and 
disadvantages of a potential entrepreneur to have own business. 
And propose the use of the process of creating a business three 
stage process: business idea, business planning, execution plan. The 
content of chapter presents a source of business ideas and the cha-
racteristics of a good business idea. A good business idea to call one 
that is feasible technically and economically feasible and is based on 
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innovation. An important element of the process of creating a busi-
ness is planning, which is a response to the uncertainty created by 
the business environment. The main effect of the planning process 
is a business plan, which can be treated as a map of a business con-
cept. The last stage the process of creating a business is execution 
plan, which is closely related with organizing, motivating and direct-
ing. This approach to the creation of the company is to minimize 
uncertainty and increasing the probability of success in business. 
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FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
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Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
 

 
WPROWADZENIE 

 
Planowanie działalności gospodarczej, jej rozwój oraz utrzymanie 

się na rynku w długim okresie jest silnie skorelowane z kapitałem, 
który przedsiębiorca posiada. Kapitał, a raczej jego brak zatem sta-
nowi barierę rozwoju dla mikro przedsiębiorstw. Ograniczone moż-
liwości kredytowe, brak własnego kapitału, niewiedza na temat 
możliwości finansowania z funduszy unijnych łącznie tworzą barierę 
dla większości przedsiębiorców. 

Celem niniejszego rozdziału jest więc przedstawienie możliwości 
finansowania działalności przy wykorzystaniu kapitałów zewnętrz-
nych na określonym etapie rozwoju przedsiębiorstwa oraz charakte-
rystyka głównych źródeł finansowania działalności bieżącej i rozwo-
jowej. 

W praktyce gospodarczej zastosowanie znajduje wiele różnorod-
nych form finansowania działalności gospodarczej (por. Ciechan – 
Kujawa 2007, s. 206).  Jednak trudności z ich pozyskaniem wynikają 
w głównej mierze z braku zdolności kredytowych i emisyjnych oraz 
braku zabezpieczeń. Łącząc źródło pochodzenia kapitału oraz wła-
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sność tego kapitału możemy wyróżnić następujące rodzaje finanso-
wania: 

− kapitałami wewnętrznymi, 

− kapitałami zewnętrznymi własnymi, 

− kapitałami zewnętrznymi obcymi. 
 
Tabela 1. Źródła finansowania działalności gospodarczej 

Kapitał finansujący działalność gospodarczą 

Kapitał wewnętrzny 
Kapitał 

zewnętrzny własny 
Kapitał 

zewnętrzny obcy 

- własne oszczędno-
ści, 
- pożyczka od rodziny, 
znajomych, 
- akumulowany zysk, 
- odpisy amortyzacyj-
ne, 

- emisja akcji (New-
Connect), 
- podwyższenie wkła-
dów kapitałowych 
dotyczących wspólni-
ków, 
- przyjęcie nowych 
wspólników, 
- subwencje i dotacje, 
- private equi-
ty/venture capital, 
- dopłaty do kapitału, 

- kredyty bankowe, 
- pożyczki instytucji 
bankowych 
i pozabankowych, 
- emisja obligacji (ry-
nek obligacji Catalyst), 
- KPD (krótkotermino-
we papiery dłużne), 
- factoring, 
- leasing, 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ciechan – Kujawa (2007, s. 206). 
 

Pomimo tego, że przedsiębiorstwo ma możliwość skorzystania 
z tak różnorodnego zasobu źródeł finansowania to jednak w fazie 
koncepcji bądź start-upu, wybór źródeł jest zawężony. Wiąże się to 
głównie z kosztem pozyskania kapitału, pozycją prawną kapitało-
dawcy oraz źródłem pochodzenia funduszu. 
 
Tabela 2. Dostępność źródeł finansowania dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Dostępność 

Faza rozwoju 

Koncepcja  
i rozruch 

Mikro 
firma 

Mała  
firma 

Średnia 
firma 

Samofinansowanie - +++ +++ +++ 
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c.d. tab. 1 

Dostępność 
Faza rozwoju 

Koncepcja  
i rozruch 

Mikro 
firma 

Mała  
firma 

Średnia 
firma 

Wkłady wspólni-
ków 

+++ +++ +++ +++ 

Emisja akcji przez 
CeTO, lub New-
Connect 

- - + + 

Fundusze VC + + ++ ++ 

Kredyty bankowe -/+ + ++ +++ 

Poręczenia kredy-
towe 

- ++ ++ +++ 

Leasing - ++ +++ +++ 

Franchising - - - +++ 

Obligacje - - + + 

Kredyt kupiecki - +++ +++ +++ 

Dotacje unijne + +++ +++ +++ 

Faktoring - ++ ++ +++ 

Inkubatory przed-
siębiorczości 

+++ +++ +++ - 

Pożyczki z sektora 
pozabankowego 
(w tym dotacje z 
PUP) 

++ ++ ++ +++ 

Pożyczki od ro-
dziny i znajomych 

+++ +++ +++ +++ 

     
- źródło niedostępne 
+ źródło trudno dostępne 
++ źródło średnio dostępne 
+++ źródło łatwo dostępne 
Źródło: Bartkowiak (2009, s. 85-86). 

 

W dalszej części rozdziału scharakteryzowane zostaną te formy 
finansowania z których skorzystać może zarówno firma działająca od 
jakiegoś czasu na rynku jak również przedsiębiorstwo będące 
w fazie koncepcji czy też w fazie start-upu. Będą to przede wszyst-
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kim dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, fundusze 
podwyższonego ryzyka oraz kredyty i pożyczki instytucji bankowych 
i pozabankowych. 
 

DOTACJE NA TWORZENIE I ROZWÓJ 
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2007-2013 

 

Istotną barierę rozwoju przedsiębiorstw stanowi brak funduszy 
na rozkręcenie biznesu. W tym miejscu z pomocą przychodzą fundu-
sze unijne, które mają na celu wsparcie najbardziej kreatywnych 
projektów (Cieniewicz 2010, s. 36-38). Unia Europejska na lata 2007 
– 2013 przekazała Polsce kwotę blisko 60 mld euro na realizację 
głównych postanowień zawartych w Narodowych Strategicznych 
Ramach Odniesienia. Cele polityki strukturalnej zawartej w NSRO są 
następujące: 

− Cel 1: Koncentracja i konwergencja, 

− Cel 2: Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach, 

− Cel 3: Europejska współpraca terytorialna. 
Głównym narzędziem służącym do prowadzenia zarówno polityki 

spójności UE, jak i pozostałych rodzajów polityki wspólnotowej są 
różnorodne programy i instrumenty wsparcia finansowego (por. 
Trocki, Grucza 2007). Wśród programów służących realizacji celów 
narodowej strategii spójności znajduje się: 

− 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), 

− Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) 

− Program Operacyjny Infrastruktur i Środowisko (PO IiŚ), 

− Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), 

− Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 

− Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT), 

− Program Europejski Współpracy Terytorialnej. 
W ramach wymienionych powyżej programów przedsiębiorca 

może otrzymać m.in. dotacje na rozpoczęcie i rozwój działalności 
gospodarczej. Wśród priorytetów i działań programów skierowa-
nych ściśle do mikroprzedsiębiorstw znajdują się: 
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Działanie 6.2 PO KL – wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 
i samo zatrudnienia. Głównym celem jest promocja oraz wspieranie 
inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc 
pracy, zwiększenia mobilności i aktywności zawodowej oraz budowy 
postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samo 
zatrudnienia (Szczegółowy opis priorytetów PO KL, s. 186). W ra-
mach działania wspierani są beneficjenci, którzy zamierzają rozpo-
cząć działalność gospodarczą poprzez: 

− Doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy 
i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, 

− Przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój przed-
siębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN, 

− Wsparcie pomostowe przez okres 6 do 12 miesięcy od dnia zare-
jestrowania działalności gospodarczej do wysokości 1,3 tys. PLN. 
Beneficjentami ostatecznymi, czyli osobami bezpośrednio korzy-

stającymi z pomocy mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpo-
cząć prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności: kobie-
ty (powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy), 
osoby do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby odchodzące 
z rolnictwa. Przykład instytucji szkoleniowej, która skorzystała z tego 
działania i została wybrana w konkursie w 2008 roku to Toruńska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.1 

Działanie 3.1 PO IG – Inicjowanie działalności innowacyjnej. 
Główny cel stanowi zwiększenie liczby przedsiębiorców działających 
w oparciu o innowacyjne rozwiązania przez: 

− Poszukiwanie i ocenę innowacyjnych pomysłów potencjalnych 
przedsiębiorców, 

− Wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomy-
słów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off’ów poprzez do-
radztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie in-

                                                           
1
 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A – ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, 

Tytuł projektu: Zostań swoim szefem, Wartość projektu 14 314 685,61 PLN, 
http://www. tarr.org.pl. 
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frastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsię-
biorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsię-
biorcy, 
Beneficjentem może być instytucja wspierająca powstawanie in-

nowacyjnych przedsiębiorstw, centra transferu i technologii i inno-
wacji, akceleratory technologii, parki naukowo – technologiczne. 
Natomiast grupę docelową stanowią nowopowstali przedsiębiorcy 
z sektora MSP. Działanie to jest komplementarne z działaniem 6.2 
PO KL oraz z pozostałymi działaniami z priorytetu III  PO IG – Kapitał 
dla innowacji. 

Działanie 8.1 PO IG – Wspieranie działalności gospodarczej 
w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Głównym celem jest stymu-
lowanie rozwoju usług świadczonych w formie elektronicznej (e-
usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców. Dofinan-
sowaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu          
e-usług lub wytwarzaniu produktów cyfrowych, niezbędnych do 
świadczenia tej usługi. Beneficjentami są przedsiębiorstwa z sektora 
mikro- i małych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospo-
darczą i posiadają siedzibę na terytorium Polski nie dłużej niż 1 rok 
licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do KRS-u albo Ewidencji Działal-
ności Gospodarczej. 

Działanie 8.2 PO IG – Wspieranie wdrażania elektronicznego biz-
nesu typu B2B. Celem jest stymulowanie tworzenia przedsięwzięć 
biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Przedmiotem 
wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informa-
tycznym oraz organizacyjnym, które prowadzą do realizacji proce-
sów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzech lub 
więcej współpracujących przedsiębiorców. Grupę docelową stano-
wią przedsiębiorcy mikro, mali lub średni, którzy planują rozpoczę-
cie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne, 
w tym w szczególności przez dostosowanie własnych systemów 
informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, 
z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany 
informacji między systemami informatycznymi współpracujących 
przedsiębiorców – z wyłączeniem klastrów innowacyjnych. 
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Działanie 3.1.1 PROW – Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej. Celem jest różnicowanie działalności rolniczej w kierun-
ku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników 
i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rol-
nictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, 
promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. 
Beneficjentem może być każda osoba fizyczna ubezpieczona na 
podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, któ-
rzy nie ukończyli 60 roku życia. Pomoc jest realizowana w formie 
zwrotu 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 100 000 
PLN. 

Działanie 3.1.2 PROW – Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw. Celem tego działania jest wzrost konkurencyjności gospo-
darczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, 
a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. 
Grupa docelowa określona jest w następujących ramach: Osoba 
fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiada-
jąca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność 
jako mikroprzedsiębiorstw zatrudniające poniżej 10 osób, i mające 
obrót nieprzekraczający równowartości w złotych, 2 mln euro. Po-
moc oferowana jest w formie zwrotu części kosztów kwalifikowa-
nych operacji, oraz jej wielkość jest uzależniona od ilości utworzo-
nych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. Wy-
sokość pomocy nie może przekroczyć: 

− 100 000 PLN, jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do 2 
miejsc pracy, 

− 200 000 PLN, jeśli biznes plan przewiduje utworzenie do 2 do 3 
miejsc pracy, 

− 300 000 PLN, jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 
5 miejsc pracy. 
Scharakteryzowane powyżej działania mają krajowy zasięg tery-

torialny (NUTS-0). 16 Regionalnych Programów Operacyjnych nato-
miast charakteryzują się  regionalnym zasięgiem terytorialnym, na 
poziomie województwa (NUTS-2). Dla każdego województwa Regio-
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nalny Program Operacyjny przewiduje inne priorytety i działania. 
W opracowaniu tym charakterystyce zostaną poddane działania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Kujaw-
sko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Regionalne wsparcie przed-
siębiorstw na inwestycje poniżej 2 mln euro odbywać się może 
w ramach osi priorytetowej nr 5 i 6. 
 
Tabela 2. Regionalne wsparcie przedsiębiorstw – inwestycje poni-
żej 2 mln EUR. 

Działa-
nie/poddziałanie 

Cel Beneficjenci 
Udział  

środków UE 
Oś priorytetowa 5. 
Wzmocnienie konku-
rencyjności przedsię-
biorstw 
Działanie 5.2. Wspar-
cie inwestycji przed-
siębiorstw 
Poddziałanie 5.2.2. 
Wsparcie inwestycji 
mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw. 

Zwiększenie 
konkurencyjno-
ści przedsię-
biorstw woje-
wództwa ku-
jawsko – po-
morskiego, 
poprzez ich 
unowocześnia-
nie, zwiększe-
nie efektywno-
ści ich działania, 
skutkujące 
wzrostem ich 
dotychczaso-
wego zatrud-
nienia. 

Beneficjentami 
są mikro, małe 
i średnie przed-
siębiorstwa2 

Maksymalny 
udział środ-
ków UE 
w wydatkach 
kwalifikowa-
nych na po-
ziomie projek-
tu wynosi 
50%. 
Wartość pro-
jektu:  
[100 tys. PLN; 
8 mln PLN]. 

                                                           
2
 Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw obowiązująca w Unii Euro-

pejskiej: 

Przedsiębiorca Mikro Mały Średni 

Zatrudnienie < 10 osób < 50 osób < 250 osób 

Roczny obrót 

lub 

< 2 mln 
EUR 

< 10 mln 
EUR 

< 50 mln 
EUR 

Całkowity bilans rocz-
ny 

< 2 mln 
EUR 

< 10 mln 
EUR 

< 43 mln 
EUR 
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c.d. tab. 2 

Działanie / 
poddziałanie 

Cel Beneficjenci 
Udział  

środków UE 
 Wspierane będą 

inwestycje w: 
- środki trwałe 
(aktywa material-
ne) zwiększające 
zdolności produk-
cyjne bądź usłu-
gowe firm, 
- inwestycje wpro-
wadzające zasad-
nicze innowacyjne 
zmiany w proce-
sach wytwórczych, 
zmieniające struk-
tury wyrobów lub 
usług, 
- wartości niema-
terialne i prawne 
dotyczące nabycia 
praw patentowych, 
licencji, nieopaten-
towanego know-
how. 

  

Oś priorytetowa 
6. Wsparcie 
rozwoju turysty-
ki 
Działanie 6.2 
Rozwój usług 
turystycznych 
i uzdrowiskowyc
h 

Celem jest rozwój 
infrastruktury 
turystycznej 
i uzdrowiskowej 
oraz rozwój usług 
turystycznych. 

Typy beneficjen-
tów: 
- mikro, małe 
i średnie przed-
siębiorstwa, 
- podmioty pro-
wadzące uzdro-
wiska w Ciecho-
cinku, Inowro-
cławiu i Wieńcu 
Zdrój. 

Maksymalny 
udział środków 
UE w wydat-
kach kwalifiko-
wanych kształ-
tują się na 
poziomie 70%, 
60%, 50%. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regionalny Program Operacyjny woje-
wództwa kujawsko – pomorskiego na lata 2007- 2013 (2008). 
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Tabela 3. Krajowe wsparcie przedsiębiorstw – inwestycje powyżej 
2 mln EUR 

Działanie Cel Beneficjenci 
Udział  

środków UE 

Priorytet 4. 
Programu Ope-
racyjnego In-
nowacyjna 
Gospodarka 
Działanie 4.4 
Nowe inwesty-
cje o wysokim 
potencjale 
innowacyjnym 

Celem działania 
jest wsparcie 
przedsiębiorstw 
produkcyjnych 
i usługowych 
dokonujących 
nowych inwesty-
cji oraz niezbęd-
nych dla ich 
realizacji projek-
tów doradczych 
i szkoleniowych, 
obejmujących 
nabycie rozwią-
zań technolo-
gicznych stoso-
wanych w Polsce 
nie dłużej niż 3 
lata, Kub stopień 
ich rozprzestrze-
niania na świecie 
poniżej 15%. 

Beneficjenci: 
- mikro, małe 
i średnie przed-
siębiorstw, 
- duże przedsię-
biorstwa 
prowadzące 
działalność na 
terytorium Rze-
czypospolitej 
Polskiej (Budżet 
działania wynosi 
ogółem 1 420 
mln EUR, z czego 
75% alokacji 
przeznaczone 
jest dla benefi-
cjentów z sekto-
ra MSP)  

Wartość wy-
datków kwalifi-
kowanych 
projektu: 
- nie mniejsza 
niż 2 mnl EUR 
(8 mln PLN) 
- nie więcej niż 
40 mln EUR 
(160 mln PLN) 
Wsparcie 
zgodnie z mapą 
pomocy regio-
nalnej dla wo-
jewództwa 
kujawsko – 
pomorskiego: 
- 50% dla du-
żych, 
- 60% dla śred-
nich, 
- 70% dla ma-
łych przedsię-
biorstw. 

Priorytet 1 PO 
IG  
Działanie 1.4 
Wsparcie pro-
jektów badaw-
czych i celo-
wych na rzecz 
przedsiębior-
ców 

Głównym celem 
działania jest 
podniesienie 
innowacyjności 
przedsiębiorstw 
dzięki wykorzy-
staniu rezultatów 
prac B+R  

Typy beneficjen-
tów: 
- mikro, małe 
i średnie przed-
siębiorstwa, 
- duże przedsię-
biorstwa i grupy 
przedsiębiorstw  

Maksymalna 
kwota dofinan-
sowania to 20 
mln PLN z prze-
znaczeniem na 
sfinansowanie 
tylko i wyłącz-
nie badawczej 
części projektu. 
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c.d. tab. 3 

Działanie Cel Beneficjenci 
Udział  

środków UE 

Priorytet 4. 
PO IG 
Działanie 
4.1. Wspar-
cie wdrożeń 
wyników 
prac B+R 

Celem działania 
jest poprawa 
poziomu innowa-
cyjności przedsię-
biorstwa poprzez 
wspieranie wdro-
żeń wyników prac 
B+R realizowa-
nych w ramach 
działania 1.4 PO 
IG. 

Typy beneficjen-
tów: 
- mikro, małe 
i średnie przed-
siębiorstwa, 
- duże przedsię-
biorstwa, 
- grupy przedsię-
biorstw oraz kon-
sorcja 

Maksymalna 
wartość 
wsparcia nie 
więcej niż 20 
mln PLN 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szczegółowy opis priorytetów PO IG 
(2008). 

 

Opisane powyżej działanie 1.4 wraz z działaniem 4.1 tworzy inte-
gralną całość. Tak więc, łatwo zauważyć, że projekt celowy składa 
się z dwóch etapów. Pierwsza faza obejmuje przeprowadzenie ba-
dań przemysłowych i prac rozwojowych, w ramach działania 1.4. 
Natomiast drugi etap, w ramach działania 4.1 polega na dofinanso-
waniu projektów inwestycyjnych (zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych) wraz z niezbędną częścią doradczą 
(wyłącznie dla MSP). Integralność obu tych działań zaprezentować 
można na rysunku 1. 

Podsumowując wśród wymienionych w rozdziale działań, a także 
wśród tych, które nie zostały wymienione młody przedsiębiorca 
może znaleźć dla siebie odpowiednie działanie w ramach, którego 
pozyskuje kapitał, czy to na założenie działalności gospodarczej, czy 
to na jej rozwój. Unia Europejska wychodzi naprzeciw przedsiębior-
stwom, oferując zwrot zainwestowanego kapitału w działalność 
inwestycyjną i rozwojową. Wsparcie z Unii Europejskiej w dużej 
mierze przyczynia się do rozwoju gospodarczego w skali mikro oraz 
makro Polski. W poszukiwaniu bardziej szczegółowych informacji, 
dotyczących zagadnień funduszy europejskich, warto odwiedzać 
strony internetowe instytucji zarządzających dotacjami z UE. Są to 
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przede wszystkim: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.mrr. 
gov.pl, www.mpips.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.kapitalludzki. 
gov.pl, www.fun dusze.kujawsko-pomorskie.pl (oraz pozostałe adre-
sy urzędów marszałkowskich w kraju). 
 

Rysunek 1. Prace badawcze i wdrażanie ich wyników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Szczegółowy opis priorytetów PO IG 
(2008). 

 

DOTACJE Z URZEDU PRACY 
 

Programy unijne oferują przedsiębiorcy kapitał na założenie 
działalności, na jej rozwój oraz na inwestycje o charakterze długo-
terminowym. Jednak kapitał potrzebny na założenie firmy można 
również pozyskać z innego źródła, jakim jest Powiatowy Urząd Pra-
cy. Jaką kwotę można pozyskać? Otóż zgodnie z przepisami w przy-
padku dotacji dla bezrobotnych obowiązuje dofinansowanie w wy-
sokości 6-krotności średniego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw. W praktyce gospodarczej oznacza to, że od sierpnia 2010 
roku kwota, jaką można uzyskać na założenie własnej firmy, wynosi 
maksymalnie 19 187,1 PLN (Bucior 2010, s. 52). Jednak należy pa-
miętać, że pieniądze z urzędu pracy nie są dla każdego. Ten, kto 
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chciałby się ubiegać o dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy 
musi spełniać następujące warunki: 

− przede wszystkim, musi to być osoba bezrobotna, zarejestrowa-
na w Urzędzie Pracy, (tak więc studenci studiów dziennych są 
wykluczeni z wyścigu po kapitał), 

− osoba aplikująca nie mogła prowadzić działalności gospodarczej 
w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, a także nie mo-
gła odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji za-
trudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego, 

− pożyczka z funduszu pracy, bądź innych funduszy publicznych 
w ciągu ostatnich 5 lat do dnia złożenia wniosku, dyskwalifikuje 
osobę ubiegającą się o dotacje, 

− ostatni warunek dotyczy nie karalności – osoby, które były kara-
ne za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w cza-
sie ostatnich dwóch lat od dnia składania wniosku. 
Wskazane powyżej warunki są warunkami ogólnymi dla urzędów 

pracy w Polsce. Jednakże, każdy PUP może we własnym zakresie 
opracować zasady udzielania dotacji na założenie działalności go-
spodarczej. 

Kolejnym ograniczeniem stojącym na drodze po dotację jest cha-
rakter działalności, którą beneficjent chce wykonywać. Tak więc, 
przepisy prawa wyliczają te branże, które podlegają dofinansowa-
niu, są to działalność wytwórcza, budowlana, usługowa oraz han-
dlowa. Natomiast działalność, która wyklucza możliwość uzyskania 
kapitału to: rybołówstwo i akwakultura, produkcja, przetwarzanie 
i wprowadzanie do obrotu niektórych podstawowych produktów 
rolnych, tworzenie i prowadzenie sieci dystrybucyjnej związanej 
z prowadzeniem działalności eksportowej, działalność w sektorze 
węglowym oraz pomoc w nabyciu pojazdów przeznaczonych do 
transportu drogowego przyznawana podmiotom gospodarczym 
prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego trans-
portu towarowego. 

Kolejną kwestią poruszaną w tym miejscu, jest fakt spożytkowa-
nia tak pozyskanego kapitału. Założenie jest takie, że dotację należy 
przeznaczyć na inwestycje o charakterze jednorazowym. 
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Ważną kwestię stanowi podpisana z urzędem pracy umowa o do-
finansowanie działalności gospodarczej. Najważniejsze są terminy, 
których należy przestrzegać. Po podpisaniu umowy beneficjent ma 
czas do 45 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej. Na-
stępnie, w ciągu 30 dni od podjęcia działalności należy spożytkować 
otrzymaną dotację. Co najważniejsze przedsiębiorca nie może za-
wiesić działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. Oznacza to 
obowiązek dostarczania do urzędu zaświadczeń z Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.  

Dodatkowym atutem tej formy finansowania jest możliwość, już 
po otworzeniu firmy, ubiegania się o dodatkowe wsparcie na rozwój 
przedsiębiorstwa, bądź też na pieniądze z Unii Europejskiej. Szczegó-
łowych informacji należy szukać w odpowiednim powiatowym urzę-
dzie pracy osobiście, bądź na stronie internetowej (Bucior 2010, 
s. 52-54). 
 

KREDYTY BANKOWE JAKO FORMA FINANSOWANIA  
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW W FAZIE START-UPu 

 

Kredyt bankowy jest kolejnym przykładem obcego finansowania 
przedsięwzięć rozwojowych, podejmowanych przez podmioty go-
spodarcze. Zgodnie z art. 69 ust. 1 Prawa Bankowego „przez umowę 
kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na 
czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przezna-
czeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzy-
stania z niej w warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty 
wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych termi-
nach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.” Dla pod-
miotu gospodarczego brak możliwości wewnętrznego finansowania 
to brak możliwości rozwoju, a tym samym brak możliwości realizacji 
określonych celów strategicznych (por. Michalczewski 2008). Jed-
nakże, dostępność tej formy finansowania na polskim rynku dla 
mikro i małych przedsiębiorstw jest w dalszym ciągu mocno ograni-
czona. Barierami na rynku kredytowym są przede wszystkim: niewy-
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starczające możliwości w zabezpieczeniu kredytu oraz brak zdolno-
ści kredytowych.  

Bank udzielając jakiegokolwiek kredytu, podejmuje znaczne ryzy-
ko, dlatego wykorzystując parametry kredytu, stara się minimalizo-
wać to ryzyko kredytowe. Najważniejszymi parametrami kredytu są: 
waluta kredytu, oprocentowanie kredytu, zabezpieczenie kredytu, 
spłata kredytu, okres karencji, termin uruchomienia kredytu i inne.  

Dostępność kredytów bankowych dla młodych firm w rzeczywi-
stości polskiej jest nadal mocno ograniczona. Wyniki badań prze-
prowadzone przez firmę Tax Care, wskazują, że zaledwie 6 na 11 
banków oferuje mikro przedsiębiorstwom kredyt pomostowy na 
realizację inwestycji pod dotacje unijne, niestosując przy tym ogra-
niczeń związanych ze stażem firmy. 
 

Tabela 4. Oferty banków dla mikro i małych przedsiębiorstw na 
przykładzie kredytu pomostowego 

Na-
zwa 
ban-
ku 

Okres 
działalności 

Wkład 
własny 

Oprocento-
wanie 

kredytu 

Okres 
kredyto-

wania 
Prowizje 

Karen-
cja w 

spłacie 
kapita-

łu 

Ban
k 
BGŻ 

Do 12 
miesięcy 
zdolność 
kredytowa 
oceniana 
jest bar-
dziej 
rygory-
stycznie 

Min. 
Wkład 
własny 
15% 

WIBOR / 
LIBOR / 
EURIBOR 
3M + mar-
ża ustalana 
indywidu-
alnie 

10 lat z 
możliwo-
ścią 
wydłuże-
nia do 15 
lat 

Prowizja 
przygoto-
wawcza: 2% 
kwoty kredy-
tu; rozpa-
trzenie 
wniosku 
kredytowe-
go: 0,1% 

Do 2 
lat 

BZ 
WB
K 

Bez ogra-
niczeń 

Kredyt 
finan-
suje do 
80% 
warto-
ści 
brutto 
inwe-
stycji 

WIBOR 1M 
lub WIBOR 
3M + ne-
gocjowana 
marża 

Maksy-
malnie 15 
lat 

Od 1%, 
minimum 
500 zł 

Do 18 
mie-
sięcy 
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c.d. tab. 4 
Na-
zwa 

banku 

Okres 
działal-
ności 

Wkład 
własny 

Oprocen-
towanie 
kredytu 

Okres 
kredy-

towania 
Prowizje 

Karencja 
w spłacie 
kapitału 

Bank 
BPH 

Brak 
ograni-
czeń 

Firma 
działa-
jąca >18 
miesię-
cy (10% 
wkładu) 
<18 
miesię-
cy 
(30%) 

WIBOR / 
LIBOR + 
marża 
ustalona 
indywidu-
alnie 

10 lat Opłata za 
przyjęcie i 
rozpatrze-
nie wnio-
sku: od 
150 zł, 
prowizja 
przygoto-
wawcza: 
od 2%, 
min. 700 zł 
indywidu-
alnie 

Kredyt 
spłacany 
ze środ-
ków 
własnych 
– karen-
cja na 
okres 
realizacji 
inwesty-
cji; spła-
ta z 
dotacji – 
nie 
dłużej niż 
9 m-cy 
po za-
kończe-
niu 
inwesty-
cji 

Bank 
Mille-
nium 

Min. 2 
lata 
(możli-
we 
odstęp-
stwa) 

Możli-
wość 
współ-
finans. z 
wkładu 
własne-
go 

Jak dla 
kredytów 
inwesty-
cyjnych 

W zależ-
ności od 
potrzeb 
klienta i 
bizne-
splanu 

Prowizja 
przygoto-
wawcza: 
2,6%warto
ści kredytu 

Do 6 
miesięcy 

Bank 
Pekao 

Min. 6 
miesię-
cy 
(decy-
zja o 
udzie-
leniu 
kredytu 
jest  

10% 
warto-
ści 
netto 
przed-
miotu 
inwe-
stycji 

WIBOR 
1M/3M + 
negocjo-
wana 
marża; 
LIBOR / 
EURIBOR 
3M / 6M + 
negocjo-
wana 
marża 

Do 10 lat Negocjo-
wane 
indywidu-
alnie 

Decyzja 
w spra-
wie 
karencji 
podej-
mowana 
indywi-
dualnie 
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c.d. tab. 4 
Na-
zwa 
ban
ku 

Okres 
działal-
ności 

Wkład 
własny 

Oprocen-
towanie 
kredytu 

Okres 
kredyto-

wania 
Prowizje 

Karen-
cja w 

spłacie 
kapitału 

 podej-
mowana 
indywi-
dualnie 

     

BOŚ 
Ban
k 

Brak 
ograni-
czeń 

Min. 
10% 
wartości 
inwesty-
cji netto 

Ustalane 
indywidu-
alnie 

Pomo-
stowy do 
momentu 
wypłaty 
dotacji, 
uzupeł-
niający do 
10 lat 

Ustalane 
indywidu-
alnie 

Maksy-
malnie 
24 
miesią-
ce 

BRE 
Ban
k 

Min. 18 
miesięcy 

Kredyt 
łączy 
część 
pomo-
stową i 
inwesty-
cyjną 

Negocjo-
wane 
indywidu-
alnie 

Negocjo-
wane 
indywi-
dualnie 

Negocjo-
wane 
indywidu-
alnie 

Do 2 lat 

GB
W 

Bez 
ograni-
czeń 

Wkład 
własny 
20% 

Zależne od 
okresu 
kredytow-
nia 

Do 5 lat 100 zł dla 
firm, 
500 zł 
prowizja 
przygoto-
wawcza, 
do 1,5% 
kwoty 
kredytu 

Tak 

Ge-
tin 
No-
ble 
Ban
k 

Brak 
ograni-
czeń 

Finan-
sowanie 
100% 
inwesty-
cji 

WIBOR 3M 
+ 5do7% 
marży 

Do 15 lat 
(hipoteka) 
do 10 lat 
(inne 
zabezpie-
czenia) 

2-4% Maks. 
24 
miesią-
ce 
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c.d. tab. 4 

Nazwa 
banku 

Okres 
działal-
ności 

Wkład 
własny 

Oprocen-
towanie 
kredytu 

Okres 
kredyto-

wania 

Prowi-
zje 

Ka-
rencja 

w 
spła-
cie 

kapi-
tału 

ING 
Bank 
Śląski 

Brak 
ograni-
czeń 

Kredyt 
pomo-
stowy 
100% 

Zgodne z 
obowiązują-
cymi regula-
cjami 

Kredyt 
pomo-
stowy do 
czasu 
wypłaty 
dotacji 

Rozpa-
trzenie 
wnio-
sku 
0,2%, 
min. 
500 zł 

Do 12 
mie-
sięcy 

Kredyt 
Bank 

Min. 12 
miesięcy 

Wkład 
własny 
20% 

Negocjowa-
ne 

Maksy-
malnie 15 
lat 

Nego-
cjowa-
ne 

Tak 

Raiffe-
isen 
Bank 
Polska 

Min. 2 
lata 

Udział 
własny 
20% 

negocjowa-
ne 

Maksy-
malnie 10 
lat 

Min. 
0,5% 

Tak 

Źródło: Szymborska – Sutton (2010, str. 39-40). 

 

W praktyce gospodarczej banki patrzą na przedsiębiorców, któ-
rzy dopiero rozpoczynają działalność przez lupę, co oznacza, że aby 
pozyskać kredyt na finansowanie działalności, taki przedsiębiorca 
musiałby pokonać barierę w postaci odpowiednio długiego stażu 
działalności. Na chwilę obecną pieniądze na rozpoczęcie własnej 
działalności dla firm bez stażu, czyli „kredyt na dobry początek”, 
oferuje 9 banków. Wśród tych banków, które zaczynają doceniać 
segment mikroprzedsiębiorstw znajdują się: Getin Noble Bank, 
mBank, MultiBank, Bank Polskiej Spółdzielczości, Pekao SA, Idea 
Bank, ING Bank Śląski, Lukas Bank, PKO BP. Pomimo tego, że banki 
te podejmują duże ryzyko wspomagając finansowanie nowych 
przedsięwzięć, to jednak oferta nie jest porywająca. Kwoty ofero-
wane są zbyt małe, a wymagane zabezpieczenia w większym stopniu 
przewyższają możliwości małych przedsiębiorstw. Wśród ofert pod 
względem wielkości kredytu wyróżniają się banki: Lukas Bank, który 
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oferuje do 300 tys. zł (jednak przy tym wymaga zabezpieczenia po-
życzki w postaci cesji lokaty), Idea Bank, oferując kredyt do 200 tys. 
zł (wymaga zabezpieczenia w formie hipoteki), oraz Bank Polskiej 
Spółdzielczości, oferujący do 50 tys. zł3. 

Pomimo jeszcze często spotykanej awersji banków w stosunku 
do przedsiębiorców chcących dopiero założyć działalność, w coraz 
większym stopniu instytucje te podejmują współpracę. 
 

PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL – FUNDUSZE  
WYSOKIEGO RYZYKA 

 
Rozwiązaniem problemu z pozyskaniem kapitału o charakterze 

dłużnym, mogą być fundusze wysokiego ryzyka. W praktyce bizne-
sowej zwykło się przyjmować fundusze private equity i venture capi-
tal zamiennie. Jednak zgodnie z teorią ekonomiczną, fundusze VC 
stanowią szczególny rodzaj kapitału udziałowego PE. W Europie 
finansowanie VC dotyczy przedsięwzięć o szerokim spektrum ak-
tywności. European Private Equity and Venture Capital Association 
(EVCA) średnio i długoterminowe inwestycje polegające na nabywa-
niu akcji/udziałów przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie pa-
pierów wartościowych i służące osiąganiu zysku w efekcie przyrostu 
wartości przedsiębiorstwa, określa mianem private equity. W tym 
rozumieniu mogą one dotyczyć różnych etapów rozwoju przedsię-
biorstwa, począwszy od jej założenia i rozpoczęcia działalności go-
spodarczej, poprzez wszystkie etapy rozwoju, aż po wprowadzenie 
na giełdę. Statystyki EVCA przyjmują rozróżnienie trzech segmentów 
inwestycji private equity (por. Świderska  2008, s. 38): 

− venture capital, 

− buyout (wykupu), 

− generalist (projektów zdywersyfikowanych). 
W tym sensie VC jest szczególnym rodzajem kapitału udziałowe-

go PE, inwestowanym w przedsięwzięcia na wczesnych etapach 

                                                           
3
 http://www.taxcare.pl/news/wiecej_kredytow_dla_firm_bez_stazu.html. 
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rozwoju (zasiew, start) oraz dalszej ekspansji, którego wynagrodze-
niem jest ponadprzeciętna oczekiwana stopa zwrotu. 

Rynek funduszy PE i VC służy transferowi środków od inwesto-
rów instytucjonalnych do przedsiębiorstw potrzebujących kapitału. 
Relacje między uczestnikami rynku są następujące: 

− inwestorzy przekazują środki finansowe funduszom VC, oczeku-
jąc w zamian po określonym czasie zysków kapitałowych, 

− fundusze PE/VC poszukują potencjalnych spółek w które można 
zainwestować znaczny kapitał, a w zamian oczekując od kapitało 
biorcy instrumentów finansowych spółki w postaci akcji, udzia-
łów, 

− spółki wsparte kapitałem podwyższonego ryzyka z kolei muszą 
charakteryzować się wysokim stopniem innowacyjności w ofe-
rowanych produktach lub usługach. 

 
Rysunek 2. Schemat funkcjonowania rynku kapitału podwyższone-
go ryzyka 

 
Źródło: Wrzesiński (2008). 
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Proces inwestycyjny prowadzony przez fundusze venture capital 
można zdefiniować jako cykl przepływów środków pieniężnych po-
między inwestorami, funduszami VC oraz spółkami portfelowymi 
(por. Wrzesiński 2008, s. 31). Cały cykl składa się z pięciu głównych 
etapów: 
1. pozyskanie środków, 
2. selekcja przedsiębiorstw portfelowych, 
3. strukturyzacja transakcji, 
4. sprawowanie nadzoru właścicielskiego, 
5. wyjście z inwestycji. 

 
Tabela 5. Fazy procesu inwestycyjnego kapitału podwyższonego 
ryzyka 

Faza Kluczowe działania Kluczowe dokumenty 

1. Pozyskiwanie środków przez fundusze VC 
(cel: pozyskanie środków, wybór optymalnej strategii inwestycyjnej fundu-

szu, minimalizacja ryzyka dla inwestorów powierzających środki funduszom) 

1.1 Utworzenie fundu-
szu 

- wybór formy prawne 
- określenie strategii 
inwestycyjnej, 
- pozyskanie kluczowych 
menedżerów, 

- dokumenty korporacyj-
ne funduszu, 

1.2 Ustalenie zasad 
funkcjonowania fundu-
szu 

- ustalenie zasad wyna-
grodzenia funduszu w 
podziale na część stałą i 
zmienną wynagrodzenia, 
- zdefiniowanie ograni-
czeń w inwestowaniu 
środków, 
- określenie czasu trwa-
nia funduszu, 
- ustalenie zasad współ-
pracy nadzoru właści-
cielskiego pomiędzy 
funduszem a inwesto-
rami 

- umowa partnerska 

1.3 Pozyskanie środków 
finansowych 

- przygotowanie i dys-
trybucja memorandum  
informacyjnego fundu-
szu, 

- memorandum informa-
cyjne funduszu 
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c.d. tab. 5 
Faza Kluczowe działania Kluczowe dokumenty 

 - spotkania z inwestora-
mi, 
- pozyskanie środków od 
inwestorów. 

 

2. Selekcja przedsiębiorstw portfelowych 
(cel: wybór optymalnych przedsiębiorstw – potencjalnych spółek portfelowych 
zapewniających wysoką stopę zwrotu) 

2.1 Wstępny kontrakt - ocena atrakcyjności 
inwestycji (biorąc pod 
uwagę dane dotyczące 
rynku finansów, zarządu, 
właścicieli, wyjścia z 
inwestycji) 

- dokument wstępnie 
opisujący firmę (profil 
potencjalnej spółki port-
felowe) 

2.2 Wewnętrzna analiza - ocena stopy zwrotu z 
inwestycji na podstawie 
biznesplanu i projekcji 
finansowych firmy 

- biznesplan 
- wycena 

2.3 Analiza przedinwe-
stycyjna (due diligence) 

- weryfikacja informacji o 
spółce na podstawie 
faktycznych danych 
źródłowych, przede 
wszystkim przez dorad-
ców zewnętrznych; za-
kres analizy dotyczy 
m.in.; informacji księgo-
wych, podatkowych i 
prawnych 

- raporty zewnętrznych 
doradców z analizy prze-
dinwestycyjnej, 
- ostateczna ocena efek-
tywności danej inwestycji 

3. Strukturyzacja transakcji 
(cel: zabezpieczenie interesów funduszy w spółce oraz motywowanie klu-
czowych grup inwestorów do maksymalizacji wartości akcji lub udziałów 

spółek portfelowych) 

3.1 Wstępne negocjacje - określenie podstawo-
wych warunków inwesty-
cji  
- wypracowanie dobrych 
relacji międzyludzkich 
pomiędzy funduszem a 
potencjalnymi partnera-
mi kupowanych akcji, 
prawa akcjonariuszy,  

- niewiążący prawnie list 
intencyjny dotyczący 
transakcji 
- wyłączność negocjacyjna 
na zawarcie transakcji 
nowej emisji akcji bądź 
udziałów 
- kontrakty menedżerskie 
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c.d. tab. 5 
Faza Kluczowe działania Kluczowe dokumenty 

 formę instrumentów 
finansowych obejmo-
wanych przez fundusz 
- określenie zasad 
współpracy i wynagra-
dzania menedżerów  
firmy 

 

3.3 Finalizacja umowy - podpisanie stosow-
nych umów inwestycyj-
nych 

 

3.4 Uruchomienie środ-
ków 

- efektywny transfer 
własności akcji bądź 
udziałów 
- płatność środków z 
tytułu nabycia lub obję-
cia akcji lub udziałów 

- otrzymanie zgód stosow-
nych inwestycji państwo-
wych na przeprowadzenie 
transakcji 

4. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego 
(cel: zapewnienie wzrostu wartości spółki portfelowej poprzez jej formalne i nie-
formalne wsparcie oferowane przez fundusze VC) 

4.1 Monitorowanie 
działalności spółki port-
felowej 

- okresowe przekazy-
wanie przez spółki 
portfelowe komplekso-
wych informacji doty-
czących ich funkcjono-
wania 

- raporty miesięczne, 
kwartalne i roczne spółek 
portfelowych, zawierające 
informacje finansowe oraz 
inne informacje uzgodnio-
ne pomiędzy przedsiębior-
stwem portfelowym a 
funduszem 

4.2 Sprawowanie nadzo-
ru właścicielskiego  

- udział przedstawicieli 
funduszu w radzie 
nadzorczej, rzadziej w 
zarządzie 
- bieżące nadzorowanie 
działalności spółki 

- raporty wewnętrzne 
dotyczące działalności 
spółek portfelowych 

4.3 Egzekwowanie praw 
mniejszościowych fun-
duszu 

- ustalenie czasu i spo-
sobu wyjścia z inwesty-
cji  
- utrzymanie pozycji 
kapitałowej funduszu w 
spółce portfelowej  

- podejmowanie działań 
na podstawie praw wyni-
kających z umowy inwe-
stycyjnej 
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c.d. tab. 5 
Faza Kluczowe działania Kluczowe dokumenty 

 menedżerów w spół-
kach portfelowych 

 

4.4 Doradztwo i wspar-
cie spółek portfelowych 

- doradztwo funduszu 
na rzecz spółek portfe-
lowych 

 

5. Wyjście z inwestycji 
(cel: maksymalizacja wartości przy wyjściu z inwestycji) 

5.1 Wyjście z inwestycji - wybór optymalnej 
strategii wyjścia z inwe-
stycji 
- wybór doradcy 
- wybór optymalnego 
momentu wyjścia z 
inwestycji 

- dokumenty konieczne 
do realizacji sprzedaży 

5.2 Likwidacja funduszu - wypłata środków 
inwestorom  
- likwidacja funduszu 

 

Źródło: Wrzesiński ( 2008). 

 
Po przeanalizowaniu przebiegu procesu inwestowania na rynku 

funduszy VC, warto wskazać dla kogo szczególnie są przeznaczone 
fundusze wysokiego ryzyka. Najważniejszym kryterium przy wyborze 
projektu przez fundusz jest działalność przedsiębiorstwa w branży 
o wysokim potencjale rozwoju. W szczególności wskazuje się na 
branże nowych technologii takie jak: branża teleinformatyki, medy-
cyny, biotechnologii, finansów, motoryzacji czy ochrony środowiska 
(Chronowska, 2010, 31). Wejście funduszu PE/VC oznacza dla przed-
siębiorstwa wiele korzyści, ale jak każda forma finansowanie posia-
da również wiele wad. 

 

Tabela 6. Wady i zalety finansowania PE/VC 
Zalety Wady 

1. Umożliwienie przedsiębior-
stwu realizacji ryzykownych 
projektów (fundusze VC wy-
pełniają tzw. lukę kapitałową) 

1. „rozwodnienie praw własności” 
– czyli konieczność podzielenia 
się udziałami z fundusze VC 

2. Częściowa utrata kontroli nad  
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c.d. tab. 6 

Zalety Wady 

2. Niski koszt kapitału w przy-
padku porażki (w porównaniu 
z kosztem emisji akcji na gpw, 
spółka nie jest obarczona ry-
gorystyczną procedurą oferty 
publicznej oraz obowiązku 
publicznego) 

3. Spółka portfelowa otrzymuje 
niezbędne wsparcie bizneso-
we, którego celem jest wzrost 
wartości spółki 

4. Zmniejszenie ryzyka inwesty-
cyjnego poprzez rozłożenie 
owego ryzyka pomiędzy 
przedsiębiorcami a inwesto-
rem VC, 

5. Spółka otrzymuje wsparcie 
intelektualne w obszarze za-
rządzania i planowania finan-
sowego oraz bieżącej działal-
ności operacyjno – finanso-
wej (know – how) 

6. Pomoc w znalezieniu profe-
sjonalnej grupy zarządzającej 
poprzez rozległe kontakty 
biznesowe i silną pozycje oraz 
wiarygodność na rynku, 

7. Spółka może budować relacje 
biznesowe z renomowanymi 
firmami o wiele szybciej, 

8. Dostęp do nowoczesnych 
technologii, 

9. Zwiększenie budżetu na na 
badania w pionie badawczo – 
rozwojowym przedsiębior-
stwa 

spółką, 
3. Ingerencja funduszu w działal-

ności spółki 
4. Obawa przed przejęciem przez 

niechcianego inwestora bran-
żowego jako forma wyjścia fun-
duszu VC z inwestycji, 

5. Zmiana struktury właścicielskiej, 
a zyski i kontrola są podzielone 
pomiędzy stronami 

6. Obowiązek dodatkowego spra-
wozdania z działalności zgodnie 
z wymogami funduszu  

7. Czasochłonność procesu pozy-
skiwania partnera i wysokie 
koszty z tym związane 

8. Konflikt agencyjny wynikający 
z rozbieżności celów oraz za-
mierzeń obu stron, co może 
prowadzić do niepowodzenia 
całego przedsięwzięcia, 

9. Trudność w podziale ryzyka, 
gdyż jest ono odmienne po obu 
stronach związku agencyjnego, 

10. Wniesiony kapitał pracuje dla 
funduszu nie dla przedsiębiorcy  
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c.d. tab. 6 

Zalety Wady 

10. Spółka staje się elastyczna w 
stosunku do zmian zachodzą-
cych na rynku, przyspieszając 
tym samym procesy dostoso-
wawcze, 

11. Zwiększenie atrakcyjności 
kredytowej spółki 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Chronowska (2010, s. 31-35). 

 
Porównując wady i zalety dla tej formy finansowania jesteśmy 

skłonni wskazać na przewagę korzyści płynących z funduszy PE/VC 
nad wadami jakie zostały zidentyfikowane. Rynki funduszy PE/VC 
w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej rozwijają się bardzo 
intensywnie. Czego przykładem są firmy znane na całym świecie, 
które osiągnęły swój sukces dzięki wsparciu funduszy wysokiego 
ryzyka, są to m.in.: Apple, Sun Microsystems, Starbucks, Federal 
Express, Amazon.com, Yahoo, Intel, Google czy Ebay. W Polsce fun-
dusze VC są obszarem, który się dopiero rozwija. Coraz więcej za-
granicznych funduszy jest zainteresowanych inwestowaniem w Pol-
sce.  
 

Tabela 7. Fundusze PE/VC w Polsce – przykłady 

Nazwa 
Etapy 

inwestycji 
Branże 

Inwestycje 
w Polsce 

Przykłado-
we spółki  
w portfelu 

3TS Capital 
Partners 

Ekspansja i 
rozwój, finan-
sowanie po-
mostowe, 
odpublicznie-
nie, refinan-
sowanie, wy-
kupy 

Elektronika, 
IT, 
Media, 
Medycyna, 
Telekomu-
nikacja, 
Usługi dla 
biznesu, 
 

32 mln 
EUR 

Dom Mak-
lerski TMS 
Brokers SA, 
Clickad – 
kampanie 
reklamowe 
w Interne-
cie, 
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Nazwa 
Etapy  

inwestycji 
Branże 

Inwesty-
cje  

w Polsce 

Przykła-
dowe 
spółki  

w portfelu 

  Usługi dla biz-
nesu, 
Usługi finan-
sowe, 

32 mln 
EUR 

Śląska 
Telewizja 
Kablowa – 
CATV 

ABRIS 
Capital 
Partners 

Ekspansja i 
rozwój, wyku-
py 

Budownictwo, 
Energetyka,  
Media, 
Medycyna, 
Ochrona śro-
dowiska, 
Produkty kon-
sumpcyjne, 
Telekomunika-
cja 

97 mln 
EUR 

Master-
lease, 
FM Bank, 
Alumetal, 
Etos, 
Westlb 
Bank Pols-
ka 

Advent 
Interna-
tional Sp. z 
o.o. sp.k. 

Ekspansja I 
rozwój, odpu-
blicznienie, 
prywatyzacja, 
restrukturyza-
cja, wykupy 

Automatyka 
przemysłowa, 
Budownictwo, 
Chemia i mate-
riały, 
Elektronika, 
Energetyka, 
IT, Usługi dla 
biznesu, Usługi 
finansowe 

280 mln 
USD 

Star Foods 
– żywność i 
napoje, 
Bolix – 
materiały 
budowla-
ne, 
Ultimo – 
kupno i 
windykacja 
należności, 

IQ Partners 
SA 

Rozruch/start-
up, za-
siew/seed 

IT: Internet, 
oprogramowa-
nie, technolo-
gie mobilne, 
usługi, 
Media, Tele-
komunikacja:  

15 mln 
PLN 

Screen 
Network 
SA, 
Zaku-
py.com SA, 
e-Muzyka 
SA, 
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Nazwa Etapy inwestycji Branże 
Inwesty-

cje  
w Polsce 

Przykłado-
we spółki  
w portfelu 

  operatorzy 15 mln 
PLN 

Cube Group 
SA, 
e-Kiosk SA, 
InQbe Sp. 
z o.o., 

Mezza-
nine 
Mana-
gement 

Ekspansja i roz-
wój, mezzanine, 
odpublicznienie, 
refinansowanie, 
wykupy 

IT, 
Media, 
Medycyna, 
Przemysł, 
Telekomuni-
kacja, Trans-
port 

80 mln 
EUR 

Lux-Med. 
Sp. z o.o., 
Solaris Bus 
and Coach 
SA – pro-
dukcja auto-
busów 
ZABERD SA – 
poziome I 
pionowe 
oznakowa-
nie dróg 

Krajowy 
Fundusz 
Kapita-
łowy SA 

Ekspansja i roz-
wój, roz-
ruch/start-up, 
zasiew/seed 

Biotechnolo-
gia, Energety-
ka, IT, Medy-
cyna, Ochro-
na środowi-
ska, Przemysł 
i usługi, Usłu-
gi dla biznesu, 
Usługi finan-
sowe 

250 mln 
PLN 

BBI Seed 
Fund, 
Helix Ven-
tures, 
Skyline Ven-
ture 

Dom 
Inwesty-
cyjny 
Investors 
SA 

Ekspansja I roz-
wój, finansowa-
nie pomostowe, 
restrukturyzacja, 
wykup 

Brak prefe-
rencji 

20 mln 
PLN 

CB SA, 
ERG Łaziska 
Sp. z o.o. 
Windfarm 
Holding 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.bankier.pl/firma/vc/narze 
dzia/katalog/. 
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Wskazane powyżej fundusze nie wyczerpują tematu, ponieważ 
obecnie na polskim rynku działa około 41 funduszy private equ-
ity/venture capital. Wartość rynku natomiast szacuje się obecnie na 
ok. 12 700 mln PLN. 
 

ZAKOŃCZENIE 
 

W sytuacji braku środków finansowych przedsiębiorca musi wy-
ruszyć w niełatwą drogę poszukiwania źródeł kapitału. Z przepro-
wadzonej analizy wyraźnie wynika, że segment mikroprzedsię-
biorstw może liczyć na coraz to większy wybór form finansowania 
swoich pomysłów na biznes. Szeroka gama dostępnych ofert od 
finansowania kapitałem własnym do finansowania kapitałem wyso-
kiego ryzyka przyczynia się do rozwoju gospodarki Polskiej oraz 
wzrostu mikroprzedsiębiorstw. Największa dostępność źródeł i spo-
sobów finansowania mikro i małych przedsiębiorstw dotyczy poży-
czek z funduszy pozabankowych, dotacji unijnych, funduszy VC 
a w następnej kolejności kredytów bankowych. Jeszcze pół roku 
temu zaledwie 3 banki były wstanie zaoferować kredyt „na dobry 
początek”, dziś jest to 9 banków. Na rynku funduszy VC w Polsce 
również zaobserwować można wzrost aktywności inwestorskiej. 
Mimo, że jesteśmy na półmetku okresu programowania operacyj-
nego UE, to przedsiębiorstwa mają w dalszym ciągu szansę skorzy-
stać z dotacji. Pozyskanie kapitału obcego na sfinansowanie działal-
ności nie jest łatwym procesem, jednak czego nie robi się dla milio-
nów. 
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THE FINANCING OF ECONOMIC ACTIVITY 
 

Keywords: European Funds, subsidies, credits and loans, private 
equity / venture capital 
 
Abstract: The starting and development of economic activity are 
connected with necessity of making a lot of cost-intensive invest-
ment. The investment which require the usage of new technologies 
and innovative solutions is very capital intensive. In this case it is 
essential to consider the source of a necessary capital. There is a lot 
of potential capital sources. The most common are: personal sav-
ings, loans from family members, surcharges on capital, credits, 
loans and public issuance of shares and bonds. In this chapter, dedi-
cated to fundraising issue, the most popular financing sources are 
shown and characterized. The European Subsidies are pointed out 
and their role to the development of Polish company sector as well. 
There is a description of subsidies from a district job centre. The 
market of bank credits is shown here as a market which is opening 
to the micro business segment, offering more and more profitable 
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products to young entrepreneurs. Moreover, there is a characteris-
tic of the venture funds market. The chapter is about particular 
forms of financing the company’s activities - about their principles, 
the affect on economic development and about influence on devel-
opment of micro, small and medium businesses. It is also about the 
wide range of possible directions of activity and financial support. 
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FORMY WSPOMAGANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
AKADEMICKIEJ W WOJEWÓDZTWIE  

KUJAWSKO-POMORSKIM.  
JAK Z NICH KORZYSTAĆ? 

 

 

Daniel Wcześniak, Ewa Wilmanowicz 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
 
 

WPROWADZENIE 
 

„Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych 
w Europie warunków prowadzenia własnej działalności gospodar-
czej”- to słowa rozpoczynające raport dotyczący przedsiębiorczości 
w Polsce opublikowany w lipcu 2010 roku. Wynika z niego zauwa-
żalna poprawa pozycji Polski w międzynarodowych rankingach kon-
kurencyjności. Indeks Wolności Gospodarczej 2010r. – Heritage 
Foundation i Wall Street Journal, przyznał Polsce 71 miejsce, na 179 
krajów poddanych ocenie, co daje wzrost o jedenaście pozycji 
w stosunku do roku poprzedniego. W najnowszym raporcie Interna-
tional Institute for Management Development „World Competitive-
ness Yearbook” oceniającym konkurencyjność 58 państw w oparciu 
o 300 szczegółowych kryteriów Polska plasuje się na 32 pozycji 
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(w 2009r. zajęła 44  miejsce) wyprzedzając między innymi Włochy, 
Hiszpanię, Słowację i Litwę1.  

Obecna pozycja naszego kraju w dużej mierze zależna jest od 
stabilności mikroprzedsiębiorstw, stanowiących 96% ogółu podmio-
tów faktycznie prowadzących działalność, jak wskazuje raport Mini-
sterstwa Gospodarki. Także Krajowy Plan Działań na rzecz zatrud-
nienia na lata 2009 –2011 zakłada w ramach przygotowania rynku 
pracy do ożywienia gospodarki, kreację nowych miejsc pracy po-
przez wsparcie przedsiębiorczości, w tym także przedsiębiorczości 
akademickiej. 

Innowacyjne pomysły na własny biznes, szeroka wiedza zdobyta 
na uczelniach wyższych oraz indywidualne predyspozycje coraz czę-
ściej skłaniają studentów do rozpoczynania własnej działalności 
gospodarczej już w trakcie nauki. Alternatywą może być również 
komercjalizacja wyników badań przeprowadzanych w ośrodkach 
edukacyjnych. Wielu absolwentów pragnie w ten sposób zapewnić 
sobie niezależność finansową oraz realizować własne marzenia 
i pomysły na jak największy zysk, jednocześnie realizując się w pracy 
powiązanej z profilem zainteresowań i wykształceniem. Uczelnie 
wyższe oraz władze samorządowe wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom przyszłych przedsiębiorców realizują różnego rodzaju projekty 
oraz powołują szereg instytucji wspomagających proces zakładania 
przedsiębiorstwa, poprzez jego rozwój aż do wzrostu konkurencyj-
ności na rynkach lokalnych i ogólnopolskich. 
 

UNIA EUROPEJSKA 
 

Prowadzenie polityki spójności, w ramach którego realizowane 
są działania z zakresu wspierania przedsiębiorczości, to jedno z pod-
stawowych działań Unii Europejskiej. Głównym instrumentem reali-
zacji tych zadań są fundusze strukturalne finansujące projekty re-
gionalne oraz fundusz spójności na przedsięwzięcia krajowe, wśród 

                                                           
1
 zob. http://www.mg.gov.pl/files/ uplod/11268/Przedsi%C4%99biorczo% C5 

%9B%C4%87%20w%20Polsce%202010.pdf. 
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nich Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którego celem jest zwięk-
szanie zatrudnienia oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospo-
darka zakładający rozwój szeroko rozumianej innowacyjności. 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie woje-
wództwa kujawsko – pomorskiego realizowanych  jest szereg szko-
leń i warsztatów mających na celu przybliżenie studentom zagad-
nień związanych z prowadzeniem własnej działalności. 

 
Promocja przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Projekt realizowany jest w ramach współpracy Polskiego Towa-

rzystwa Ekonomicznego oddział w Toruniu i firmy Dorfin sp. z o.o. 
w ramach działania 8.2 Transfer wiedzy, poddziałania 8.2.1. wspar-
cie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Dzięki udziałowi 
w projekcie możemy dokładnie zapoznać się z procedurami zakłada-
nia firmy oraz pozyskać wiedzę i niezbędne przedsiębiorcy umiejęt-
ności z zakresu rachunkowości, outsourcingu i działań promocyj-
nych. Tematyka zajęć obejmuje zasady tworzenia biznesplanu oraz 
sporządzania wniosku o dotacje z funduszy Unii Europejskiej. Pro-
gram został wzbogacony o zagadnienia dotyczące komercjalizacji 
wyników badań naukowych oraz związane z tym prawo własności 
intelektualnej. Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystać 
z doradztwa indywidualnego, dokładnie omówić i wraz ze specjali-
stami skorygować swój pomysł na biznes. Udział w szkoleniach po-
zwala  na wymianę doświadczeń z współuczestnikami planującymi 
założenie własnego przedsiębiorstwa.  

 
Przedsiębiorczość akademicka – kierunek gospodarka jutra 

  
Projekt organizowany przez Fundację Amicus Universitatis Nico-

lai Copernici ma na celu zawiązanie ścisłej współpracy przedsię-
biorstw z obszaru województwa kujawsko – pomorskiego oraz śro-
dowisk naukowych. Przedsięwzięcie skierowane jest głównie do 
studentów i doktorantów kierunków ścisłych i technicznych, którzy 
mają możliwość zarówno zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu 
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komercjalizacji prowadzonych badań jak i uczestnictwa w programie 
stażowym.  

 
Nowe kwalifikacje dla kadry zarządzającej z województwa  

kujawsko-pomorskiego 
 
Przedsięwzięcie koordynowane przez Akademię Rozwoju Umie-

jętności skierowane jest do osób z miejscowości poniżej 25 tysięcy 
mieszkańców prowadzących już swoją działalność gospodarczą. Cykl 
szkoleń obejmuje kurs obsługi programów Microsoft MS Project 
oraz MindMapper. Projekt wzbogacono również zajęciami z zakresu 
technik pamięciowych, zarządzania stresem oraz organizacji czasu 
pracy. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działań z ob-
szaru wsparcia oraz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 
udzielane są również dotacje z funduszy Unii Europejskiej dla osób 
chcących zajmować się propagowaniem przedsiębiorczości akade-
mickiej w swoim regionie. Pomoc finansowa udzielana jest na orga-
nizację szkoleń, akcji  promocyjnych i wydarzeń kulturalnych propa-
gujących samozatrudnienie, oraz  na założenie i rozwój własnej fir-
my. Uczestnikami mogą być studenci studiów dziennych i zaocznych 
do 25 roku życia oraz osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miasta 
do 25 tysięcy mieszkańców.  W zakresie wsparcia dla rozpoczynają-
cych działalność gospodarczą przedsiębiorców prowadzone jest 
doradztwo indywidualne i grupowe, oraz szkolenia umożliwiające 
podjęcie i prowadzenie własnej firmy. Uczestnicy projektu mogą 
starać się o przyznanie kapitału z funduszy unijnych w wysokości 40 
tysięcy złotych na osobę lub 20 tysięcy zł w przypadku spółdzielni 
i spółdzielni socjalnych. Dodatkowo udzielane jest wsparcie pomo-
stowe  przez okres 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
o udział w projekcie. Istnieje możliwość zwrotu kosztów poniesio-
nych od momentu wpisu działalności do Krajowego Rejestru Sądo-
wego do chwili zawarcia umowy o dofinansowanie pomostowe.2  

                                                           
2
 zob. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma na celu m.in. 
wzrost konkurencyjności polskiej nauki oraz zwiększenie jej roli 
w rozwoju gospodarki, te 2 aspekty działań w największym stopniu 
wpływają na przedsiębiorczość akademicką. Wsparcie dostępne 
w ramach projektu przeznaczane jest na współfinansowanie inno-
wacyjnych przedsięwzięć, w ramach osi priorytetowej – Badania 
i rozwój nowoczesnych technologii, kierowane jest do studentów, 
młodych naukowców, jednostek naukowych oraz przedsiębiorców 
małych i średnich przedsiębiorstw. Beneficjentami funduszy unij-
nych w ramach infrastruktury sfery badań i rozwoju mogą być 
uczelnie i jednostki naukowe. Młodzi przedsiębiorcy zakładający 
firmy w sektorze MSP mogą ubiegać się o wsparcie w ramach 3 ty-
pów projektów: Wyłanianych na drodze konkursu, gdzie wnioski 
w pierwszej fazie selekcji podlegają weryfikacji formalnej, a następ-
nie komisja ocenia wartość merytoryczną zgłoszenia. Systemowe – 
polegają na realizacji zadań publicznych, przykładem może być za-
kwalifikowany projekt rozbudowy i rozwoju działalności Toruńskiego 
Parku Technologicznego. Celem jest budowa Centrum Przetwarza-
nia Danych pozwalającego przedsiębiorcom na korzystanie z okre-
ślonych zasobów informatycznych oraz dwóch hal technologiczno-
produkcyjnych. Inwestycja planowana jest na lata 2011-2013, a jego 
wartość szacuje się na około74,68 mln zł, z czego 29,61 mln zł bę-
dzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Indywidualne – projekty inwestycyjne, których realizacja jest ważna 
i uzasadniona z punktu widzenia strategii danego sektora, wnioski 
o dofinansowanie inwestycji uznawanych jako duże ( powyżej kwoty 
50 mln euro) wymagają zatwierdzenia przez komisję Europejską. 

Dla studentów optymalną drogą starań o dotacje z funduszy 
unijnych jest zgłoszenie wniosku w konkursie ogłaszanym co pewien 
czas przez instytucje nadzorujące. Istotnym warunkiem uzyskania 
wsparcia finansowego poza innowacyjnym pomysłem, zawierającym 
zaawansowane technologicznie rozwiązania przydatne w przedsię-
biorstwach, jest poprawność formalna wniosku. Wśród podstawo-
wych wymogów należy wyróżnić: złożenie wniosku we właściwym 
miejscu, terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za 
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nabór wniosków, oraz w ramach odpowiedniego działa-
nia/poddziałania. Pod uwagę brana jest kompletność dokumentów 
i forma opisu przedsięwzięcia zgodna z podanymi instrukcjami. 
Wnioskodawca musi spełniać wymogi kwalifikowalności (np. musi 
być studentem lub osobą zatrudnioną w sektorze MSP) i zamieszki-
wać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Warunki dotyczące projektu 
to czas realizacji zamykający się w okresie trwania danego programu 
operacyjnego, zakres terytorialny ograniczany jest do granic Rzecz-
pospolitej Polskiej, a przedmiot projektu nie może dotyczyć rodza-
jów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. 
Projekt realizowany może być w 15 różnych dziedzinach: Badania 
i Rozwój, Edukacja, Energetyka, Gospodarka odpadami, Gospodarka 
wodno – ściekowa, Kultura i sztuka, Medycyna i zdrowie, Ochrona 
granic, Ochrona środowiska, Rozwój lokalny, Społeczeństwo infor-
macyjne, Transport, Turystyka, Wzrost konkurencyjności i innowa-
cyjności przedsiębiorstw oraz zatrudnienie i integracja społeczna.3  
 

UCZELNIE WYŻSZE 
 

Obecnie na polskim rynku powstaje coraz więcej prywatnych 
ośrodków edukacyjnych z bogatą ofertą kierowaną do studentów. 
Narastająca konkurencja między uczelniami owocuje wzrostem ja-
kości nauczania, uruchamianiem różnorodnych form rozwoju inte-
lektualnego studentów oraz stwarzaniem możliwości rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej. Podstawową formą wspomagania 
studentów i pracowników naukowych w zakładaniu własnej firmy 
jest możliwość prowadzenia działalności typu spin off/spin-out.  

„Spin off: nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez 
co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej 
(osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta 
bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych po-
mysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób 

                                                           
3
 zob. http://www.poig.gov.pl. 
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(organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji 
macierzystej (np. uczelni)4.  

Ośrodek edukacyjny może udzielić wsparcia materialnego po-
przez udostępnianie pomieszczeń bądź środki pieniężne na potrzeby 
realizowanego projektu lub zaoferować doradztwo w zakresie for-
malnych aspektów prowadzenia działalności, przejąć na siebie 
sprawy związane z prowadzeniem księgowości lub wspomóc pro-
mocję prowadzonego przedsiębiorstwa. Zaangażowanie ze strony 
uczelni ma miejsce najczęściej w przypadku przedsiębiorstw rokują-
cych duże zyski w przyszłości lub jeśli z powstania przedsiębiorstwa 
jako podmiotu wyodrębnionego z uczelni wynikają wymierne korzy-
ści zarówno dla samej placówki jak i studentów i pracowników 
ośrodka. Pomoc może dotyczyć także komercjalizacji badań nauko-
wych przeprowadzanych na terenie uczelni lub gdy autorami pozo-
stają pracownicy naukowi i studenci.  

„Spin out : nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez 
co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej 
(osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta 
bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych po-
mysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle niezależne pod względem 
organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiada-
jące niezależne źródła finansowania.5  

Forma ta niewiele odbiega charakterystyką od tradycyjnych 
przedsiębiorstw jednak oparta jest na wiedzy i doświadczeniu zdo-
bytym podczas nauki/ pracy w ośrodku naukowym. Poza założeniem 
firmy efekty prowadzonych badań można skomercjalizować poprzez 
udzielenie prawa do zarobkowego wykorzystania technologii lub 
wynalazku, przy czym licencja ta może być wyłączna lub niewyłączna 
– wtedy z danego wynalazku korzyści materialne może czerpać wie-
le podmiotów. Istnieje także możliwość sprzedaży opracowanego 
i opatentowanego wynalazku (przeniesieniu podlegają wyłącznie 

                                                           
4
 http://www.spininkubator.eu/?com= articles&comsw=show&sh owArt=5. 

5
 http://www.spininkubator.eu/ ?com=articles&comsw=show&showArt=5. 
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prawa majątkowe) innej osobie fizycznej lub prawnej wraz z możli-
wością jego komercyjnego wykorzystania.  

Ostatni rodzaj przedsiębiorczości akademickiej wspierany jest 
również poprzez prowadzenie zajęć z zakresu Ochrony własności 
intelektualnej oraz Działalność typu spin-off/ spin out w praktyce 
jako przedmiot do wyboru. Przykładowo Wydział Nauk Ekonomicz-
nych i Zarządzania UMK dokłada wszelkich starań, aby pobudzać 
przedsiębiorczość wśród studentów nie tylko od strony teoretycz-
nej. Mają oni możliwość udziału w spotkaniach z przedstawicielami 
biznesu, prezesami i założycielami największych toruńskich firm. 
W ramach corocznych „Dni Ekonomisty” odbywają się konferencje, 
seminaria i warsztaty mające na celu przybliżenie wiedzy na temat 
rozwijania własnej działalności, uczestnicy spotkań mogą dowiedzieć 
się jak „od kuchni” wygląda wprowadzanie pomysłu biznesowego na 
rynek oraz pogłębić wiedzę na temat formalno – prawnych aspek-
tów prowadzenia działalności. Znaczącą rolę w promowaniu przed-
siębiorczości odgrywają koła naukowe takie jak Forum e-biznesu 
przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Członkowie 
uczestniczą w prowadzeniu badań naukowych o tematyce ekono-
micznej, a także uczą się organizacji i koordynowania przedsięwzięć 
realizowanych na terenie uczelni. Celem koła jest rozwój wiedzy 
i umiejętności dotyczących zastosowania technologii informatycz-
nych w działalności gospodarczej oraz propagowanie szeroko rozu-
mianego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

 Inną inicjatywą Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
UMK jest Rada Doradcza Przedstawicieli Biznesu, którą tworzy ze-
spół wybitnych praktyków, ze świata biznesu. Służy ona kreowaniu 
nowoczesnych projektów edukacyjnych, naukowych i eksperckich, 
a jednocześnie przyczynia się do budowania trwałych relacji między 
uczelnią a przedsiębiorstwami. Dzięki stałym kontaktom z lokalnym 
biznesem, zarówno poprzez udział w konferencjach, seminariach jak 
i odbywanie stażów i praktyk, studentom łatwiej jest rozpoznać 
potrzeby rynku i pod ich wpływem dokonywać badań oraz poszuki-
wać pomysłów na nowe innowacje lub zaawansowane technolo-
gicznie rozwiązania. 
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CENTRUM PRZYWÓDZTWA I SPOŁECZNEJ  
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU PRZY WNEiZ UMK 

 
Głównym celem działalności centrum jest prowadzenie badań 

naukowych z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, oraz 
upowszechnianie wartości wdrażania zasad CSR przez przedsiębior-
stwa. W Centrum obecnie realizowany jest projekt pod nazwą „CSR 
płaszczyzna transferu wiedzy i kreowania wspólnych przedsięwzięć 
odpowiedzialnych społecznie.” Skierowany jest on do pracowników 
naukowych oraz pracowników przedsiębiorstw z województwa ku-
jawsko – pomorskiego. Do głównych zamierzeń realizacji przedsię-
wzięcia należy zwiększanie transferu wiedzy naukowej do przedsię-
biorstw, a także nawiązanie ścisłej współpracy między firmami 
a środowiskiem naukowym. Projekt realizowany jest w ramach Pro-
gramu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 8.2 „Trans-
fer wiedzy” i stanowi jedną z niewielu form wspierania przedsiębior-
czości pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. Kluczo-
wym etapem projektu, z punktu widzenia rozwoju cech przedsię-
biorczych, jest staż w biznesie dla pracowników naukowych, oraz 
staż w nauce, który odbywają pracownicy przedsiębiorstw. Po odby-
ciu szkolenia z zakresu CSR obie grupy uczestników mają szansę 
zdobycia nowych doświadczeń jak również podzielenia się swoimi 
spostrzeżeniami. 

Celem stażu jest rozpoznanie poziomu kompetencji studentów 
oraz wskazanie niezbędnych na rynku pracy umiejętności, jakie po-
winien posiadać absolwent wyższej uczelni. Z drugiej strony pra-
cownicy naukowi mają możliwość dokładnego poznania zasad funk-
cjonowania przedsiębiorstw, zdobycia doświadczenia w prężnie 
rozwijającej się firmie, a jednocześnie, ich zadaniem jest ocena moż-
liwości wdrożenia procesów społecznie odpowiedzialnych. Proces 
tworzenia koncepcji wdrażania działań z obszaru CSR wymaga od 
uczestników warsztatów ścisłej współprac, która może zaowocować 
również innego rodzaju przedsięwzięciami. Dla przedstawicieli świa-
ta nauki, dodatkowe szanse stanowi możliwość wykorzystania wie-
dzy specjalistycznej, która w połączeniu ze znajomością potrzeb 
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rynku stanowić będzie podstawę do komercjalizacji badań nauko-
wych. Konferencja zamykająca projekt to nie tylko zwieńczenie prac 
nad tworzonym modelem współdziałania między środowiskiem 
naukowym a przedsiębiorstwami, ale również możliwość do podzie-
lenia się doświadczeniami i usprawnienia transferu wiedzy między 
uczelniami a biznesem. 

 
AKADEMICKIE INKUBATORY PZREDSIĘBIORCZOŚCI 

 
Misją Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości  jest budo-

wanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród 
młodych ludzi. W sieci inkubatorów prowadzonych jest obecnie 
ponad 1350 firm które dzięki ulgom i przywilejom wynikającym 
z uczestnictwa w programie w doskonały sposób rozwijają się na 
polskim rynku. AIP pozwala na zdobycie wiedzy praktycznej w zakre-
sie prowadzenia własnej działalności, oraz skonfrontowanie projek-
tu z rzeczywistymi potrzebami rynku.  

Najważniejszy w przypadku założenia firmy w AIP jest pomysł na 
przedsięwzięcie biznesowe. Kiedy uda nam się go wykreować, nie 
pozostaje nic innego jak wysłać aplikacje do AIP.  Możemy go zna-
leźć na stronie głównej serwisu www.inkubatory.pl . Prawidłowo 
wypełniony, trafia do Dyrektora wskazanego przez nas oddziału AIP. 
Dyrektor Inkubatora po zapoznaniu się z wnioskiem zaprasza zainte-
resowaną osobę na spotkanie informacyjne.  Na spotkaniu odbywa-
jącym się w siedzibie AIP przyszły przedsiębiorca ma szanse przed-
stawić swój plan na biznes, a także porozmawiać na temat jego sła-
bych i mocnych stron. Po odbytej rozmowie z osobą zainteresowaną 
założeniem własnej Firmy, Dyrektor AIP, uprzednio zasięgnąwszy 
opinii Rady, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby do 
programu „Preinkubacji”. Jeżeli decyzja ta zostanie rozpatrzona 
pozytywnie spisywana zostaje umowa o świadczenie pomocy 
w ramach programu. Osoba, która podpisała umowę i uiściła na 
rzecz AIP opłatę w wysokości 250 PLN netto staje się pełnoprawnym 
beneficjentem Fundacji.  Po podpisaniu umowy następuje szkolenie 
z zasad funkcjonowania firmy w AIP. Szkolenie zapoznaje Benefi-
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cjenta m.in. z księgowością, systemem bankowym, systemem faktu-
rowym oraz innymi istotnymi zagadnieniami z zakresu prowadzenia 
Firmy w AIP. Po odbyciu takiego szkolenia, Beneficjent otrzymuje 
wszelkie loginy i hasła do kont oraz systemów, które są niezbędne 
do prowadzenia Firmy w AIP. W tym momencie kończy się etap pre-
inkubacji, a Beneficjent jest gotowy na prowadzenie własnej działal-
ności w ramach struktury. 

Akademickie inkubatory Przedsiębiorczości nie zostawiają nowe-
go przedsiębiorcy samego z nowo otwartą firmą, dzięki rozwiniętym 
systemom pomocy wspierają go w różnych kwestiach oferując: po-
rady prawne a także tworzeni i weryfikacje umów, prowadzenie 
księgowości firmy przez biuro księgowe, indywidualne konto ban-
kowe firmy, doradztwo w zakresie prowadzenia własnej firmy, pro-
mocję w mediach. Beneficjenci mają doraźny dostęp do przestrzeni 
biurowej i możliwość korzystania z adresu Inkubatora jako adresu 
siedziby firmy. Wśród form pomocy młodym przedsiębiorcom znaj-
duje się również organizacja spotkań biznesowych oraz pomoc 
w pozyskiwaniu kontaktów i funduszy na inwestycje. 
 
Tabela 1 Porównanie kosztów prowadzenia działalności w AIP 
i poza nim 

Rodzaj kosztu 
Działalność 

gospodarcza 
AIP 

Rejestracja firmy 100-270 zł 0 zł 

ZUS 320-800 zł 0 zł 

BIURO 400 zł W pakiecie 

250 zł 

Prowadzenie księgowości min. 150 zł 
25 dokumentów 

w pakiecie 

Szkolenia i konferencje 500 zł W pakiecie 

Porady prawne 100 zł/godz. 2,5h w pakiecie 

Promocja firmy 600 zł W pakiecie 

Przybliżony sumaryczny koszt 
Ok. 2000 zł 250 zł miesięczny prowadzenia 

działalności  

Żródło: www.inkubatory.pl 
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Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości prowadzą także wiele 
projektów pozwalających na jeszcze łatwiejsze odnalezienie się po-
mysłodawcą nowych przedsięwzięć w trudnych aspektach biznesu. 
Jednym z programów zainicjowanych przez Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości jest projekt o nazwie AIP SEED CAPITAl. Działa on 
na zasadzie konkursu w ramach którego 60 najlepiej ocenionych 
start upów ma szanse uzyskać aż 6 mln zł (po 100.000 zł każdy).  
Inwestycje  typu SEED oznaczają, że pieniądze inwestowane są naj-
wcześniejszej fazie rozwoju firmy co pozwala na efektywne ich roz-
lokowanie w momencie kiedy są one najbardziej potrzebne. Pro-
gram AIP SEED CAPITAL został podzielony na 5 faz.  

Aby uczestniczyć w programie podobnie jak w przypadku otwie-
rania spółki w AIP należy zgłosić się do Dyrektora Inkubatora. Dyrek-
torzy AIP przeprowadzają selekcje 120 najlepszych projektów bizne-
sowych które wezmą udział w konkursie. Zainteresowany ma szanse 
przeprowadzić test prowadząc swoją firmę w ramach preinkubacji. 
Nad rozwojem i dopracowaniem projektu wraz z uczestnikiem pra-
cują eksperci AIP, mentorzy i coache aby udoskonalić projekt  a tak-
że pomagać przedsiębiorcy. Podczas castingu z udziałem mediów 
osoby zainteresowane mają 4 minuty na przekonanie ekspertów do 
swojego pomysłu na biznes. 60 projektów otrzyma inwestycje z AIP. 
Osoby którym udało się wygrać podpisują umowę z AIP i zakładają 
swój start up w formie spółki z o.o. Otrzymują także 100 000 złotych 
na rozwój oraz biorą udział w comiesięcznych spotkaniach organi-
zowanych przez AIP z ekspertami i znanymi przedsiębiorcami .  Dzię-
ki temu zyskują możliwość poznania potencjalnych inwestorów fir-
my. Trzy najlepsze spółki uczestniczą w wizycie w amerykańskiej 
Krzemowej Dolinie gdzie mają szanse zdobyć nowe rynki czy nowych 
partnerów, a nawet spróbować swoich sił wprowadzając spółkę na 
giełdę.  
 

TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 
 
Zakres działań instytucji nie obejmuje bezpośrednio wsparcia 

przedsiębiorczości akademickiej, jednak z usług świadczonych przez 
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TARR S.A. mogą korzystać również studenci i pracownicy naukowi. 
Do głównych celów działalności należy wspieranie inicjatyw lokal-
nych poprzez przygotowanie strategii rozwoju, tworzenie biznespla-
nów dla projektów inwestycyjnych oraz organizacja szkoleń i konfe-
rencji. Agencja pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej ob-
sługując programy pomocowe Unii Europejskiej przeznaczone dla 
przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, jednocze-
śnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z doradztwa w zakresie pozy-
skiwania finansowania z funduszy pomocowych UE.  Najważniej-
szym projektem realizowanym i przygotowanym przez TARR S.A. 
jest Toruński Park Technologiczny. Powołanie Parku jest wspólną 
inicjatywą władz lokalnych i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nale-
ży on do Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji 
i Przedsiębiorczości, a do jego głównych zadań należy stworzenie jak 
najlepszych warunków do prowadzenia w Toruniu własnej firmy 
oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości (por. Majewski, Żywiecki 
2009, s. 56). W ramach TPT działa sieć informacyjno – doradcza En-
terprise Europe Network, której funkcjonowanie jest szczególnie 
przydatne dla przedsiębiorców poszukujących informacji o Unii Eu-
ropejskiej, jej regulacjach prawnych i polityce. „Jej zadaniem jest 
również stymulowanie wprowadzania innowacji i nowych technolo-
gii w firmach oraz zachęcanie do uczestnictwa w programach ra-
mowych UE na rzecz badań z różnych krajów europejskich. Pomaga 
przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów wynikających z funk-
cjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim. Organizuje również 
seminaria, konferencje i szkolenia na różne tematy związane z in-
nowacjami i przedsiębiorczością.”6  

Jedną z inicjatyw EEN jest zwiększanie transferu wiedzy między 
naukowcami z województwa kujawsko – pomorskiego, a przedsię-
biorcami poprzez budowę bazy badań naukowych o potencjale ryn-
kowym. Projekt ma zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa do 
współpracy z sektorem nauki oraz wykorzystania wyników badań 
w swojej działalności. 

                                                           
6
 http://www.tarr.org.pl/o_ agencji/. 
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Chcąc rozpocząć własną działalność gospodarczą można skorzy-
stać z usług Punktu Konsultacyjnego działającego przy Toruńskiej 
Agencji Rozwoju regionalnego. Bezpłatne porady finansowane są 
z Europejskiego Funduszu Społecznego i mogą z nich korzystać za-
równo przedsiębiorczy, jak i osoby planujące założenie własnej fir-
my. Każda usługa informacyjna powstaje na podstawie wcześniejszej 
oceny potrzeb. Przez telefon lub osobiście dokonujemy opisu sytu-
acji, przedstawiamy planowane przedsięwzięcie oraz zakres danych 
niezbędnych do jego realizacji. Konsultant wyznacza termin spotka-
nia, kiedy to udziela szczegółowych informacji lub wskazuje inną 
instytucję. Ważne by na spotkanie zabrać ze sobą numer PESEL lub 
numery NIP i PKD w przypadku prowadzenia własnej działalności. 
W czasie wizyty można dowiedzieć się wiele na temat zakładania 
przedsiębiorstwa oraz jego prowadzenia (obowiązki podatkowe, 
zarządzanie personelem), a także o sposobach finansowania działal-
ności. 

Projektem ściśle związanym z działalnością naukową Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika jest „Oferta preinkubacyjna i komercyjna 
oferta UMK z uwzględnieniem analizy kosztowej świadczonych 
usług”. Pomysł zakłada stworzenie oferty uniwersytetu w zakresie 
usług eksperckich o charakterze komercyjnym oraz porównanie ich 
z ofertami innych podmiotów oferujących podobny zakres usług. 
Celem jest również stworzenie sprawnego mechanizmu analizy 
kosztów i opracowywania ofert. „Konieczne będzie także ustalenie 
procedur wewnątrzuczelnianych w zakresie obiegu dokumentacji 
finansowej, pomiędzy administracją uczelni, poszczególnymi wydzia-
łami, pracownikami naukowymi i przedsiębiorstwami.”    

 
REGIONALNE CENTRUM INNOWACYJNOŚCI W BYDGOSZCZY 

 
Celem Regionalnego Centrum Innowacyjności jest rozpowszech-

nianie informacji o charakterze innowacyjnym oraz nawiązywanie 
i zacieśnianie powiązań między ośrodkami naukowymi i gospodarką. 
Zajmuje się ono także inicjowaniem i wdrażaniem przedsięwzięć 
związanych z transferem innowacyjności, wiedzy i know-how w re-
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gionie. W Regionalnym Centrum Innowacyjności umieszczono 
ośrodki informacyjno-doradcze pomagające zarówno społeczności 
akademickiej jak i całej uczelni. Wszystkie jednostki tworzą razem 
nowoczesny system informacyjny, współdziałający ściśle z budowa-
nym Krajowym Systemem Innowacji.  

„Regionalne Centrum Innowacyjności stanowi kompleks jedno-
stek informacyjnych i szkoleniowych, dzięki czemu pełni funkcję 
ośrodka pośredniczącego między sferą badawczą a przedsiębior-
stwami. W RCI inżynier projektant lub konstruktor pracujący nad 
nowymi rozwiązaniami technologicznymi może uzyskać dostęp do 
fachowej literatury zarówno krajowej jak też zagranicznej, informa-
cji normalizacyjnej i patentowej o zasięgu krajowym, europejskim 
i światowym”.7 Dzięki funkcjonowaniu centrum mamy możliwość 
wzięcia udziału w licznych konferencjach i warsztatach umożliwiają-
cych kontakt społeczności akademickiej z przedsiębiorcami. W ra-
mach dydaktyczno-szkoleniowo-informacyjnej części centrum funk-
cjonuje szereg biur udzielających informacji  naukowo – technicznej, 
normalizacyjnej i patentowej, a także Centrum Digitalizacji Informa-
cji Naukowo-Technicznej i Biuro Monitoringu Zawodów Inżynier-
skich i Związanych z Rolnictwem i Obszarami Wiejskimi.  

W ramach Centrum Innowacyjności powstała sieć laboratoriów 
badawczych, umożliwiających prowadzenie badań w zakresie nauk 
przyrodniczych i technicznych. Laboratoria powstaną w zmoderni-
zowanych na potrzeby projektu,  istniejących pomieszczeniach labo-
ratoryjnych na wydziale UTP oraz zakup specjalistycznej i nowocze-
snej aparatury badawczej. Dzięki dobremu zapleczu Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ma możliwość prowa-
dzenia badań na rzecz przedsiębiorstw na najwyższym poziomie. 
Powstanie laboratoriów będzie mieć znaczący wpływ na usprawnie-
nie transformacji i transferu wiedzy. Studenci natomiast zdobywając 
doświadczenie w prowadzeniu badań znajdujących zastosowanie 
praktyczne będą mogli rozwijać własne zainteresowania poprzez 
współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. 

                                                           
7
 http://www.utp.edu.pl/uczelnia/regionalne-centrum-innowacyjno sci.html. 
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TORUŃSKIE STUDENCKIE FORUM  
BUSSINES CENTRE CLUB 

 
Organizacja działająca przy Wyższej Szkole Bankowej oraz Wy-

dziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Głównym celem jest 
promowanie przedsiębiorczości wśród studentów w rejonie toruń-
skim, oraz rozwijanie cech charakteru i umiejętności przydatnych 
w zakładaniu biznesu. Każdy członek ma możliwość realizowania się 
w jednym z 4 działów (HR, Relacje partnerskie, Promocja i Współ-
praca z mediami). SF BCC stwarza wiele możliwości rozwoju osobi-
stego i zawodowego z czego najważniejsze to doświadczenie zdoby-
te zarówno podczas samodzielnej pracy nad koordynowanym pro-
jektem oraz udział w szkoleniach i warsztatach.  

Studenckie Forum BCC organizuje również szereg szkoleń i spo-
tkań dla osób spoza organizacji. Raz w roku na terenie WSB i WNEiZ 
UMK odbywa się Festiwal Przedsiębiorczości BOSS, który ma za za-
danie uświadomić młodym ludziom, że kluczem do osiągnięcia suk-
cesu jest niezależne i odpowiedzialne myślenie o własnej przyszło-
ści, a także wskazać drogi rozwoju.8 Prowadzone szkolenia obejmują 
umiejętności zarządzania sobą w czasie, organizację pracy oraz 
zdolności kreatywnego poszukiwania nowych rozwiązań.  

Innym projektem jest ProActiveClubs – ogólnopolska sieć klubów 
rozwoju osobistego tworzona przez NLP Polska i Studenckie Forum 
Bussines Centre Club. Udział w przedsięwzięciu umożliwia rozwój 
wszelkich umiejętności efektywnego działania, od motywacji, wy-
znaczania celów, ich określania i realizacji, aż do odpoczynku i cele-
browania osiąganych sukcesów. Cafe Biznes to jeden z lepszych 
sposobów na wejście do świata ludzi sukcesu. Projekt umożliwia 
kontakt młodych studentów z przedsiębiorcami, którzy dzielą się 
wiedzą i doświadczeniem w atmosferze swobodnej dyskusji. Chcąc 
wykorzystać swój potencjał, można w sposób doraźny brać udział 
w szkoleniach organizowanych przez SF BCC lub aplikować do orga-
nizacji.  

                                                           
8
 por.http://sfbcc.org.pl/centrala/ projekty/boss.html. 
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Program Akademii Ambitnego Biznesu przewiduje - po pozy-
tywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej - minimum 3 miesięczną 
aplikację. Okres ten wykorzystywany jest na szkolenia, pracę przy 
projektach, zapoznanie się z funkcjonowaniem organizacji, po któ-
rym można się starać o członkostwo. 
 

BARIERY W ROZPOCZĘCIU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ 

 
Wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów II roku za-

rządzania studiów stacjonarnych wskazują na duże zainteresowanie 
tematyką przedsiębiorczości. 60% badanych deklaruje chęć rozpo-
częcia własnej działalności gospodarczej z czego 23,82% w ciągu 
najbliższych 3 lat, a 42,85% za 4-6 lat. Wśród barier związanych 
z założeniem własnej firmy najczęściej wskazywano problem z pozy-
skaniem funduszy na prowadzenie działalności ( 66,7% wśród osób 
chcących rozpocząć działalność i 44,85% badanych, którzy nie za-
mierzają zakładać przedsiębiorstwa), dalej pojawił się brak dosta-
tecznej wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności, zbyt 
skomplikowane procedury związane z założeniem firmy, duże ryzy-
ko, odpowiedzialność finansowa i cywilna spoczywająca na właści-
cielu firmy oraz brak pomysłu na własny biznes, który wskazało bli-
sko 65% badanych nie planujących zakładania własnej firmy (wykre-
sy 1 i 2).  

Wśród znanych ankietowanym form wspierania przedsiębiorczo-
ści akademickiej najczęściej wskazywano Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości, dalej kolejno dodatkowe wykłady na uczelni, 
szkolenia dofinansowane z Unii Europejskiej, Anioły Biznesu, kredyt 
studencki oraz dotacje z UE. Wśród osób nie zamierzających zakła-
dania przedsiębiorstwa wskazano jedynie Akademickie Inkubatory 
przedsiębiorczości i kredyt studencki, co wskazuje na ścisłą zależ-
ność między posiadaną wiedzą na temat form pomocy, a chęcią 
rozpoczęcia działalności gospodarczej.  
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Wykres 1 Bariery wskazywane przez osoby zamierz
własną działalność gospodarczą 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

 
Wykres 2 Bariery wskazywane przez osoby nie planujące zakład
nia własnej działalności gospodarczej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania
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Z przeprowadzonego wywiadu pogłębionego wynika, ze młodzi 
ludzie nie czują się gotowi na założenie własnej firmy, boją się od-
powiedzialności, oraz tego, że nie pogodzą bycia przedsiębiorcą 
i studentem jednocześnie. Dodatkową barierą jest brak doświad-
czenia zawodowego i nieumiejętność wykorzystania zdobytej wie-
dzy w praktyce. Na pytanie o rodzaj pomocy jakiej studenci oczeki-
waliby od uczelni najczęstszą odpowiedzią była organizacja zajęć 
z procedur  zakładania własnej działalności lub możliwość prowa-
dzenia wirtualnej firmy, by lepiej poznać nakłady czasowe i finanso-
we jakich potrzeba, by stać się dobrym  przedsiębiorcą.  
 

JAK KORZYSTAĆ Z POMOCY INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ? 

 
Zakładanie firmy to jedno z najważniejszych przedsięwzięć, 

zwłaszcza dla studenta. Warto zatem wcześniej pomyśleć o przy-
szłości i zdobywać wiedzę na temat zakładania własnej działalności 
gospodarczej. W poszukiwaniu ofert edukacyjnych pomocny będzie 
Internet oraz Biura Karier działające przy większości uczelni. Szeroka 
oferta szkoleń i warsztatów współfinansowanych z Funduszy Euro-
pejskich pozwoli dobrać odpowiedni zakres i formę nauki, dzięki 
czemu w pełni świadomie można podjąć decyzję o samo zatrudnie-
niu. Jest to szczególnie ważne dla studentów i absolwentów kierun-
ków pozaekonomicznych, którzy chcąc komercjalizować swoją wie-
dzę techniczną lub chemiczną muszą umieć poradzić sobie z takimi 
zagadnieniami jak finanse, prawo podatkowe, zarządzanie persone-
lem i procedura zakładania działalności gospodarczej. Udział w kon-
ferencjach i sympozjach oraz aktywna działalność w kołach nauko-
wych i stowarzyszeniach z pewnością zaowocuje, gdy absolwenci 
jako przedsiębiorcy będą mogli w codziennej pracy wykorzystać 
wiedzę i oświadczenie zdobyte w czasie studiów.  

Poszukiwanie pomysłu na własny biznes to prawdopodobnie naj-
trudniejszy aspekt tworzenia firmy. Należy więc cały czas obserwo-
wać rynek lokalny i potrzeby konsumentów, w tym również swoje 
potrzeby. Dobrze jeśli profil przedsiębiorstwa będzie związany 
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z zainteresowaniami danej osoby, kiedy praca sprawia przyjemność 
i daje satysfakcję znacznie wzrasta efektywność, a tym samym kon-
dycja finansowa przedsiębiorstwa.  

Jakość pomysłu i jego innowacyjność można sprawdzić biorąc 
udział w konkursie na biznesplan. W przypadku konkursów ogólno-
polskich i niektórych regionalnych prace oceniane są przez wysokiej 
klasy ekspertów znających potrzeby rynku i poziom konkurencji. 
Dodatkową zaletą udziału jest możliwość wygrania gotówki na zało-
żenie i rozwój przedsiębiorstwa.  

Dane przedsięwzięcie może być również finansowane ze środków 
Unii Europejskiej, jednak jest to długi i bardzo zbiurokratyzowany 
proces. Projekt musi wpisywać się w założenie prowadzonej polityki, 
być ekologiczny, spełniać normy czasowe. Dodatkowo wymogi doty-
czące wniosków i realizacji projektu są bardzo szczegółowe i surowo 
przestrzegane przy weryfikacji.  

Dla osób, których pomysł nie wymaga dużych nakładów finanso-
wych, a jednocześnie boją się wszelkich formalności i ryzyka związa-
nego z prowadzeniem firmy korzystne okażą się Akademickie Inku-
batory Przedsiębiorczości. Dzięki nim łatwiej jest skoncentrować się 
na rozwoju firmy i pozyskiwaniu klientów, zostawiając sprawy admi-
nistracyjno – prawne AIP. Ta sama instytucja jest bardzo pomocna 
również w zakresie promocji przedsiębiorstwa. Nowo rozpoczęty 
biznes może zostać zareklamowany na stronach internetowych, na 
różnego rodzaju targach, a firmy prowadzone w ramach Akademic-
kich Inkubatorów mogą liczyć za znacznie mniejsze ceny w środkach 
masowego przekazu (w Toruniu 40% zniżki na reklamy w Gazecie 
Pomorskiej i Radiu GRA).  

Rozwiązaniem idealnym dla studentów niezainteresowanych 
prowadzeniem działalności, a jedynie czerpaniem zysku ze zdoby-
wanej wiedzy będzie udzielenie licencji lub sprzedaż wynalazku, 
działalność w ramach spin-off/spin-out wiąże się również ze sku-
teczną promocją ze strony uczelni udzielającej wsparcia. W takim 
przypadku warto na bieżąco sprawdzać ofertę Parków Technolo-
gicznych oraz projektów realizowanych na terenie województwa.  
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Chcąc dobrze rozpocząć własny biznes poza innowacyjnym po-
mysłem należy mieć opracowaną strategię działania, uwzględniającą 
zarówno dokładny opis działalności, posiadane zasoby, analizę kon-
kurencji i środków finansowych potrzebnych na założenie przedsię-
biorstwa… jednym słowem biznesplan. Tego rodzaju dokument po-
trzebny będzie przy składaniu wniosku o dofinansowanie, a także 
w przypadku chęci działania w ramach Akademickich Inkubatorów 
Przedsiębiorczości. Nawet jeśli dana osoba nie planuje korzystać 
z jakiegokolwiek rodzaju pomocy, dobrze jest dla lepszej organizacji 
pracy sporządzić zarys firmy. Najważniejsze aspekty, jakie powinny 
zostać opisane to profil i zakres działania firmy, jakie potrzeby klien-
tów firma będzie zaspakajać i jaki będzie rodzaj świadczonych usług. 
Ważną rolę w wyborze danego sektora odgrywają szanse rynkowe 
i istniejąca konkurencja. Im dokładniej dane przedsięwzięcie zosta-
nie opisane, tym łatwiej będzie poczynić kolejne kroki do prowadze-
nia firmy marzeń. Analiza powinna zawierać również spis zasobów 
koniecznych do założenia firmy oraz wyszczególnienie posiadanych 
zasobów. Mogą to być maszyny, pomieszczenia, ale także wiedza, 
niezbędne wykształcenie i pozwolenia lub licencje. Kluczowym ele-
mentem biznesplanu jest analiza kosztów informująca o opłacalno-
ści prowadzenia firmy, w późniejszym czasie dobrze jest zastanowić 
się nad kanałami promocji firmy oraz jej organizacją. 

 
ZAKOŃCZENIE 

 
Zakres pomocy oferowanej przez różnego rodzaju instytucje na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego obejmuje wszystkie 
etapy zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 
a także komercjalizacji badań lub wynalazków. Zarówno dzięki Pro-
gramom Operacyjnym UE jak i projektom współfinansowanym 
z funduszy unijnych studenci mają możliwość nie tylko uzyskania 
dotacji, ale również udziału w licznych konferencjach, warsztatach 
i szkoleniach, uzyskując w ten sposób wiedzę niezbędną młodemu 
przedsiębiorcy. Dzięki działaniom podejmowanym przez Uniwersy-
tet Mikołaja Kopernika, oraz instytucji działających w ramach uczel-
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ni, studenci i pracownicy naukowi mają możliwość nawiązania lep-
szego kontaktu z biznesem oraz poznania potrzeb rynku. Szeroka 
oferta pomocy kierowana jest również do studentów kierunków 
technicznych, przyrodniczych i informatycznych. Zarówno dzięki 
działalności Parków Technologicznych czy Centrów Innowacji mogą 
oni nie tylko pogłębiać wiedzę specjalistyczną , ale również testować 
i opracowywać własne pomyły i wynalazki. Specjaliści dziedzin poza-
ekonomicznych mogą liczyć na wsparcie przy wszystkich organiza-
cyjno – prawnych aspektach zakładania firmy lub przy poszukiwaniu 
przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem wyników badań lub 
patentów do własnej działalności. 

W najbliższych latach można liczyć na wzrost zainteresowania 
wśród studentów samozatrudnieniem, ze względu na liczne akcje 
promujące przedsiębiorczość akademicką, narastające problemy ze 
znalezieniem zatrudnienia zgodnym z wykształceniem, a także popyt 
na innowacyjne rozwiązania w gospodarce. 
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FORMS OF SUPPORT FOR ACADEMIC  
ENTREPRENEURSHIP IN KUJAWSKO-POMORSKIE 

REGION HOW TO USE THEM? 
 
Keywords:  academic entrepreneurship , region 
 
Abstract: In recent years, Higher Schools and institutions attach 
great importance to promoting entrepreneurship among students, 
both by providing information, promotional campaigns as well as 
largely through the activities of foundations nationwide Academic 
Incubators of Entrepreneurship.  The chapter is to systematize and 
deepen the knowledge available in the media and passed on the 
classes in the educational centers.  It describes the various types of 
forms of assistance for students all the way setting up their own 
business from idea, through planning activities and gain the neces-
sary financial resources, to enter the market and adequate promo-
tion and conduct of business.  In the chapter there will be discussed 
both the legal aspects of running their own projects and opportuni-
ties to obtain expertise and funding to various activities. Theoretical 
assessment will be expanded on a study conducted among students 
of the Faculty of Economics and Management of the Nicolaus Co-
pernicus University on the barriers in starting their own business, 
which will form the basis for comparison and the extent of support 
offered by academic institutions to support entrepreneurship. 
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WPROWADZENIE 
 

Celem rozdziału jest zwrócenie uwagi na potrzebę kształcenia 
wielowymiarowego, nie ograniczającego się jedynie do aktywności  
w ramach studiowanego kierunku. W dzisiejszych czasach liczba 
studentów bardzo wzrosła, a co za tym idzie wykształcenie wyższe 
straciło na wartości, o czym świadczą statystyki informujące o tym, 
iż co dziesiąty bezrobotny ma wykształcenie wyższe (Grotkowska, 
Sztandersk 2007). Trend jest wzrostowy ze względu na rosnącą licz-
bę osób kończących studia wyższe, ze szczególnym uwzględnieniem 
absolwentów studiów humanistycznych i ekonomicznych(GUS). 
Szansą dla osób pozostających bez pracy jest otworzenie własnej 
działalności. Inicjatywy przedsiębiorcze wykazuje coraz większa licz-
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ba osób o czym świadczą statystyki Głównego Urzędu Statystyczne-
go (wykres 1). 

 
 Wykres 1. Zmiany w liczbie osób fizycznych prowadzących działal-

ność gospodarczą 

 

Źródło: GUS. 

 
Przedsiębiorczość jest zjawiskiem niezwykle istotnym dla rozwo-

ju gospodarczego i społecznego. Istnieje wiele jej definicji. Zdaniem  
Howard H. Stevensona „przedsiębiorczość jest podejściem do zarzą-
dzania, które definiujemy jako poszukiwanie okazji bez względu na 
aktualnie posiadane zasoby” (Kiyosaki 2009).  

Wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą jest 
uwarunkowana zarówno czynnikami wewnętrznymi czyli predyspo-
zycjami przedsiębiorców i posiadanymi przez nich zasobami (finan-
sowymi, technicznymi, wiedzy, doświadczenia)  jak i warunkami 
zewnętrznymi rozwoju przedsiębiorczości. Istnieje przeświadczenie 
o tym, iż przedsiębiorczości można się nauczyć, jednak by z sukce-
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sem prowadzić działalność gospodarczą niezbędne jest posiadanie 
cech osobowości takich jak stanowczość i konsekwencja w działaniu, 
pracowitość, pewność siebie, kreatywność, a także komunikatyw-
ność, umiejętność nawiązywania kontaktów czy odporność psy-
chiczna. Czynnikiem sprzyjającym jest również poczucie podmioto-
wości, przekonanie o tym, iż ma się wpływ na otoczenie.  

Obok cech charakteru istotna jest wielkość kapitału rozwojowe-
go pochodzącego przede wszystkim z zasobów własnych przedsię-
biorcy. Rozwój biznesu jest więc w znacznym stopniu uzależniony od 
środków finansowych, jak i również możliwości wdrażania nowocze-
snych technik, co jest wynikiem nastawienia proinnowacyjnego. 
Problemem we wdrażaniu nowych rozwiązań mogą być wspomnia-
ne już ograniczone możliwości finansowe oraz duże ryzyko związane 
z inwestycjami w niepewne i niestabilne rozwiązania. Większość 
przedsiębiorców zmuszona jest zatem posiłkować się kredytami. 
Umiejętne i sprawne zarządzanie zasobami jak i posiadana wiedza 
i doświadczenie przedsiębiorcy w dużej mierze warunkują powo-
dzenie firmy na rynku. Inicjatywy przedsiębiorcze uwarunkowane są 
także czynnikami zewnętrznymi, tkwiącymi w otoczeniu firmy takimi 
jak: sytuacją gospodarczą kraju, sytuacją na rynkach dostawców, siły 
roboczej, odbiorców, konkurentów, jak i również uwarunkowaniami 
polityczno-prawnymi, formalnymi oraz społeczno-kulturowymi. 
W otoczeniu zewnętrznym mogą występować zarówno szanse jak 
i zagrożenia mające ogromny wpływ na podejmowanie i prowadze-
nie działalności gospodarczej (Skowronek-Mielczarek 2003), rolą 
przedsiębiorcy jest właśnie wykorzystanie możliwości występują-
cych na rynku. 

Robert Kiyosaki w swej książce „Bogaty ojciec, biedny ojciec” na-
pisał między innymi o tym, iż „ Prawdziwy przedsiębiorca uczy się 
przez całe życie”, studenci są właśnie tą grupą społeczną, która nie 
tylko w sposób szybszy przyswaja wiedzę, ale także jest kreatywna, 
gotowa podjąć wyzwania oraz ryzyko, lepiej przystosowująca się do 
zmian zachodzących w otoczeniu, a także będąca idealistami marzą-
cymi o sukcesach, tak więc posiada większość cech, które często są 
determinantą osiągnięcia wyznaczanych celów zawodowych. 
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W dalszej części rozdziału skupiono się między innymi na scharakte-
ryzowaniu studenckiej grupy społecznej jako potencjalnej sfery 
przedsiębiorców. Zwrócono uwagę na to, iż należy mieć świadomość 
wzrostu konkurencyjności na rynku pracy oraz  zwiększenia możli-
wości kształcenia poprzez rozbudowaną ofertę i różnorodną formę 
doskonalenia. „Dobre pomysły nie mają przeszłości, mają tylko przy-
szłość” słowa  Robert Malleta powinny być mottem wielu przedsię-
biorców, o tym jak ważny jest dobry pomysł i jak można dzięki nie-
mu zarobić z całą pewnością wie każdy biznesmen. Należy jednak 
pamiętać, iż sam pomysł nie wystarczy, należy mocno w niego wie-
rzyć i przede wszystkim podjąć wyzwanie i go zrealizować. O tym jak 
koncepcja przerodziła się w niebywały biznes można przeczytać 
w ostatnim podrozdziale – studium przypadku- sukces zawodowy 
studentów na przykładzie portalu społecznościowego Nasza-
klasa.pl. 
 

AKTYWNOŚĆ PROPRZEDSIĘBIORCZA STUDENTÓW 
 

Studenci postrzegani są jako ludzie pełni zapału i kreatywności, 
chęci poznawania świata, a także gotowości do podejmowania ini-
cjatyw przedsiębiorczych. Czy tak faktycznie jest? Jak polscy studen-
ci wypadają na tle studentów z krajów Europy Środkowo-
Wschodniej? W niniejszym podrozdziale analizie zostanie omówiony 
zarówno potencjał proprzedsiębiorczy studentów jak i klimat wobec 
przedsiębiorczości w Polsce w odniesieniu do państw Europy Środ-
kowo-Wschodniej (Bernat i inni 2008). 

Odpowiedzi na powyższe pytania są oparte na podstawie raportu  
z międzynarodowych badań przedsiębiorczości studentów studiów 
dziennych z wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej 
w 2006 roku. Procedura doboru próby obejmowała wszystkie dzia-
łania, które miały zapewnić reprezentatywność wybranej próby 
badawczej. Celem badania było uogólnienie wyników na populację 
generalną. Uzyskano 601 ankiet na Litwie, 602 ankiety na Łotwie, 
603 ankiet w Polsce, 600 ankiet w Rosji, 601 ankiet na Ukrainie, 602 
ankiety na Węgrzech. Badanie było przeprowadzone za pomocą 
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kwestionariusza ankietowego, obejmowało cztery bloki tematyczne 
do których należały: 
- Potencjał aktywności proprzedsiębiorczej studentów, 
- Bariery we wdrażaniu pomysłu na własny biznes, 
- Stopień skłonności do podejmowania własnej działalności                          

gospodarczej, 
- Działania instytucjonalne w kontekście kreowania klimatu wobec 

przedsiębiorczości i postaw proprzedsiębiorczych. 
Przeprowadzone badania wskazują na znaczny potencjał pro-

przedsiębiorczy ankietowanych: 70 % spośród nich  określa się mia-
nem osoby przedsiębiorczej (najwięcej zanotowano w grupie stu-
dentów ukraińskich), 84 % respondentów deklaruje, iż gdyby dobrze 
wiedziała jak otworzyć własną działalność - otworzyłaby ją (w tym 
zakresie prym wyraźnie wiodą studenci litewscy). Połowa respon-
dentów stara się zdobywać doświadczenie zawodowe, realizując się 
w działaniach pozadydaktycznych (sport, koła naukowe, działalność 
charytatywna, wolontariat) - w tym obszarze najwyższą aktywność 
odnotowano wśród studentów rosyjskich) i podejmując pierwsze 
prace (w tym obszarze najwięcej deklaracji zanotowano w grupie 
studentów łotewskich) zazwyczaj jako dependent employee (samo-
zatrudnienie wybrało najwięcej studentów polskich) w  branży usłu-
gowej, ze zwiększoną częstotliwością  w sezonie wakacyjnym niż 
w trakcie roku akademickiego. Zdaniem respondentów osobę 
przedsiębiorczą powinna cechować przede wszystkim: przebojo-
wość i kreatywność, komunikatywność oraz umiejętność przewidy-
wania i kalkulacji ryzyka. Najmniejsze znaczenie ankietowani przypi-
sują : praktycznemu wykształceniu, sumienności, dokładności oraz 
staranności. Przeważająca część respondentów byłaby skłonna pod-
jąć pracę zmieniając dotychczasowe miejsce zamieszkania w kraju 
i poza jego granicami. Głównym czynnikiem będącym przeszkodą 
w realizacji ewentualny zamiarów jest przywiązanie do rodziny. 
Ważną rolę odgrywa także w tym zakresie przywiązanie do regio-
nu/kraju (tabela 1). 
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Tabela 1. Przedsiębiorczość studentów studiów dziennych w kra-
jach Europy Środkowowschodniej  

Wariant 
odpowiedzi 

Litwa Łotwa Polska Rosja Ukraina Węgry 

Czy jesteś aktywny/a poza podstawowymi zajęciami na uczelni? 

tak 46,7 49,7 58,7 66,3 54,0 44,1 

Czy podczas studiów pracowałeś/pracujesz? 

nie 54,6 29,9 48,2 55,6 56,1 55,9 

tak, w firmie 31,7 59,7 28,4 30,8 35,6 38,1 

tak, na wła-
sny rachunek 

13,7 10,4 23,4 13,6 8,2 6,0 

Źródło:  Bernat i inni (2008).  

 

Większość respondentów może pochwalić się pomysłem na wła-
sną działalność, większość z pozostałych takiego pomysłu szuka. 
Wyraźnie in-plus wyróżniają się tu studenci łotewscy. Najrzadziej 
fakt posiadania pomysłów deklarują studenci polscy i węgierscy, ci 
pierwsi są nadzwyczaj aktywni w ich poszukiwaniu, odnosi się to aż 
do 62% respondentów polskich. Jednakże wdrożenie pomysłu 
„w życie" może być utrudnione, gdyż w Polsce 67% badanych nie 
zna formalnych procedur zakładania firmy (wyraźnie stanowi to 
mniejszy problem dla studentów łotewskich czy ukraińskich). 
Utrudnieniem może być także bariera finansowa. Tylko 4,1% ankie-
towanych z Polski posiadał wystarczające środki do zrealizowania 
swojego przedsięwzięcia biznesowego. Respondenci mogą się jed-
nak pochwalić wiedzą jakie środki zdobyć i w jaki sposób (znacznie 
ponad 60% spośród wszystkich ankietowanych). Mogliby w tym celu 
sięgnąć po środki z systemu bankowego, środki europejskie (poza 
studentami z krajów nie należących do Unii Europejskiej) lub własne 
oszczędności (głównie studenci ukraińscy, w mniejszym zakresie 
studenci z krajów nadbałtyckich). Najmniejszą przeszkodą wydaje 
się być poziom wiedzy o rynku, na którym ankietowani chcieliby 
operować (przodują studenci polscy). 

Większość badanych (w Rosji bardzo wyraźna) chciałaby w przy-
szłości pracować w firmie prywatnej, w Polsce 48,9%, natomiast  
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otworzyć własną firmę chciało by 26,9% Polaków. Podobny wynik 
odnosi się do pytania o pracę w instytucji/firmie państwowej (naj-
wyższy odsetek deklarujących tę formę jako docelową zanotowano 
na Węgrzech). Dokonując wyborów ankietowani kierowali się głów-
nie możliwością osiągnięcia wysokich zarobków (ten czynnik odgry-
wał istotną rolę przy wyborze każdej z form aktywności zawodowej), 
możliwością samorealizacji i osiągnięcia satysfakcji w pracy (głównie 
po stworzeniu lub zatrudnieniu się w firmie prywatnej), możliwością 
podnoszenia swoich kwalifikacji (będąc zatrudnionym w firmie pry-
watnej lub państwowej), pewnością zatrudnienia i płacy (zwłaszcza 
w instytucji/firmie państwowej, a w wybranych krajach także w fir-
mie prywatnej). Ważnym czynnikiem wyboru własnej firmy jako 
docelowej formy aktywności zawodowej okazała się również możli-
wość pracy w nienormowanym czasie. Rozpoczęcie własnej działal-
ności po zakończeniu studiów większość respondentów chciała 
odłożyć do czasu uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia zawo-
dowego. Równie czasochłonny, ich zdaniem, jest okres generowania 
pierwszych zysków. Swoją działalność zamierzają prowadzić we 
współpracy z partnerami. Jednak prawie 35% respondentów odpo-
wiada, iż to nie ma znaczenia.  

Opinie respondentów w poszczególnych krajach w powyższym 
zakresie znacznie się różnią. Polscy studenci wyraźnie odróżniają się 
od pozostałych, gdyż  zazwyczaj nie posiadając jeszcze własnego 
przedsiębiorstwa, chcą je, relatywnie rzecz biorąc częściej niż 
w innych krajach, utworzyć tuż po zakończeniu studiów. Skracają 
znacznie horyzont czasowy potrzebny do pojawienia się pierwszych 
zysków, rzadziej zakładają perspektywę porażki. Widzą również (po-
dobnie jak studenci ukraińscy) potrzebę pełnego poświęcenia dla 
własnego przedsiębiorstwa i są na to gotowi. Najdłuższy horyzont 
czasowy dla utworzenia własnej firmy wyznaczają studenci litewscy. 
Z kolei z największym dystansem wyznaczają horyzont czasowy 
pierwszych zysków z działalności gospodarczej studenci z Węgier. 
Oni (a także studenci rosyjscy) najczęściej zakładają w swojej dzia-
łalności możliwość niepowodzenia. 
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Wśród barier rynkowych będących istotną przeszkodą w prowa-
dzeniu biznesu dominują: wysoki stopień konkurencji, bariera kapi-
tałowa, trudności w  znalezieniu odpowiedniej niszy rynkowej, 
a także zbiurokratyzowanie procedur prowadzenia działalności go-
spodarczej czy wysoki poziom podatków. Rolę o mniejszym znacze-
niu odgrywają czynniki prawne i społeczne. W Polsce dodatkowo 
respondenci zwracają uwagę na trudności z pozyskaniem kapitału.  

Ocena działań instytucjonalnych i sytuacji na rynku pracy w two-
rzeniu właściwego klimatu wobec przedsiębiorczości była znacznie 
zróżnicowana. Korzystnie działania instytucjonalne oceniało od 10 % 
do ponad 50 % badanych w zależności od analizowanego kraju. 
Ocena ta niezaprzeczenie najgorzej wypadła na Węgrzech i w Pol-
sce, zaś zdecydowanie najwyższe oceny działań instytucjonalnych 
zarejestrowano w państwach nadbałtyckich: Litwie i Łotwie.  

Analogiczne tendencje można zauważyć również w ocenie wpły-
wu systemu edukacji na kreowanie postaw przedsiębiorczych. Stu-
denci generalnie uważają, iż system edukacyjny ma pozytywny 
wpływ na kreowanie postaw proprzedsiębiorczych, a wybrany przez 
nich kierunek studiów daje im szanse znalezienia pracy. Niemniej 
jednak znaczny odsetek badanych wskazuje, iż wiedza, którą uzysku-
je na studiach może być nieprzydatna jeśli chodzi o prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej. Rozwój systemów edukacyjnych 
powinien iść w kierunku zapewnienia wiedzy praktycznej (większy 
nacisk na przedmioty przygotowujące do założenia własnej firmy), 
ale i fakultatywnych zajęć (organizowanie szkoleń dokształcających, 
spotkań z pracodawcami).  

Studenci z Węgier i Polski wyraźnie krytyczniej odnoszą się do 
swoich systemów edukacyjnych w kontekście kreowania postaw 
proprzedsiębiorczych, a także do użyteczności wiedzy, którą uzysku-
ją na studiach z perspektywy przyszłych potrzeb związanych z pod-
jęciem aktywności zawodowej. Poszukując kierunków zmian warto 
zwrócić uwagę na fakt, iż studenci węgierscy oczekują od swoich 
uczelni prowadzania dodatkowych szkoleń dokształcających o pro-
cedurach zakładania firmy i możliwościach wsparcia finansowego. 
Studenci polscy z kolei oczekują od swoich uczelni wzmożonej ak-
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tywności w organizacji praktyk studenckich. Natomiast za najbar-
dziej przydatną uznali wiedzę z zakresu zasad prowadzenia działal-
ności gospodarczej i procedur zakładania własnej firmy. 

Wynikiem końcowym zastosowanej procedury obliczeniowej był 
ranking badanych podmiotów wykonany według kryterium maleją-
cej wartości miernika syntetycznego (indeksu przedsiębiorczości) 
(Tabela 2). 

 
Tabela 2. Wartość miernika syntetycznego dla poziomu przedsię-
biorczości w krajach Europy Środkowowschodniej  

Poz. Kraj Indeks 

1. Łotwa 0,538 

2. Ukraina 0,485 

3. Litwa 0,475 

4. Rosja 0,468 

5. Polska 0,428 

6. Węgry 0,368 

Źródło:  Bernat i inni (2008). 

 

Wskaźnik syntetyczny odzwierciedla wyżej opisane tendencje. 
W wielu przypadkach dzielono badaną populację na dwie grupy, 
z których do pierwszej zaliczano studentów z Polski i Węgier (tu 
pojawiały się relatywnie częściej opinie i oceny naznaczone nega-
tywnie), w drugiej grupie znaleźli się  studenci z pozostałych krajów 
(warto zwrócić uwagę, iż wszystkie te kraje przed okresem trans-
formacji systemowej wchodziły w skład dawnego ZSRR). Najniższą 
wartość indeksu przedsiębiorczości (0,368) zaobserwowano w gru-
pie studentów węgierskich. Polscy studenci znaleźli się na piątej 
pozycji (indeks przedsiębiorczości 0,428). Przedstawione wartości 
indeksów wskazują na znaczną odległość tych państw od kolejnych 
w zestawieniu. W ramach badań krajem o najwyższym potencjale 
proprzedsiębiorczym okazała się Łotwa (indeks przedsiębiorczości - 
0,538). 

Badania ukazują, iż nawet nie 50% studentów wykazuje inicjaty-
wy przedsiębiorcze. Dlatego też istotną kwestią jest dążenie do 
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zwiększenia przede wszystkim świadomości studentów odnośnie 
potrzeby osobistego rozwoju intelektualnego, szczególnie poprzez 
doskonalenie indywidualnych predyspozycji. Samokształcenie po-
może zorganizować studentowi warsztat dokształcania, a także oce-
nić rezultaty tej nauki. Wyznaczanie celów i ich realizacja powinna 
być systematyczna, efektywna i skuteczna. Samodoskonalenie daje 
pozytywne rezultaty jedynie wtedy, gdy istnieje ku niemu motywa-
cja, a osoba ucząca się odczuwa wewnętrzną potrzebę (Rokitiańska 
2004, s. 86). Szybkie starzenie się wiedzy i umiejętności zawodo-
wych zmusza do nieustannego aktualizowania zasobów wiadomości. 
Wiedza uzyskiwana w okresie studiów jest pobieżna i jedynie sygna-
lizująca, a jej głównym celem jest wzbudzenie zainteresowania stu-
dentów, którzy poprzez samokształcenie tą wiedzę poszerzą. Samo-
doskonalenie jest koniecznością tak w kształceniu studentów jak 
i w późniejszym życiu zawodowym. Bezsporne jest również stwier-
dzenie, iż motywacja studentów jest jednym z głównych filarów 
jakości kształcenia akademickiego.  

 

WSPIERANIE POSTAW PROPRZEDSIĘBIORCZYCH  
STUDENTÓW 

 

Wsparcie może być definiowane jako działanie sił lub ich części, 
które pomagają, zabezpieczają, uzupełniają lub wspierają działania 
każdego innego rodzaju sił (Słownik terminów i definicji NATO).  
Termin ten by był lepiej zrozumiany w odniesieniu do  przedsiębior-
czości akademickiej, wymaga rozłożenia go na czynniki pierwsze, 
a mianowicie należy wyodrębnić siły wspierające, a więc wszystkie 
podmioty przyczyniające się do wzrostu aktywności studentów, 
a także scharakteryzować moc tej siły, którą można opisać za pomo-
cą instrumentów i mechanizmów przez nią stosowanych. 

 Wszystkie działania podejmowane na rzecz rozwoju przedsię-
biorczości służyć mają rozwojowi gospodarczemu, a więc i wzrosto-
wi poziomu życia obywateli. W interesie każdego kraju młodzi ludzie 
przy pomocy odpowiednich instytucji powinni uczyć się myśleć kre-
atywnie oraz przedsiębiorczo, by później podejmować decyzje go-
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spodarcze, które przyczynią się do odniesienia sukcesu zawodowe-
go. Wszystkie zrealizowane projekty, szkolenia, warsztaty czy konfe-
rencje powinny kształtować w ludziach postawy przedsiębiorcze, 
a wszelkie programy rozwoju winny mieć na celu osiągnięcie jak 
największych korzyści społeczno-gospodarczych, przy jak najbardziej 
efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów materialnych, or-
ganizacyjnych i ludzkich. Działania ukierunkowane w ten sposób 
przyczynią się do tego, iż studenci i absolwenci będą posiadać 
ugruntowaną wiedzę i umiejętności dzięki, którym z sukcesem będą 
prowadzić przedsiębiorstwa, co skutkować będzie spadkiem bezro-
bocia oraz poprawi jakość życia (Brdulak, Kulikowski 2004).  

Dzisiejszy student musi samodzielnie poszukiwać swego miejsca 
na rynku pracy oraz wyznaczyć własną ścieżkę kariery zawodowej. 
Zatem uczenie samodzielności jest podstawą w procesie kształto-
wania postawy przedsiębiorczej. Często stawia się zarzut, iż absol-
wenci studiów ekonomicznych choć przygotowani pod kątem mery-
torycznym nie są zdolni do tego, by podjąć się prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. Absolwenci wydziałów ekonomicznych 
mają z założenia tworzyć elity wpływające na tempo i kierunek roz-
woju polskiej przedsiębiorczości, ich kompetencje mają istotne zna-
czenie na powodzenie reform i pozycje Polski w świecie, ich osobo-
wość, horyzonty intelektualne i poziom kultury powinny przyczynić 
się do szeroko pojmowanego sukcesu firm, zatrudnionych w nich 
ludzi i otoczenia gospodarczo-społecznego.  

Przed szkołami wyższymi stoją wielkie wyzwania nie tylko odno-
śnie zadań naukowo-dydaktycznych, ale także wychowawczych. 
Okres studiowania, szczególnie ten początkowy, to etap modyfikacji 
nawyków oraz przyzwyczajeń, wyniesionych ze szkoły średniej, po-
legających przede wszystkim na pamięciowym stylu uczenia się. Na 
pierwszych latach studiów ujawniają się procesy samoregulacyjne 
oraz myślowy styl uczenia się. Student podejmując naukę na uczelni 
wyższej rozpoczyna studia, które wymagają od niego zwiększonej 
samodzielności, określenia zainteresowań, a także umiejętności 
organizowania pracy własnej. Podczas okresu studiów student po-
winien nabywać wiedzę nie tylko teoretyczną, ale zdobywać wiele 
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innych umiejętności, które przyczynią się do wzrostu możliwości 
podejmowania inicjatyw przedsiębiorczych. Jedną z nich jest umie-
jętność samodzielnego myślenia. Studiowanie bowiem nie polega 
jedynie na przyswajaniu coraz to większej ilości faktów i uogólnień 
z zakresu studiowanego kierunku, ale musi ono prowadzić również 
do podnoszenia poziomu ogólnej kultury umysłowej poprzez dobrą 
organizację pracy.  Nauka własna realizowana powinna być w spo-
sób racjonalny i dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwo-
ści jednostki. Poprzez racjonalny system studiowania rozumie się 
taki tryb pracy samokształceniowej, który jest optymalny pod 
względem wykorzystywanego czasu, tak by student miał możliwość 
uczestniczenia w zajęciach pozadydaktycznych, które będą rozwijać 
jego zainteresowania. Proces samokształceniowy jest niezwykle 
złożony oraz wysoce zindywidualizowany, przez co jego dostosowa-
nie i wyjście naprzeciw niemu jest trudne i wymaga od uczelni roz-
budowanego wachlarza różnorodnych „ofert” dla studentów.  

Wśród czynników mających znaczący wpływ na przebieg samo-
kształcenia można wyróżnić zasadniczo dwie grupy: osobiste 
 i środowiskowe. Do pierwszych zaliczymy funkcjonowanie organi-
zmu, stan zdrowia, temperament, wytrzymałość i odporność na 
zmęczenie psychofizyczne. Drugą grupę stanowią czynniki wynikają-
ce z warunków otoczenia studenta, takich jak sytuacja socjalno-
bytową i organizacja miejsca pracy na naukę własną (Abramczyk 
2004). 

Pomyślny przebieg procesu studiowania warunkuje nie tylko 
szybkie opanowanie metod i technik samodzielnej pracy umysłowej, 
odpowiedniego konstruowania i modernizowania planu odbywania 
studiów, ale również szybkiej adaptacji środowiskowej. Ogromne 
znaczenie odgrywa pierwszy rok studiów, gdyż decyduje on o  dal-
szym pobycie na uczelni, poddaje studenta weryfikacji w pierwszym 
okresie życiowej samodzielności. Odpad studentów nie jest uzależ-
niony wyłącznie od niepowodzeń czysto dydaktycznych, ale również 
pozadydaktycznych  i pozaintelektualnych. Duży wpływ ma również 
sytuacja bytowa związana z ograniczonymi możliwościami udzielania 
studentom pierwszego roku pomocy materialnej ze strony uczelni 
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czy rodziny, nie wystarczająco dobre warunki mieszkaniowe na 
stancjach i w akademikach, a także warunki żywieniowe. Czynniki te 
mogą okresowo nasilać się w aspekcie atrakcyjności prowadzonych 
przez uczelnię kierunków studiów.  

Pewną pomocą w samoorganizacji życia i pracy umysłowej stu-
dentów służą organizacje studenckie działające na uczelni takie jak 
samorząd, koła naukowe,  Akademicki Związek Sportowy, Zrzeszenie 
Studentów Polskich, Europejskie Forum Studentów AEGEE, Między-
narodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC. Studenckie koła zain-
teresowań pomagają w organizacji i zagospodarowaniu czasu wol-
nego pod kątem, rozrywki, rekreacji i sportu. Dzięki tej pomocy ła-
twiej jest się zasymilować a nowym środowisku.  

Umiejętne wykorzystanie szansy jaką jest kilkuletni pobyt na 
uczelni, a więc w środowisku o określonych zasobach kulturowych, 
może przyczynić się do rozwoju zarówno intelektualnego jak i fi-
zycznego studentów. Kulturotwórcze wykorzystanie czasu wolnego 
znajduje odniesienie w wynikach osiąganych w nauce, a co za tym 
idzie w jakości kształcenia w szkole wyższej. Niezwykle istotne jest 
jednak to by zainspirowane i określone potrzeby w czasie wolnym 
były ukierunkowane na faktyczne zainteresowania studenta i by 
współgrały ze specyfiką podjętych studiów. Uzyskanie satysfakcji 
i zadowolenia z dobrze wykorzystanego czasu wolnego, wzmacnia 
kreatywność, a także samorealizację na innych płaszczyznach życia 
studenckiego. Aktywność jest cechą ludzi o dojrzałej osobowości, 
przygotowanych zarówno do życia jak i pracy czy też do uczestnic-
twa w kulturze. Przejawia się ona w tym, iż czerpie się radość z two-
rzenia nowych wartości oraz kreatywnym przekształcaniu rzeczywi-
stości. Może ona przyjmować różnorodne formy. Aktywność studen-
ta to nie tylko systematyczne uczęszczanie w ramach  programo-
wych zajęć dydaktycznych czy przynależności do organizacji akade-
mickich, ale również podejmowanie prób poszerzania wiedzy i umie-
jętności poprzez udział w kołach naukowych uczelni (Koło Naukowe 
Marketingu, Koło Naukowe Praktycznych Umiejętności Bizneso-
wych, Koło uczelniane Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i wie-
le innych).  
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Dla najzdolniejszych i najbardziej pracowitych studentów możli-
wością twórczego rozwoju może być podejmowanie i realizowanie 
prac badawczo- projektowych pod kierunkiem doświadczonych pra-
cowników naukowo-dydaktycznych. Szansą na doskonalenie jest 
także działalność społeczna na rzecz uczelni i lokalnej społeczności, 
będąca doskonałym treningiem do podjęcia ról społecznych, kultu-
ralnych i politycznych zarówno w życiu zawodowym jak i prywat-
nym. To właśnie aktywność jednostki jest czynnikiem wpływającym 
na rozwój oraz wyznawane wartości każdego człowieka, stanowi 
również element w pełni uwarunkowany od ludzkiej woli, samego 
zainteresowanego, a także od przyjmowanej postawy wobec proce-
su studiowania (Soliwoda 2004).  

Wiek XXI będzie wiekiem kompetencji (Denek 1988). Teoria  
ta oznacza, iż będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zapotrze-
bowania na absolwentów odznaczających się wysokimi kwalifika-
cjami zawodowymi. Zatem głównym zadaniem uczelni jest zapew-
nienie jej klientom szeroko rozumianych kompetencji takich jak 
zdolności intelektualne, aktywność poznawcza, doskonalenie się, 
komunikowanie, współpraca z otoczeniem. O wysokiej jakości 
kształcenia świadczą umiejętności kreatywnego i konstruktywnego 
myślenia, analiza i dedukcja działań, a także umiejętne rozwiązywa-
nie problemów zawodowych i życiowych. Niezwykle ważne jest by 
studenci nabyli umiejętność przekazywania swych myśli i poglądów 
w sposób syntetyczny,  a także by potrafili nabytą wiedzę uprak-
tycznić. W tym celu zapewnione są prawnie wymagania odbycia 
praktyki studenckiej. Kluczowe znaczenie  dla jakości praktyk ma ich 
program. Celem praktyk jest umożliwienie weryfikacji uzyskanej 
wiedzy i poznanie jej praktycznego zastosowania.  Dużą korzyścią 
praktyk jest możliwość nawiązywania przez studentów kontaktów 
zawodowych oraz rozpoznanie rynku pracy, a także zetknięcie się 
z dyscypliną pracy, która znacznie odbiega od wzorców uczelnia-
nych. Jedną z najważniejszych jej zalet jest zdobycie doświadczenia 
zawodowego, doświadczenia, którego wymagają pracodawcy, 
a także doświadczenia, które będzie ogromnym atutem dla osób 
myślących o własnej działalności (Safin 2005).  Firmy poprzez orga-



Falstart – czyli jak studenci osiągają zawodowy sukces …    175 
 

nizację praktyk mają również możliwość „wyłapania” i sprawdzenia 
najlepszych studentów pod kątem ich przydatności w firmie. Z tego 
względu przedsiębiorstwa i wielkie organizacje prześcigają się 
w tworzeniu coraz to ciekawszych i bardziej rozwojowych ofert 
praktyk i staży. Propozycje te oczywiście kierowane są do najlep-
szych studentów. Dostanie się na praktykę w znanej i renomowanej 
firmie jest nie lada wyczynem, a wymagania odnośnie predyspozycji 
potencjalnego praktykanta są bardzo jasno określone. Droga do celu 
którym jest odbycie praktyki składa się z szeregu zadań i testów do 
wykonania, a także przejścia przez etap rozmów kwalifikacyjnych. 
Proces rekrutacji wymaga od studenta dużej mobilizacji i zaangażo-
wania, ale z całą pewnością warto, gdyż taka szansa daje ogromny 
zasób nowego doświadczenia.  

Poza stażami i praktykami istnieje również możliwość samodo-
skonalenia poprzez udział w rozmaitych projektach i  szkoleniach 
realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Unii Europej-
skiej. Istnieje wiele organizacji wspierających rozwój różnorodnych 
umiejętności właśnie poprzez prowadzenie  szkoleń doskonalących. 
Na terenie Torunia działalnością taka zajmuje się między innymi 
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży czy Stowarzyszenie 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych 
TŁOK, główna misją działalności tych organizacji jest przede wszyst-
kim wspieranie i rozwój przedsiębiorczości.  

Wsparciem dla osób planujących związać swą przyszłość z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej służy przedsiębiorczość aka-
demicka, która jest często określana pomostem łączącym świat na-
uki ze światem biznesu. Kanałem transferu wiedzy i innowacji jest 
zakładanie przedsiębiorstw przez pracowników uczelni, jej studen-
tów i doktorantów, na terenie uczelni lub w jej pobliżu. Z drugiej 
strony szkoła wyższa to swoiste przedsiębiorstwo, które może i po-
winno być dobrze zorganizowane i zarządzane. W procesie dydak-
tycznym uczelnia kształci przyszłe kadry dla gospodarki, administra-
cji, nauki, kultury i sztuki. Częściowo proces ten jest odpłatny i pod-
dany pewnym rygorom jakości i prawom rynku. Na uczelni prowadzi 
się badania a w ich wyniku powstaje nowa wiedza i innowacje, sta-
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nowiące  sprzedawalny produkt o trudnej do przecenienia wartości. 
Uczelnia może go przekazać nieodpłatnie lub odpłatnie na drodze 
prawnej - umowa licencyjna i/lub wdrożeniowa, sprzedaż patentu, 
usługi i ekspertyzy dla gospodarki, udostępnianie zasobów biblio-
tecznych, usługi analityczne, udostępnianie specjalistycznej aparatu-
ry. W literaturze anglosaskiej przedsiębiorczość akademicka jest 
identyfikowana jedynie z tworzeniem firm technologicznych start-up 
typu spin-off/spin-out. W większym lub mniejszym stopniu uczelnia 
może czerpać przychody z tego typu działalności.  Przedsiębiorczość 
akademicka stanowi bardzo ważny element w szerzeniu idei gospo-
darki opartej na wiedzy. Jest bardzo ważnym czynnikiem wpływają-
cym na pobudzanie aktywności wśród młodych ludzi czy społeczno-
ści akademickiej, a także stanowi podstawę do konfrontacji wiedzy 
teoretycznej, z wiedzą praktyczną – rzeczywistością gospodarczą. 
Stanowi swoisty pomost pomiędzy nauką, a światem biznesu i nie-
wątpliwie wpływa na rozwój transferu wiedzy do przemysłu. Aka-
demickie inkubatory przedsiębiorczości, jak również firmy spin - off/ 
spin - out są nierozerwalnie związane z przedsiębiorczością akade-
micką. Dzięki tego typu inicjatywom zmniejsza się ryzyko braku ko-
relacji między wymogami stawianymi przez rynek pracy, a umiejęt-
nością, wiedzą i kompetencjami przyszłych menedżerów zarządzają-
cymi własnymi firmami. Choć przedsiębiorczość akademicka to mały 
krok w kierunku rozwoju Polski, konkurowaniu z krajami wysokoro-
zwiniętymi, stanowi niewątpliwą wartość nie tylko dla całego społe-
czeństwa akademickiego, ale również, a raczej przede wszystkim, 
dla całej gospodarki. 

Instytucją rozwoju ekonomicznego i socjalnego powołaną dla se-
lekcji, organizowania oraz przyśpieszenia wzrostu i sukcesu nowych, 
przedsiębiorczych firm poprzez kompleksowy program wspierania 
biznesu jest inkubator przedsiębiorczości. Głównym jego celem jest 
wypromowanie efektywnych przedsiębiorstw, które po opuszczeniu 
programu są zdolne samodzielnie przetrwać finansowo. Po opusz-
czeniu inkubatora firmy tworzą miejsca pracy, rewitalizują środowi-
sko lokalne, komercjalizują nowe technologie, tworzą dobrobyt 
i pomyślny rozwój lokalnej i narodowej gospodarki. Do kluczowych 
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elementów inkubatora zalicza się: zarząd, który organizuje środki 
i rozwija związki biznesowe, marketingowe, menedżerskie odpo-
wiednio do potrzeb przedsiębiorców - klientów, wspólne usługi biu-
rowe, szkolenie, zaplecze techniczne i wyposażenie, dobór klientów 
i proces przyśpieszonego rozwoju, w wyniku czego przedsiębiorstwa 
stają się bardziej samodzielne oraz przygotowane do wyjścia z inku-
batora, pomoc w uzyskaniu środków finansowych niezbędnych do 
rozwoju przedsiębiorstwa. Inkubatory Przedsiębiorczości dodają 
wartości przedsiębiorstwom poprzez oferowanie we własnym 
obiekcie odpowiedniej powierzchni i elastycznych warunków najmu. 
(Dortmund 2002) 

Kolejną jednostką wyodrębnioną organizacyjnie, budżetowo i lo-
kalowo jest technologiczny Inkubator Technologiczny zapewniający 
początkującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w urucho-
mieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę powstałą 
w wyniku wdrożeniu nowej technologii. Inkubator technologiczny 
oferuje przede wszystkim: atrakcyjne cenowo warunki lokalowe 
przystosowane do rozwoju działalności gospodarczej opartej na 
wykorzystaniu technologii, obsługę administracyjno-biurową firm 
w inkubatorze, doradztwo biznesowe (kształtowanie profilu firmy, 
dostęp do pomocy prawnej, patentowej, pomoc w pozyskaniu ze-
wnętrznego finansowania, dostęp do ekspertów technologicznych), 
promocję firm działających w inkubatorze, dostęp do laboratoriów 
i bibliotek lokalnej instytucji naukowej o profilu technicznym, sprzy-
jające środowisko innych, nie konkurujących z sobą przedsiębiorców 
z inkubatora, stojących w obliczu podobnych problemów (Słownik 
terminologiczny SPO-WKP 2006). 

Przy stawianiu pierwszych samodzielnych kroków na drodze ku 
prowadzeniu własnego biznesu pomocna jest również organizacja 
zwana Parkiem Naukowym zarządzana przez wykwalifikowanych 
specjalistów, której celem jest podniesienie dobrobytu społeczności, 
w której działa, poprzez promowanie kultury innowacji i konkurencji 
wśród przedsiębiorców i instytucji opartych na wiedzy. Aby osiągnąć 
te cele, Park Naukowy stymuluje i zarządza przepływem wiedzy 
i technologii pomiędzy szkołami, jednostkami badawczo-
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rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkami. Ułatwia tworzenie 
i rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy poprzez inkubowanie 
i proces pączkowania (spin-off). Dodaje przedsiębiorstwom wartości 
poprzez wysokiej jakości usługi oraz obiekty i terytorium o wysokim 
standardzie.  

  
SUKCES ZAWODOWY STUDENTÓW NA PRZYKŁADZIE  

PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO  
NASZA-KLASA.PL 

 
Założenie firmy, która po około półtora roku jest warta 15 milio-

nów złotych można nazwać sukcesem. Idea pozostania w kontakcie 
ze znajomymi przerodziła się w biznes i sukces, którego 22-letni 
student na pewno się nie spodziewał, sukces, który uczynił go naj-
młodszym milionerem w Polsce. Choć brzmi jak bajka jest to   wyda-
rzenie ostatnich lat. Potwierdza to, iż warto wierzyć w swe pomysły 
i dać im szanse istnienia, a także zarabiania.  

Portal Nasza-klasa.pl powstał 11 listopada 2006 roku. ,,Inspiracją 
do stworzenia takiego miejsca w sieci był fakt, że sam chciałem 
utrzymywać kontakt ze znajomymi z klasy z liceum. Bardzo się lubili-
śmy i nie chcieliśmy stracić ze sobą kontaktu. A ponieważ już od 
początku roku zastanawiałem się nad jakimś własnym projektem, 
pomyślałem, że to byłby niezły pomysł" - opowiada Maciej Popo-
wicz. ,,Zaszczepiłem ten pomysł wśród kolegów, z którymi startowa-
łem w konkursach informatycznych i wzięliśmy się do pracy" - doda-
je. Nad jego utworzeniem pracowali wspólnie: Maciej Popowicz, 
Paweł Olchawa, Michał Bartoszkiewicz oraz Łukasz Adziński (Ogórek 
2007). 

Kilka miesięcy po uruchomieniu serwisu, rosnąca w bardzo szyb-
kim tempie oglądalność wskazywała już, że czeka go na polskim 
rynku ogromny sukces, w październiku 2008 roku, a więc po nieca-
łym roku w działalności było zarejestrowanych ponad 700 tysięcy 
użytkowników, miesięcznie miało miejsce 500 mln odsłon, dziennie 
8000 nowych użytkowników logowało się do serwisu, dziś jest ich 
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już ponad 13 milionów1.  W początkowych miesiącach działalności 
wspólnicy pracowali od świtu do nocy nad udoskonaleniem serwisu, 
dokupowali kolejne serwery, czasami się kłócili i chwilowo tracili 
entuzjazm do pracy: ,,Ciężko było pogodzić intensywną pracę ze 
studiami. Pieniądze z reklam wpływały zbyt późno, żeby można było 
za nie kupić niezbędne kolejne serwery. Czasami dochodziło między 
nami do kłótni, ale dużo nam dało to, że wcześniej przyjaźniliśmy się 
i startowaliśmy razem w zawodach." 

Założyciele firmy nie mieli pojęcia o reklamie czy zarządzaniu 
ludźmi, wiedzieli tylko jaka przyświeca idea portalu i jak ma wyglą-
dać. Nie mieli własnego biura, więc tworzyli w domu, a środki po-
chodziły z własnych studenckich kieszeni. Kilka miesięcy po powsta-
niu portalu do jego właścicieli zwrócili się pierwsi inwestorzy. Fun-
dusze, inwestorzy indywidualni i branżowi już wtedy zauważyli po-
tencjał tkwiący w internetowej społeczności. Propozycje polskich 
inwestorów nie były zbyt ciekawe, gdyż gwarantowały wyłącznie 
zaplecze finansowe. Później pojawiły się podobne zapytania zza 
oceanu. Perspektywy były tak zachęcające, że czwórką zdolnych 
informatyków z Wrocławia zainteresował się niemiecki fundusz ven-
ture capital European Founders, którym zarządzają największe auto-
rytety branży internetowej: bracia Samwers. To oni wyposażyli wro-
cławską spółkę nie tylko w pokaźny budżet, ale i wiedzę na temat e-
biznesu. Kupili on od wrocławian 20 procent udziałów portalu. Stu-
denci zarobili około trzech milionów złotych. Za zarobione pieniądze 
chcieli ulepszyć portal i rozwinąć firmę (Młynek 2007). ,,Jeden 
z braci, Alex Samwer w rozmowie z nami wskazał pewne ścieżki 
rozwoju, którymi mamy podążyć. Podjął oczywiście parę niezbęd-
nych decyzji, ale - co istotne - niczego nie narzucał. Jest wspaniałym 
człowiekiem, wizjonerem i dyskusja z nim opiera się wyłącznie na 
rzeczowych argumentach" - mówi Maciej Popowicz. Założyciel in-
ternetowej społeczności nie wykluczał odsprzedania większej części 
udziałów. „Dążymy do tego, żeby zacieśniać współpracę ze szkołami 
oraz poszerzać funkcjonalność społeczności. Patrzymy na Facebo-

                                                           
1
 http://www.nk.pl. 
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oka, który mimo że jest obecnie wart 8 mld dolarów, ciągle jest roz-
wijany i doskonalony." 

Nasza-klasa.pl w początkowym okresie borykała sie z gwałtow-
nym wzrostem liczby użytkowników i lawinowo wzrastającej liczbie 
przesyłanych na nią zdjęć. Teraz portal proponuje użytkownikom, 
którzy chcą przesłać większą ilość zdjęć wykupienie usługi zwiększa-
jącej pojemność konta. Portal pobiera także opłaty za dostęp do 
informacji o innych użytkownikach odwiedzających swe konto, 
urozmaicenia graficzne wpisywanie komentarzy oraz możliwość 
oceniania zdjęć innych użytkowników. Wydaje się, że nie są to 
szczególnie pomysłowe rozwiązania, ale dla milionów stałych użyt-
kowników każda forma zabawy i rozwoju wirtualnej osobowości 
wydaje się atrakcyjna i są gotowi za to płacić. W 2009 roku Nasza-
klasa.pl była liderem w kategorii Społeczności, była najbardziej po-
pularną witryną pod względem zarówno liczby odsłon jak i średnie-
go czasu użytkowania (Megapanel PBI/Gemius 2009). 

22 czerwca 2010 nasza-klasa.pl zmieniła się w nk.pl. Posunięcie 
to spowodowane było zmianą charakteru serwisu, obecnie stopnio-
wo wygasa pierwotne przeznaczenie portalu, jakim było odnajdy-
wanie znajomych z dawnych, szkolnych lat, ustępując miejsca wielu 
funkcjom przypominającym te dostępne na coraz bardziej popular-
nym w Polsce Facebooku i Epulsie. Wprowadzono gry i "Śledzika", 
wprowadzono grupy zainteresowań i udostępnienie API wybranym 
partnerom. Zmiana na tę - a nie inną - nazwę wynika zapewne 
z faktu, iż na serwis nasza-klasa.pl - potocznie, w skrócie - mówiono 
"nk". Aby korzystać z serwisu nk.pl, dotychczasowi użytkownicy 
naszej-klasy.pl musieli zaakceptować nowy regulamin, który wywo-
łał liczne kontrowersje w związku z koniecznością zgody na przetwa-
rzanie i wykorzystanie zdjęcia głównego umieszczonego w ramach 
portalu wraz z imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem (Ratuszniak 
2010). 

 Nasza-klasa szybko stała się jednym z najmodniejszych zjawisk 
polskiego Internetu. Jednakże ostatnio tak samo szybko stała się 
obiektem częstej krytyki, co wiązało się z rosnąca rolą na polskim 
rynku amerykańskiego Facebooka. Mimo to Nasza-Klasa wciąż jest 
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największym graczem na polskim rynku społeczności – przekonuje 
Karol Świtała, dyrektor zarządzający firmy Clue PR, która specjalizuje 
się w kampaniach online (Boguszewicz 2010). Według niego prowa-
dzenie promocji czy kampanii informacyjnych jest znacznie skutecz-
niejsze na portalu Nasza-Klasa niż konkurencyjnym Facebooku. Po-
dawane w badaniach 13,5 mln regularnych użytkowników portalu, 
6,5 mln logowań dziennie to liczby, z którymi trzeba się liczyć, planu-
jąc jakiekolwiek działania w polskich społecznościach interneto-
wych.  

Silnej pozycji Naszej-Klasy nie podważyło niedawne skrócenie 
oficjalnej nazwy do NK.pl ani protesty użytkowników, którzy jakiś 
czas temu sprzeciwiali się wprowadzaniu nowych funkcjonalności 
portalu. Bez znaczenia okazały się też niejasne zmiany w strukturze 
właścicielskiej spółki i jej potajemna sprzedaż na początku 2008 r. za 
sumę nigdy niepodaną do publicznej wiadomości. W sierpniu NK.pl 
ponownie zmieniła właściciela, przechodząc pod skrzydła cypryjskiej 
spółki Excolimp, po czym kilkanaście dniu później została wystawio-
na na sprzedaż za 130 mln euro. To ruchy niezauważalne dla więk-
szości użytkowników. Dla wielu z nich NK.pl jest jedyną społeczno-
ścią w sieci – komentuje Karol Świtała.  

NK.pl okazała się być najmocniejszą polską marką w nowej kate-
gorii usług- w rankingu stworzonym przez Rzeczpospolitą w grudniu 
2010 roku. Również w rankingu najchętniej odwiedzanych witryn 
internetowych opartym o dane o strukturze internautów pochodzą-
ce z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC w 2010 roku Grupa 
nk.pl znajduje się w ścisłej czołówce tuż za Grupą Google i Grupą 
Onet.pl. także w tegorocznym rankingu 100 najlepszych stron www 
w Polsce nk.pl jest w pierwszej dziesiątce.2 Te wszystkie rankingi 
świadczą o dużym powodzeniu portalu.  

Sukcesy nie przesłaniają jednak twórcom codzienności. „Jeste-
śmy zwykłymi studentami piątego roku informatyki na uniwersyte-
cie.” - podkreślają ze śmiechem. Paweł Olchawa na pytanie o hobby 
uśmiechnął się: - „Poza informatyką nie istnieje”. Chyba każdy życzy-

                                                           
2
 http://www.audyt.gemius.pl/; http://www.alexa.com/topsites /countries/pl. 
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łby sobie by dzięki pracy móc żyć dostatnio oraz rozwijać swe pasje. 
Założenie własnej działalności daje właśnie możliwość połączenia 
hobby z pracą. Dlaczego by więc z tego nie skorzystać? Na przykła-
dzie Naszej-klasy.pl widać, iż jest to możliwe.  
 

ZAKOŃCZENIE 
 

Z najnowszych wyliczeń Polski Przedsiębiorczej, organizacji po-
magającej studentom i absolwentom wyższych uczelni w prowadze-
niu własnej firmy, wynika, iż w ciągu ostatnich lat liczba młodych 
przedsiębiorców wzrosła prawie sześciokrotnie. Tylko 2009 roku 
zarejestrowało się ok. 700 takich firm, a w ciągu ostatnich czterech 
lat powstało ich dwa tysiące. Studenci najczęściej zakładają firmy 
związane z nowymi technologiami, m.in. portale, wyszukiwarki, wir-
tualne agencje reklamowe czy firmy z branży IT. Dlaczego młodzi 
decydują się na własną inicjatywę, zamiast zdobywać niezbędne 
doświadczenie zawodowe? Zdarza się, że o wiele ważniejszą rolę od 
doświadczenia pełni pomysłowość, świeżość spojrzenia czy zdolność 
szybkiego kojarzenia faktów - ocenia dr Marek Suchar z firmy IPK 
zajmującej się doradztwem personalnym. Szacuje się,  iż przedsię-
biorczość będzie rozwijać w coraz szybszym tempie, a to przełoży się 
na poprawę sytuacji ekonomicznej Polski.  
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HOW STUDENTS ARE ACHIEVING PROFESSIONAL 
SUCCESS? STUDENT BUSINESS CASE STUDY ON THE 

EXAMPLE OF SOCIAL NETWORKING  
SITE-NASZA-KLASA.PL 

 

Keywords: business, academic entrepreneurship, business incubator 
 
Abstrakt:  This chapter discusses the problems of activity and stu-
dent activity. Presents the current trends in personal development, 
related to the period of training-and thus the study. These trends 
are the result of changes occurring both in the work and culture of 
Polish society. It presents the research on pro-entrepreneurial po-
tential of full-time students in selected countries of Central and 
Eastern Europe in May-November 2006, made by the University of 
Szczecin-Chair of Microeconomics. At present time is not enough to 
complete the university to find a good job. The challenges against 
both employees and students over time are still rising. To succeed 
at the professional level, one must have the skills, experience and 
achievements, which will be a kind of "bargaining chip" in an increa-
singly competitive job market. In recent years, the growing role of 
entrepreneurship is noticed. A number of institutions and mechan-
isms contributes to ensuring that the sector of small and medium 
enterprises prospers because it has a direct impact on economic 
development. In this chapter, it was also stressed that the period  
of study is very important for achieving professional success. This 
chapter presents an example of social networking site nasza-klasa.pl 
which was started as a small initiative of students turned into 
a tremendously successful business, making its creator –  IT student 
–the youngest billionaire in Poland. 
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WPROWADZENIE 
  

Google Inc. jest amerykańską międzynarodową korporacją noto-
waną na giełdzie. Głównym produktem spółki jest najbardziej popu-
larna na świecie wyszukiwarka internetowa, a głównym źródłem 
dochodu sprzedaż ogłoszeń reklamowych w tejże wyszukiwarce. 
Obok Facebooka oraz Amazon.com, Google stał się jednym z symbo-
li internetowej rewolucji ostatniej dekady. Google zatrudnia ponad 
20 000 pracowników w kilkunastu krajach, wykazuje przychody na 
poziomie 30 miliardów i zyski rzędu 8,5 miliardów dolarów rocznie. 
Już w ciągu pierwszych czterech lat działalności sprzedaż firmy zo-
stała zwiększona z początkowych 200 tys. do 1,5 miliarda dolarów. 
Korporacja znana jest ze swobodnego klimatu pracy, nietypowych 
przywilejów dla pracowników oraz zasady biznesowej don't be evil 
("nie bądź zły") 

Model ekonomiczny w ramach, którego funkcjonuje spółka jest 
przełomowy. Twórcy Google dokonali wielu innowacji w dziedzinie 
produkcji, zarządzania personelem, relacji z klientami oraz kontroli. 
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie historii spółki, opis 
jej głównych produktów, oraz analiza unikalnego modelu bizneso-
wego jaki rozwinęli Larry Page i Sergiej Brin. 
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HISTORIA FIRMY 
 

Projekt Google został stworzony przez dwóch doktorantów Uni-
wersytetu Stanforda, Amerykanina Larry'ego Page'a i Rosjanina 
Siergieja Brina. Poznali się oni wiosną w roku 1995 (Vise, Malseed 
2005), a rok później rozpoczęli pracę nad nowatorskim algorytmem 
analizy połączeń hipertekstowych BackRub, przemianowanym póź-
niej na PageRank15. Algorytm ten został wykorzystany do stworzenia 
przeglądarki internetowej Google, która powstała w roku 1997. Na-
zwa Google  powstała z błędnego zapisu słowa „googol” oznaczają-
cego w matematyce liczbę 1 ze stoma zerami. Pomysłodawcą tej 
nazwy był kolega Page'a Sean Anderson16. Początkowo wyszukiwar-
ka została zainstalowana na serwerach Uniwersytetu Stanforda 
w domenie google.stanford.edu. Domena google.com została za-
kupiona 15 września 1997 roku. Firma została zarejestrowana rok 
później 4 września 1998 roku. 

W czasie gdy Page i Brin rozpoczęli pracę nad własnym projek-
tem nie istniała wyszukiwarka, która dawałaby satysfakcjonujące 
rezultaty. Standardowo wyszukiwarki generowały ranking stron 
w oparciu o częstość występowania w witrynie poszukiwanej frazy 
lub jak w przypadku DirectHit uwzględniając skumulowany czas 
przeglądania określonej witryny przez użytkownika17. Były to syste-
my dalekie od ideału, które generowały bardzo dużo nieistotnych 
wyników (Girard 2009).  

Nowa technologia PageRank stanowiła innowację w dziedzinie 
wyszukiwania informacji w internecie. Innowacyjność wyszukiwarki 
Google polegała na generowaniu rankingu z uwzględnieniem waż-
ności stron. PageRank jest rozwinięciem znanej od dawna heurysty-
ki, wedle której jakość tekstu jest proporcjonalna do liczby tekstów 
na niego się powołujących. Ulepszenie zaproponowane przez twór-
ców Google polegało na ważeniu jakości odnośników wskazujących 
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 http://www.google.com/intl/en/corporate/history.html. 
16

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Google . 
17

 Aktualnie ten system klasyfikacji stron internetowych stosują wyszukiwarki 
Lycos i HotBot.  
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na rozpatrywany tekst ich własną wartością PageRank. Innymi sło-
wy: jeśli na dany tekst powołuje się artykuł, który sam ma wysoką 
ocenę, ma to większe znaczenie, niż gdy na ten sam tekst powołuje 
się mało popularna witryna. 

Projekt Google nie osiągnąłby prawdopodobnie tak wielkiego 
sukcesu gdyby powstał w innym miejscu niż Dolina Krzemowa18. 
Rozwój kalifornijskiego technopolis zapoczątkował pod koniec XIX 
w. gubernator stanu Leland Stanford, który ufundował Uniwersytet 
na cześć swojego zmarłego w wieku 15 lat syna Lelanda Jr.. Uniwer-
sytet Stanforda rozpoczął działalność w roku 1891  w miejscowości 
Stanford w hrabstwie Santa Clara19. Na początku XX w. po wielkim 
trzęsieniu ziemi w San Francisco do Doliny Krzemowej zaczęli na-
pływać nowi mieszkańcy budując fundamenty przyszłego sukcesu 
tego regionu. Istotne przyspieszenie rozwoju Doliny Krzemowej 
przypada na okres drugiej wojny światowej. Ze względów strate-
gicznych została tam przeniesiona ze Wschodniego Wybrzeża znacz-
na część produkcji zbrojeniowej. Wokół Uniwersytetu Stanforda 
wyrosło wiele przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w produkcji 
nowoczesnego sprzętu, którego głównym odbiorcą była armia Sta-
nów Zjednoczonych. Obecnie w Dolinie Krzemowej znajduje się oko-
ło 700 firm informatycznych i teleinformatycznych.  

O sukcesie Kalifornii w dziedzinie nowych technologii zadecydo-
wała obecność tzw. seryjnych przedsiębiorców (serial entrepre-
neurs) oraz dostępność kapitałów typu venture. Magnesem, który 
przyciągnął do Kalifornii przedsiębiorców oraz fundusze venture 
capital były między innymi bardzo korzystne regulacje prawne. 
W roku 1996 profesor Ronald J. Gilson, ekspert w dziedzinie fundu-
szy VC przeanalizował w swoim artykule  przyczyny stagnacji, która 
dotknęła „korytarz technologiczny” w okolicach Bostonu, Route 128, 
oraz powody niezwykłej prosperity Doliny Krzemowej. Jedną 
z głównych przyczyn rozwoju kalifornijskiego technopolis było jego 
zdaniem prawo zakazujące stosowania w umowach o pracę  restryk-
                                                           

18 
Termin został utworzony przez amerykańskiego dziennikarza Dona C. Hoefle-

ra w 1971 roku. 
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 http://www.stanford.edu/about/history/.  



190     Jarosław Cholewiński 
 

cyjnych klauzul o zakazie konkurencji (Girard 2009). Firmy z Kalifor-
nii mogły co prawda wymagać od pracowników nieujawniania pouf-
nych informacji oraz zachowania tajemnicy handlowej jednak nie 
mogły zabronić pracownikom podejmowania zatrudnienia u konku-
rencji lub zakładania własnej firmy. Poskutkowało to niezwykłą mo-
bilnością pracowników oraz podniesieniem się jakości zasobów 
ludzkich w Dolinie. Nowe pomysły oraz wiedza ekspercka mogły 
bardzo łatwo być utylizowane w nowych przedsiębiorstwach two-
rzonych przez grupy inżynierów, którzy z łatwością implementowali 
innowacyjne rozwiązania stworzone w zaciszu laboratoriów do za-
stosowań w realnym świecie.  

 Twórcy wyszukiwarki Google bardzo skutecznie wykorzystali 
otaczające ich środowisko , które sprzyjało przedsiębiorczości i in-
nowacjom. Pierwsze wsparcie finansowe uzyskali w sierpniu 1998 
roku zanim jeszcze firma została zarejestrowana. Czek na 100 tys. 
dolarów wypisał im Andy Bechtolsheim, współzałożyciel Sun Micro-
systems. Na początku roku 1999 Brin i Page postanowili sprzedać 
wyszukiwarkę Google firmie Excite, która była w tamtym czasie obok 
Yahoo oraz Lycos prawdziwym potentatem na rynku dotcomów. 
Dyrektor generalny Excite, George Bell, odrzucił ofertę Brina i Page'-
a, która opiewała na sumę jednego miliona dolarów. Ostatecznie 7 
czerwca 1999 po kilku miesiącach twardych negocjacji ogłoszono, że 
dwa fundusze VC, Sequoia Capital oraz Kleiner Perkins Ca-
ufield&Byers zainwestowały w Google 25 milionów dolarów. Każdy 
z tych funduszy uzyskał równe udziały w firmie (Girard 2009).  

Takie osobliwe porozumienie przyniosło założycielom Google du-
że korzyści. Z jednej strony uchroniło ich od presji ze strony poje-
dynczego funduszu VC, która mogłaby doprowadzić do zbudowania 
bardziej konwencjonalnej korporacji, z drugiej strony, Page i Brin 
zyskali dzięki tym funduszom dwa razy więcej kontaktów i doradz-
twa.  

W marcu 2001 roku w spółce zatrudniono doświadczonego me-
nedżera Erica Schmidta20. Stało się to na życzenie udziałowców. 
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Pomimo zwiększenia składu zarządu Google do trzech osób założy-
cielom firmy udało się zachować dużą niezależność, którą potwier-
dzili raz jeszcze, gdy spółka wchodziła na giełdę.  

Page, Brin i Schmidt chcieli uniknąć pośrednictwa typowych ban-
ków inwestycyjnych przy organizowaniu pierwszej oferty publicznej 
(initial public offering). Poszukując alternatywy dla konwencjonal-
nego sposobu przeprowadzania IPO zarząd Google zastosował sys-
tem aukcyjny Vickrey'a. Jest to aukcja, w której oferty są składane 
w zamkniętych kopertach, a nabywcą staje się osoba, która zaofe-
rowała najwyższą cenę. Płaci ona jednak cenę niższą, zaoferowaną 
przez drugą z kolei osobę21. Z tego powodu aukcja wikrejowska by-
wa też nazywana aukcją drugiej ceny. Podstawowe zasady tej aukcji 
sformułował ekonomista, laureat Nagrody Nobla z 1996 roku, Wil-
liam Vickrey.  

Bazując na systemie Vickrey'a bank inwestycyjny WR Hembrecht 
+ Co stworzył innowacyjny system aukcyjny służący do przeprowa-
dzania pierwszej oferty publicznej, nazwany przez twórców - OpenI-
PO. Założyciele Google wybrali metodę OpenIPO jako sposób upu-
blicznienia spółki wzbudzając tym samym wiele kontrowersji w śro-
dowisku inwestorów (Girard 2009). Brin i Page chcieli tym sposobem 
uniknąć niedowartościowania akcji Google w momencie pierwszej 
oferty co jest powszechną praktyką banków inwestycyjnych. Emisja 
akcji Google odbyła się 19 sierpnia 2004 roku. Głównymi gwaranta-
mi emisji zostały Morgan Stanley i Credit Suisse (La Monica 2004). 
Wyniki finansowe spółki w przeddzień IPO wyglądały obiecująco. 
W roku 2003 Google osiągnęło przychód w wysokości 961.9 milio-
nów dolarów a zysk netto wyniósł 106.5 miliona dolarów. Sprzedaż 
w roku 2003 wzrosła o 177 procent w stosunku do roku poprzednie-
go. Natomiast w pierwszym kwartale 2004 roku spółka osiągnęła 
przychód na poziomie 389.6 miliona dolarów z zyskiem netto 
w kwocie 64 miliony.  

Początkowo Google planowało wyemitować 25.7 milionów akcji 
po cenie od 108 do 135  dolarów za akcję. Ostatecznie 18 sierpnia 
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2004 roku ogłoszono emisję 19.6 milionów akcji po cenie od 85 do 
95 dolarów za sztukę (Elgin 2004). Emisja akcji Google okazała się 
sukcesem. Sprzedano akcje za łączną sumę 1.67 miliarda dolarów, 
a łączna kapitalizacja spółki osiągnęła poziom 23 miliardów. Więk-
szość z 271 milionów akcji pozostało w rękach Google, co spowo-
dowało, że wielu pracowników spółki w dniu emisji stało się „papie-
rowymi milionerami”. Na emisji akcji Google zyskała także konku-
rencyjna spółka Yahoo!, która była wcześniej w posiadaniu 8.4 mi-
lionów akcji spółki. Notowania giełdowy akcji Google rosły bardzo 
szybko. W listopadzie 2007 roku cena akcji osiągnęła poziom 741 
dolarów.  

Do dynamicznego wzrostu Google przyczyniła się strategia ku-
powania przez spółkę wielu małych firm o dużym potencjale rynko-
wym. Już w roku 2001 Google kupiło w całości firmy Deja oraz 
Outride. W ciągu kolejnych 10 lat Google wykupiło lub nabył udziały 
w ponad 80 firmach22. Google w przeciwieństwie do konkurencyj-
nych przedsiębiorstw z sektora IT, takich jak Apple, nie ogranicza się 
do tworzenia nowych produktów własnymi siłami. Spółka poszukuje 
na rynku firm, które oferują ciekawe produkty. Są to najczęściej 
startupy stworzone przez małe zespoły specjalistów, którzy pracują 
nad rozwojem jakiegoś innowacyjnego produktu. Zwykle, celem 
zakupów Google były firmy, które stworzyły nową aplikację interne-
tową przyciągającą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników. 
Spółka kupuje inne firmy nie po to aby konsolidować rynek. Strate-
gia Google jest zorientowana na eksternalizację innowacji i ma na 
celu wykorzystanie potencjału oraz dynamiki nowo powstałych 
w sektorze przedsiębiorstw.  

 W roku 2004 Google zakupiło firmę Keyhole, która rozwinęła 
produkt Earth Viewer umożliwiający użytkownikom przeglądanie 
trójwymiarowych obrazów Ziemi. Google rok później zmieniło na-
zwę usługi na Google Earth. W roku 2007 Google zakupiło za sumę 
1.65 miliarda dolarów serwis internetowy służący do publikacji oraz 
oglądania filmów wideo Youtube. Kolejnym dużym nabytkiem kor-
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poracji był DoubleClick zakupiony 13 kwietnia 2007 za kwotę 3.1 
miliarda dolarów. W tym samym roku Google nabyło witrynę 
GrandCentral za 50 milionów dolarów, później przemianowaną na 
Google Voice. W sierpniu 2009 roku Google wykupiło spółkę produ-
kującą kodeki wideo On2 Technologies za 106.5 miliona dolarów.  

 
PRODUKTY GOOGLE 

 
Najbardziej popularną usługą Google jest oczywiście wyszuki-

warka internetowa. Zgodnie z wynikami analizy rynku, które zostały 
opublikowane przez comScore23 w listopadzie 2009 roku, Google 
była dominującą wyszukiwarką w Stanach Zjednoczonych z udziałem 
w rynku na poziomie 65.6 %. W styczniu bieżącego roku  udział 
Google w rynku wyszukiwarek był na podobnym poziomie i wyniósł 
65.5 %. Na kolejnych pozycjach znajdują się wyszukiwarka Yahoo!, 
z udziałem 16.1  % oraz bing z udziałem 13.1 %24. Gdy weźmiemy 
pod uwagę rynek światowy to dominacja Google jest jeszcze bar-
dziej wyraźna. Z wyszukiwarki Google w ostatnim roku korzystało 
90.67 % użytkowników. W Polsce natomiast Google jest w zasadzie 
jedyną liczącą się wyszukiwarką internetową z udziałem w rynku 
powyżej 94 %25. Ciekawostkę stanowi bardzo niski udział Google 
w rynku rosyjskim gdzie dominuje Yandex z udziałem w rynku na 
poziomie 63 %. Wyszukiwarka Google jest w Rosji na drugim miejscu 
z udziałem 23 %.  

Pierwszy indeks Google z roku 1998 zawierał 26 milionów stron. 
W roku 2000 osiągnął poziom 1 miliarda a w ciągu kolejnych 8 lat 
przekroczył 1 bilion26. Użytkownicy mogą przeszukiwać ogromną 
bazę danych przy użyciu słów kluczowych i operatorów. Pomimo 
dużej popularności wyszukiwarka Google spotkała się także z kryty-
ką ze strony niektórych organizacji. W roku 2003 The New York Ti-
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mes zgłosił zastrzeżenia odnośnie procederu buforowania przez 
Google zawartości ich strony internetowej twierdząc, że narusza to 
prawa autorskie. W kwietniu 2004 roku Blake Field wniósł pozew 
przeciwko Google Inc. do sądu w Newadzie. Oskarżył on spółkę 
o naruszenie praw autorskich do 50 publikacji umieszczonych na 
stronie internetowej www.blakeswritings.com. Sąd w tej sprawie 
wydał wyrok korzystny dla Google.  

Firmy oferujące wyszukiwarki internetowe wahały się przez lata 
pomiędzy dostarczaniem produktu bez opłat a sprzedażą tanich 
subskrypcji.  Ostatecznie „darmowy” model zwyciężył co stworzy-
ło korzystny klimat dla szybkiego rozwoju rynku wyszukiwarek 
a sprzedaż przestrzeni reklamowej stała się głównym źródłem do-
chodów firm z branży, w tym również Google. 

Wyszukiwarki internetowe finansują usługę dostarczania dar-
mowych rezultatów wyszukiwania poprzez sprzedaż ogłoszeń re-
klamowych. Taki sposób organizacji sprzedaży określany jest jako 
rynek dwustronny. W podobny sposób działają wszystkie media. 
Wiele kanałów telewizyjnych można oglądać bez opłat dzięki temu, 
że emituje się w nich reklamy. W przypadku czasopism i gazet przy-
chody z emisji ogłoszeń pozwalają na znaczne obniżenie ceny pro-
duktu. Podobnych technik stosuje się w sektorze kard kredytowych 
gdzie opłata za korzystanie z karty często dokonywana jest na rzecz 
banku przez sprzedawcę towarów zakupionych przez klienta. Użyt-
kownik karty jest natomiast zwolniony z opłaty.  

Rynki dwustronne, to takie rynki, które obsługują dwa różne typy 
użytkowników, zazwyczaj za pomocą sieci. Gazety oraz czasopisma 
używane są zarówno przez czytelników jak i reklamodawców, a sys-
temy kart kredytowych używane są przez konsumentów i handlow-
ców. W przypadku sieci jednostronnej, im więcej posiada ona człon-
ków, tym większa korzyść czerpana jest przez każdego dodatkowego 
uczestnika. Podobnie, w sieci dwustronnej, im więcej członków 
znajduje się po jednej stronie, tym bardziej atrakcyjna jest ona dla 
drugiej strony . Ponadto, te dwa typy użytkowników zazwyczaj mają 
różną elastyczność popytu i gotowość do ponoszenia opłat, a opera-
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torzy sieci mogą być zainteresowani dostosowywaniem cen, by wy-
równać tę nierównowagę (Doligalski 2009).  

W porównaniu do tradycyjnych mediów internet daje większe 
możliwości w zakresie zarządzania reklamą. Jedną z innowacji 
wprowadzonych na rynek przez Google było połączenie systemu 
cost-per-click (koszt za kliknięcie) z wyświetlaniem kontekstowym 
ogłoszeń. 

System cost-per-click został stworzony przez firmę Overture Se-
rvices w roku 1998 pod nazwą GoTo. Umożliwiał on ogłoszeniodaw-
com licytację kwoty jaką są gotowi zapłacić za pokazywanie się 
w górnych wynikach wyszukiwania. Opłata była pobierana nato-
miast nie za wyświetlenie ogłoszenia ale za każdorazowe kliknięcie 
użytkownika w łącze hipertekstowe kierujące na stronę internetową 
reklamodawcy. System ten został zapożyczony przez Google (Girard 
2009) i połączony z kontekstowym wyświetlaniem reklam. Reklama 
w odpowiedzi na zapytanie użytkownika wyszukiwarki pokazywała 
się tylko wtedy, gdy odpowiadała słowu kluczowemu, które wybrał 
reklamodawca w z określonego obszaru geograficznego.  

Poprzez wprowadzenie strategii cost-per-click Google znacznie 
ograniczyło ryzyko ogłoszeniodawców zmniejszając niepewność tak 
charakterystyczną w mediach masowych. Specjaliści z Google'a od-
kryli, że przedsiębiorstwa mają duże problemy z oszacowaniem sku-
teczności kampanii reklamowej. Zgodnie z analizą przeprowadzoną 
przez Association of National Advertiser (ANA) w roku 2005: 73% 
menedżerów nie wiedziało jak określić wpływ kampanii reklamowej 
na sprzedaż, jedynie 19 % menedżerów było zadowolonych ze swo-
ich możliwości mierzenia zwrotu z inwestycji w reklamę, 63% ankie-
towanych nie było w stanie oszacować potencjalnego wpływu na 
sprzedaż w przypadku zmniejszenia budżetu na reklamę o 10 %. 
Niepewność obecna na rynku reklamy wpływa negatywnie zwłasz-
cza na niewielkie firmy, którym brak funduszy na przeprowadzenie 
szczegółowych analiz. Małe przedsiębiorstwa, przedstawiciele wol-
nych zawodów oraz firmy, którym brakowało funduszy na zaistnie-
nie w tradycyjnych mediach, były pierwszymi podmiotami korzysta-
jącymi z usług Google.  
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W gazetach, radiu lub telewizji reklamodawca płaci odpowiednio 
do wielkości widowni, która potencjalnie może obejrzeć reklamę. 
W internecie wskaźnikiem, który określa koszty reklamy jest zazwy-
czaj koszt tysiąca odsłon witryny zawierającej ogłoszenie (cost per 
thousand). Taki system wyceny faworyzuje duże podmioty. Łączny 
koszt kampanii jest bardzo wysoki ale dzięki dużej liczbie odbiorców 
reklamy koszt dotarcia do jednego potencjalnego klienta jest niski.  

Uruchomienie systemu cost-per-click zmieniło zasady gry. Re-
klamodawcy dysponujący niskim budżetem mogli pozwolić sobie na 
mniejszą ilość odsłon niż bogate firmy, jednak nie mogli zostać cał-
kowicie wykluczeni z rynku. Przy dobrze przemyślanej kampanii 
możliwe jest osiągnięcie bardzo przyzwoitych rezultatów przy roz-
sądnych kosztach. Ogłoszeniodawcy licytują cenę za określone sło-
wo kluczowe lub frazę a następnie ustalają budżet całej kampanii 
reklamowej. Ogłoszenia, które klikane są częściej pojawiają się wy-
żej na stronie. Oznacza to, że ogłoszenie firmy, która gotowa była 
zapłacić za dane słowo kluczowe mniejszą kwotę, może pojawiać się 
wyżej gdy będzie częściej klikane.  

Taka strategia wyświetlania reklam okazała się bardzo korzystna 
dla klientów oraz zyskowna dla Google. Zdaniem Alnila Kamatha 
w roku 2006 spółka zarobiła o 30% więcej na wyświetleniu jednego 
ogłoszenia niż portal Yahoo!, który sprzedawał przestrzeń reklamo-
wą tylko temu kto zapłacił najwięcej (Girard 2009). W roku 2010 
łączny przychód z reklam jaki osiągnął Google wyniósł 28,9 miliarda 
dolarów27.  

System cost-per-click został wymyślony przez Overtrue ale to 
Google stworzyło całkowicie nowy paradygmat sprzedając ogłosze-
nia w minimalistycznym formacie składającym się z 10 do 15 słów 
włączając w to adres URL reklamodawcy (tzw. linki sponsorowane). 
Nowy system nazwany AdWords stał się bardzo szybko głównym 
źródłem dochodów spółki. Linki sponsorowane systemu AdWords są 
wyświetlane na stronie wyszukiwarki internetowej w kolumnie po 
prawej stronie oraz na samej górze strony w wyróżnionym boksie. 
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Google położyło duży nacisk na to aby reklamy nie ograniczały funk-
cjonalności wyszukiwarki, stąd ich skromna forma.  

Kolejnym produktem wypuszczonym na rynek przez spółkę była 
darmowa skrzynka pocztowa Gmail, która rozpoczęła obsługę klien-
tów 1 kwietnia 2004 roku. Pete Cashmore wymienia sześć obsza-
rów, w których Gmail stanowił prawdziwą rewolucję na rynku pocz-
ty elektronicznej (Cashmore 2010). Pierwszym i zasadniczym para-
metrem była pojemność skrzynki pocztowej. Gmail zaoferował 
klientom 1 gigabajt wolnej przestrzeni na dysku. Był to w tamtym 
czasie  potężny limit, nieporównywalny z tym co oferowała konku-
rencja. Już w czerwcu 2004 roku największy rywal Google, Yahoo!, 
zwiększył wielkość swoich skrzynek pocztowych z 4 megabajtów do 
100 megabajtów28 a Hotmail z 2 do 25 megabajtów. Drugim ele-
mentem usprawniającym działanie skrzynki pocztowej było połą-
czenie wiadomości w wątki tematyczne. W systemach pocztowych 
konkurencji odpowiedzi na określonego maila  pojawiały się jako 
oddzielne wiadomości w skrzynce pocztowej, co utrudniało śledze-
nie dyskusji. W systemie Gmail odpowiedzi, oraz odpowiedzi na 
odpowiedzi, zostały połączone w wątki i były dostępne w jednym 
miejscu. Kolejnym udogodnieniem wprowadzonym przez Gmail było 
zastąpienie folderów systemem etykietowania wiadomości. Ponad-
to Gmail udostępnił użytkownikom archiwum, wydłużył okres „be-
ta” skrzynki pocztowej do 5 lat oraz zastosował mailing spersonali-
zowany, który umieszcza ogłoszenia w skrzynce klienta o treści sko-
relowanej  z treścią wiadomości pocztowych. W kwietniu 2005 roku 
Gmail zwiększył limit skrzynki do 2 gigabajtów. Obecnie Gmail oferu-
je 7400 megabajtów darmowej przestrzeni na dysku z możliwością 
powiększenia o 20 gigabajtów do 16 terabajtów za opłatą 1 dolara 
z 4 gigabajty na rok.  

Kolejnym ważnym produktem firmy Google jest Google Docs bę-
dący internetowym edytorem dokumentów tekstowych, arkuszy 
kalkulacyjnych, prezentacji oraz prostych rysunków. Pozwala on 
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tworzyć i edytować dokumenty w środowisku internetowym. Po-
wstał z połączenia dwóch odrębnych produktów, Writely oraz Goo-
gle Spreadsheets. Writely został stworzony przez firmę Upstartle 
w sierpniu 2005 roku29. Spreadsheets natomiast został uruchomiony 
przez Google 6 czerwca 2006 roku. Google Docs ostatecznie wystar-
towało 10 października 2006 roku30.  

Spośród całej gamy produktów oferowanych aktualnie przez 
Google na uwagę zasługują także: darmowa przeglądarka interne-
towa Google Chrome oraz oprogramowanie Google Earth, które 
zawiera informacje geograficzne z całego świata.  

Google Chrome został publicznie wydany jako wersja beta dla 
systemu Microsoft Windows 2 września 2008 w 43 językach. Prze-
glądarka szybko zdobyła ok. 1% udziałów w rynku, mimo że była 
dostępna tylko dla systemu Windows. Do października 2008 udział 
przeglądarki spadł do 0,69%, by w grudniu znów podnieść się do 1%. 

Google Earth to program komputerowy, którego producentem 
jest amerykańska firma Keyhole Inc. kupiona w 2004 roku przez 
Google. Umożliwia wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli 
ziemskiej zdjęć satelitarnych, lotniczych, panoram zrobionych z po-
ziomu ulicy, oraz różnego rodzaju informacji geograficznych i tury-
stycznych. Program dostępny jest w 3 wersjach: do użytku domo-
wego przeznaczona jest wersja Google Earth Free, za którą firma nie 
pobiera opłat, jednak wyświetlane są w niej niewielkie reklamy tek-
stowe, natomiast wersje Plus i Pro są płatne (odpowiednio 20$ 
i 400$ rocznie; tylko wersja Pro umożliwia zastosowanie w celach 
komercyjnych). Google Earth oferuje te same zdjęcia co Google 
Maps (brak natomiast oddzielnej mapy drogowej) oraz szereg do-
datkowych funkcji. Od 10 maja 2007 aplikacja jest dostępna w pol-
skiej wersji językowej.31 
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MODEL EKONOMICZNY GOOGLE 
 
Zdaniem autora The Google Way, Bernarda Girarda twórcy Goo-

gle dokonali rewolucji w dziedzinie zarządzania ludźmi, organizacji 
produkcji oraz sposobu wprowadzania nowych produktów na rynek. 
Były to zmiany porównywalne do tych jakie w swoich przedsiębior-
stwach wprowadzili Ford oraz Toyota. Brin, Page oraz Schmidt sku-
tecznie przełamali bariery organizacyjne, które w dużych korpora-
cjach blokują innowację i hamują szybki wzrost. Znaleźli nowe spo-
soby naboru oraz motywowania pracowników oraz mobilizowania 
innowacyjnego potencjału przedsiębiorstwa.  

Nietypowa struktura organizacyjna spółki przejawiała się już na 
samym szczycie hierarchii. Page i Brin zatrudniając Schmidta stwo-
rzyli swoisty triumwirat, czyli system organizacyjny cieszący się bar-
dzo złą reputacją. Jednak w tym przypadku triumwirat sprawdził się 
znakomicie. Przyczyniły się do tego następujące właściwości. Każdy 
z dyrektorów posiadał kwalifikacje w zarządzaniu organizacjami, 
Brin i Page jako założyciele spółki a Schmidt jako były dyrektor gene-
ralny Novell Inc. Liderzy darzyli się wzajemny szacunkiem i podzielali 
wspólne wartości. Wszyscy trzej byli wyszkolonymi inżynierami, byli 
kompetentni w zakresie nowych technologii i bliskie im było ścisłe 
rozumowanie wsparte metodami ilościowymi. Każdy z nich skupiał 
się na innym obszarze zarządzania. Schmidt był skoncentrowany na 
administracji, Page zwracał głównie uwagę na społeczną strukturę 
w organizacji a Brin zajmował się kwestiami etycznymi.  

Google słynie z niskiego stopnia formalizacji kultury korporacyj-
nej co sprzyja budowaniu dobrej atmosfery w przedsiębiorstwie. 
W rankingu 100 firm oferujących najlepsze warunki pracy Google 
zajęło pierwsze miejsce w latach  2007 i 2008 oraz czwarte miejsce 
w latach 2009 i 201032. Ponadto spółka znalazła się w roku 2010 na 
pierwszym miejscu w rankingu najbardziej atrakcyjnych pracodaw-
ców sporządzonym przez Universum33.  
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Polityka kadrowa Google preferuje kandydatów o najlepszych 
kwalifikacjach. W początkowej fazie istnienia spółki większość za-
trudnionych pracowników posiadało stopień doktora. Wraz z dyna-
micznym rozwojem  firmy wymogi stawiane kandydatom stawały się 
coraz mniej surowe. Jednak pozostawały wciąż na wysokim pozio-
mie. Zatrudnianie osób z kwalifikacjami wyższymi niż zwykle wyma-
gane na danym stanowisku było zorientowane na przyszły rozwój 
pracownika i spodziewaną ścieżkę awansu w szybko rozwijającym 
się przedsiębiorstwie. Pracownicy Google mają dzięki temu poczucia 
przynależenia do elity w branży IT podobnie jak zatrudnieni w Ama-
zon.com i Microsoft.  

Kolejnym motywem skłaniającym szefów Google do zatrudniania 
najlepiej wykształconej kadry jest fakt, iż posiadanie akademickich 
kwalifikacji oznacza także posiadanie przez pracownika określonego 
profilu psychologicznego. W okresie prosperity firmy z nowych 
technologii przeczesują najlepsze amerykańskie uniwersytety 
w poszukiwaniu pracowników. Osoby, które odrzuciły lukratywne 
oferty koncernów decydując się na ukończenie edukacji, to osoby 
o silnym charakterze, przedkładające długofalowy rozwój nad krót-
kookresowe korzyści w postaci dobrze płatnej posady. Dodatkowo 
osoby posiadające stopień doktora przeważnie znają matematykę 
i bardziej polegają na racjonalnej analizie niż intuicji (Girard 2009).  

Zatrudnianie tylko najlepszych kandydatów jest jednak bardzo 
kosztowne. Szczęśliwie dla Google lata szybkiego rozwoju spółki 
zbiegły się z załamaniem rynku IT. Popyt na inżynierów mocno spadł 
a wiele firm z branży zwalniało pracowników. Dla przykładu, Moto-
rola zwolniła 25% załogi, a ówczesny lider wyszukiwarek Alta Vista 
w styczniu 2001 zwolnił 250 osób. Pracowników zwalniał także Sun 
Microsystems, General Electric i Siemens. Dzięki temu Google mogło 
zatrudnić wyśmienitych inżynierów za niskie początkowe wynagro-
dzenie częściowo kompensowane opcjami na akcje spółki (Girard 
2009). 

Gdy kryzys minął, reputacja Google na rynku w połączeniu 
z kompensacyjnym systemem wynagrodzeń umożliwiłaby spółce 
zatrudnienie potrzebnych pracowników stosując standardowe me-
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tody rekrutacji. Jednak po raz kolejny szefowie Google zastosowali 
niekonwencjonalną metodę. Utworzyli bowiem dział rekrutacji 
o wielkości niespotykanej w innych firmach. W roku 2005, John Sul-
livan, ekspert w dziedzinie zarządzania personelem, zaobserwował, 
że w spółce sprawami rekrutacji zajmuje się 350 osób. Przy ówcze-
snym zatrudnieniu na poziomie 5000 osób oznaczało to, że w dziale 
rekrutacji pracuje 1 na 14 osób. Był to bardzo wysoki odsetek. Stan-
dardowo w korporacjach rekrutacją zajmuje się 1% zatrudnionych.  

Pod koniec roku 2003 spółka zatrudniała 1628 pracowników. Do 
końca roku 2006 liczba zatrudnionych wzrosła do 10674 a w czerw-
cu 2008 roku osiągnęła 19604 (Girard 2009). 

Dzięki twardej polityce rekrutacyjnej spółce udało się uniknąć 
problemów charakterystycznych dla szybko rozwijających się firm. 
W przedsiębiorstwie, które zaczyna zatrudniać wielu pracowników, 
jakość personelu ulega zazwyczaj drastycznemu pogorszeniu. Me-
chanizm jest prosty. Gdy pozwoli się, aby średniej jakość pracownicy 
podejmowali decyzje o zatrudnieniu kolejnych, prawdopodobnie 
zatrudnią takich, którzy nie będą ich przewyższać umiejętnościami. 
Prowadzi to do utworzenia się biurokratycznej struktury wypełnio-
nej ludźmi, którym brak autorytetu oraz odwagi w podejmowaniu 
decyzji. Aby uniknąć pogorszenia się jakości personelu w firmie, 
Google zastosowało strategię zatrudniania jedynie ludzi „kategorii 
A”, którzy jak wielokrotnie powtarzał członek zarządu spółki - Ram 
Shriram, będą zatrudniać także ludzi kategorii A. Gdy zatrudni się 
ludzi kategorii B oni będą zatrudniać ludzi C i D, wyjaśnia Shriram 
(Girard 2009). 

Google kieruje swoje wysiłki nie tylko w zatrudnianie najlepszych 
pracowników ale także w utrzymanie ich w firmie przez długi okres. 
Wykorzystuje do tego celu oprócz motywacji finansowej wiele in-
strumentów poza finansowych. Jednym z nich jest „polityka 20 pro-
cent”, która oznacza, że programiści zatrudnieni w firmie mogą 
przeznaczyć 20 procent czasu pracy w firmie na dowolnie wybrany 
przez siebie projekt. Ten system motywacyjny został pierwotnie 
wykorzystany w firmie 3M. Pracownicy zatrudnieni w centrum ba-
dawczo-rozwojowym mogli przeznaczyć 15 procent czasu pracy na 
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eksperymentowanie w dowolnie wybranym obszarze badań. W tym 
przypadku polityka 15 procent doprowadziła do powstania wielu 
zyskownych produktów takich jak Scotchgard Fabric & Upholstery 
Protector, Scotch Masking Tape oraz Post-it Notes.  

Polityka 20 procent w Google jest nastawiona na wykorzystanie 
właściwości określanej w psychologii behawioralnej jako motywacja 
wewnętrzna. Programiści bardzo dobrze reagują na taki rodzaj mo-
tywacji, co widoczne jest zwłaszcza w społeczności rozwijającej pro-
gramy open source. Stosowanie strategii 20 procent czyni z Google 
bardzo atrakcyjnego pracodawcę dla młodych absolwentów uczelni, 
którzy chcą zachować pewien stopień autonomii jaką cieszyli się 
w czasie studiów.  

Obok polityki 20 procent równie ważnym elementem ładu orga-
nizacyjnego Google jest proces recenzowania nowych projektów 
stworzonych w firmie. Szacowaniem potencjalnego sukcesu rynko-
wego nowego produktu nie zajmują się dyrektorzy departamentów 
lub zarząd, ale zwykli współpracownicy z innych wydziałów. Powo-
łana w tym celu komisja po wnikliwej analizie projektu podejmuje 
decyzje o rozwoju danego produktu oraz monitoruje kondycję pro-
duktów już wdrożonych. Komisja, w której skład wchodzą doświad-
czeni inżynierowie decyduje kolektywnie o losach projektów będą-
cych przedmiotem recenzji. Metoda pracy takiej komisji jest mocno 
wzorowana na procesie recenzowania publikacji w czasopismach 
naukowych.  

Zarówno polityka 20 procent jak i proces „koleżeńskiego recen-
zowania” nowych projektów sprzyja innowacji, która dla przedsię-
biorstwa działającego w branży oprogramowania jest kluczowa. 
Słaba ochrona patentowa nowych programów sprawia, że firma, 
która wprowadza innowacyjny produkt narażona jest na szybkie 
wejście konkurencji z analogicznym produktem. Przedsiębiorstwa 
produkujące oprogramowanie w przeciwieństwie do firm przemy-
słowych nie czerpią dodatkowych dochodów wynikających z ochro-
ny patentowej. Zysk osiągany z nowego produktu jest efemeryczny 
i znika wraz z pojawieniem się na rynku konkurencji. Na przestrzeni 
dziesięcioleci czas jaki mija od pojawienia się na rynku nowego pro-
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duktu do chwili wejścia na rynek produktu konkurencyjnego uległ 
drastycznemu skróceniu. W roku 2001 ekonomiści Rajshree Agarwal 
i Michael Gort oszacowali jak zmieniał się okres pojawienia się kon-
kurencyjnego produktu na przestrzeni stu lat (od roku 1887 do 
1986). W latach 1887 – 1906 wynosił on ponad 30 lat, natomiast 
w latach 1967 – 1986 zmniejszył się do mniej niż 5 lat (Agrawal, Gort 
2001). Podczas gdy czas, który mija od momentu wypuszczenia no-
wego produktu na rynek a chwilą pojawienia się konkurencji znaczą-
co się skrócił to koszty innowacji systematycznie rosły. W latach 
1958-1988 wzrosły one w Stanach Zjednoczonych siedmiokrotnie 
(Girard 2009). Oznacza to, że współczesne firmy nie mogą liczyć na 
to, że jeden oferowany przez nie  produkt zapewni im dochody 
w przyszłości. Nawet jeśli ten produkt w momencie wprowadzenia 
na rynek stanowił technologiczną rewolucję. Dlatego Google stara 
się być zawsze o krok przed konkurencją. Nieformalna struktura 
organizacyjna spółki oraz brak standardowych procedur charaktery-
stycznych dla działów BiR umożliwia bardzo szybką transformację 
pomysłów w nowe produkty.  

Założyciele Google znacznie uprościli proces rozwoju produktów. 
Wiele decyzji zapada w trakcie procedury recenzowania opisanego 
wcześniej. Pod uwagę brane są przede wszystkim dwie właściwości 
produktu: techniczna wykonalność oraz zainteresowanie użytkowni-
ków. Wprowadzanie nowych produktów jest procesem oddolnym, 
pozbawionym biurokratycznego nadzoru. Taka organizacja z jednej 
strony daje wrażenie braku spójnego kierunku rozwoju ale z drugiej 
gwarantuje, że żaden dobry pomysł nie zostanie pominięty.  

Kolejnym komponentem składającym się na strategię rozwoju 
firmy jest zwyczaj wczesnego wypuszczania produktu, gdy nie jest 
on jeszcze w pełni udoskonalony. Google udostępnia użytkownikom 
wersję beta nic nie mówiąc o planach rozwoju danego narzędzia. 
Umożliwia to podzielenie użytkowników na dwie grupy: pionierów 
oraz użytkowników głównego nurtu. Pionierzy to osoby z najwyż-
szymi kwalifikacjami, najbardziej zainteresowane nowym produk-
tem, które są bardzo cenione z punktu widzenia firmy. Wcześni 
użytkownicy tolerują niedoskonałości oprogramowania, gdyż mają 
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świadomość, że wersje beta zawierają jeszcze wiele błędów, które 
są później naprawiane. Pomagają oni w udoskonalaniu programu 
i zaprojektowaniu stosownych aktualizacji. Z drugiej strony, użyt-
kownicy głównego nurtu są bardziej ostrożni i potrzebują czasu na 
zapoznanie się z aktualizacjami. Taka strategia pozwala na liczne 
wdrożenia nowych produktów przy niewielkiej liczbie reklamacji.  

Jedną z bardziej znany zasad w zarządzaniu sformułował Henri 
Fayol, który stwierdził, że struktura hierarchiczna może być efek-
tywna, gdy na jednego menedżera przypada nie więcej niż siedmiu 
podwładnych. Relacja 1 do 7 jest stosowana prawie wszędzie z wy-
jątkiem Google. Dla przykładu pod koniec roku 2005 w spółce przy-
padał 1 menedżer na 20 zatrudnionych, rok wcześniej 1 na 40. Nie 
było to wynikiem błędów popełnionych przez szefów Google lecz 
celowej strategii nastawionej na odchudzenie struktury organizacyj-
nej.  

Brin i Page mieli świadomość jak dużym zagrożeniem dla rozwoju 
firm stanowi przerośnięta biurokracja oraz klika menedżerska okre-
ślana w teorii ekonomii mianem technostruktury. Technostruktura 
to termin wprowadzony przez Johna Kennetha Galbraitha dla okre-
ślenia profesjonalnej kadry kierowniczej przedsiębiorstw, posiadają-
cej znaczny zakres władzy gospodarczej. Według Galbraitha grupa ta 
- wobec rosnącego rozproszenia akcji - uzyskuje coraz większy sto-
pień niezależności od akcjonariuszy i dąży do realizacji własnych 
celów (wysokie dochody własne, zachowanie stanowisk) i celów 
firmy (powiększanie rozmiarów, umocnienie pozycji rynkowej). 
Technostruktura pomimo swoich licznych wad pełni ważne funkcje 
w przedsiębiorstwie. Zapewnia koordynację działań, organizuje oraz 
kontroluje produkcję, zapewnia przepływ informacji pomiędzy wy-
działami. Kiedy chce się zredukować technostrukturę należy ją 
czymś zastąpić. Google postanowiło użyć do tego technologii oraz 
małych zespołów roboczych.  
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GOOGLEPLEKS 
 
Budynek głównej siedziby korporacji, nazywany Googlepleksem, 

znajduje się w Mountain View w Kalifornii. Obecnie jest to jedno 
z wielu biur firmy rozsianych po świecie. W Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie znajdują się 23 oddziały Google. W Europie są kolejne 23, 
w Azji 14, 5 na Bliskim Wschodzie oraz 3 w Ameryce Łacińskiej. 
W Polsce są dwie siedziby spółki, jedna w Krakowie, druga we Wro-
cławiu.  

Biura Google nie są jednakowe ale występuje w nich kilka pod-
stawowych wspólnych elementów. Lokalne akcenty typowe dla 
danego miejsca, od malowideł ściennych w Buenos Aires po gondole 
kolejki linowej w Zurychu, które odzwierciedlają swojską atmosferę 
i charakter każdego z biur. Rowery i skutery, które pozwalają spraw-
nie przemieszczać się z jednego spotkania na drugie, psy, lampy 
lawowe, fotele masujące i duże dmuchane piłki. Googlersi (pracow-
nicy firmy) pracują we wspólnych pomieszczeniach – pojedynczych 
biur jest zaledwie kilka. Wszechobecne laptopy – standardowe wy-
posażenie umożliwiające programowanie, wysyłanie wiadomości e-
mail i sporządzanie notatek podczas pobytu w dowolnym miejscu. 
Piłkarzyki, stoły bilardowe, boiska do siatkówki, różnorodne gry wi-
deo, pianina, stoły do ping-ponga oraz sale gimnastyczne, w których 
odbywają się zajęcia jogi i tańca.  Zdrowe obiady i kolacje dla 
wszystkich pracowników w rozmaitych kantynach. Pokoje socjalne 
wypełnione różnymi przekąskami i napojami, które pomagają Goo-
glersom zachować siły34. 

  
KONTROWERSJE 

 
Google jest firmą, która gromadzi informacje i organizuje je 

w sposób umożliwiający sprawne przeszukiwanie za pomocą inter-
netu. Misją Google jest „uporządkowanie światowych zasobów in-
formacji, aby stały się one powszechnie dostępne i użyteczne”. Prak-

                                                           
34

 http://www.google.com/intl/pl/corporate/culture.html. 
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tyki, które stosuje korporacja w celu wykonania swojej misji spoty-
kają się czasami z krytyką różnych środowisk. Kontrowersje dotyczą 
kwestii związanych z ochroną własności intelektualnej, naruszeniem 
prywatności oraz cenzurowaniem rezultatów wyszukiwania.  

Korzystanie z wyszukiwarki internetowej jest darmowe i nie wy-
maga rejestracji użytkownika. Z tego powodu Google nie jest w sta-
nie dostarczać dokładnych informacji reklamodawcom dotyczących 
osób klikających w ogłoszenie. Jednak Google jest w stanie zbierać 
pewne techniczne informacje na temat użytkownika za pośrednic-
twem plików cookies oraz logów serwerowych umożliwiających 
określenie adresu IP. Nie są to informacje osobiste jednak umożli-
wiają w przypadku dużej liczby wyszukiwań ustalenie szczegółowego 
profilu użytkownika. Kurt Opshal z Electronic Frontier Foundation, 
organizacji broniącej swobód obywatelskich w internecie stwierdził, 
że Google oraz inne wyszukiwarki kolekcjonują zbyt dużo intymnych 
informacji na temat użytkowników. Konieczna jest w tym względzie 
ochrona prywatności internautów, po to, aby mogli swobodnie wy-
szukiwać informacje bez obawy, że są inwigilowani. Google nato-
miast twierdzi, że potrzebuje tych informacji do zapewnienia wyso-
kiej jakości wyników wyszukiwania.  

Dostarczanie filmów oraz nagrań video jest najbardziej obiecują-
cym obszarem rynkowej ekspansji Google. Podobnie jak inne firmy 
działające w tym segmencie rynku spółka musi zmierzyć się z pro-
blemem praw autorskich (copyright). Serwisy takie jak Dailymotion 
oraz Youtube znalazły sposób obejścia problemu umożliwiając 
umieszczenie na swoich serwerach utworów stworzonych przez 
użytkowników. W takim przypadku jednak pojawia się konieczność 
klasyfikowania i kontroli treści oraz usuwania zawartości, mogących  
skutkować pozwem w sądzie.  

  
ZAKOŃCZENIE 

 
Google prezentuje całkowicie nowy model zarządzania i nazwa-

nie go rewolucyjnym nie będzie przesadą. Page i Brin odkryli nowy 
masowy rynek, wymyślili produkt, rozwinęli nowe metody marke-
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tingu oraz zarządzania ludźmi. W procesie wzrostu i rozwoju spółki 
od samego początku kluczową rolę odgrywała technologia, która 
została użyta przede wszystkim do wewnętrznej koordynacji ale 
także do komunikacji z klientami. Integracja nowych technologii 
z metodami zarządzania to jeden z wymiarów rewolucji, drugim był 
jej wymiar społeczny. Nigdy wcześniej żadne przedsiębiorstwo nie 
opierało się w tak dużym stopniu na zaangażowaniu „dobrowolnego 
kapitału” swoich pracowników w celu generowania nowych pomy-
słów i ulepszania produktów. Taka strategia w połączeniu z ekster-
nalizacją innowacji sprawia, że Google jest cały czas przedsiębior-
stwem świeżym i dynamicznym, w którym dominuje nieformalna 
struktura zarządzania.  

Google może stanowić pewien wzorzec do naśladowania dla me-
nedżerów. Nie powinno to być jednak dosłowne kopiowania wszyst-
kich elementów kultury korporacyjnej spółki, ale działanie zgodne ze 
zbiorem głównych zasad, które stanowią istotę nowego modelu.  
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GOOGLE – REVOLUTION IN MANAGEMENT 
 
Keywords: human resources, innovation, knowledge  
 
Abstract: The main purpose of this chapter is to present the history, 
main products and the economic model of multinational corpora-
tion - Google that has become the leader of the search engine mar-
ket during the last 13 years. The author presents the origins of the 
company which roots reach the scientific research conducted by 
Larry Page and Sergey Brin at Stanford University. The author also 
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describes the advantageous elements of the company's surround-
ings that had an influence on it's development – beneficial legal 
regulations and highly qualified human resources in the Silicon Val-
ley. Than the author characterizes the range of products offered by 
the company. The next subsection is focused on the economic mod-
el used by the founders of Google. The author describes some inno-
vative elements of the corporate culture that may be considered as 
revolutionary such as an unusual organizational structure of the 
company, informal corporate culture, hard recruitment policy, 20 
percent rule and the peer review policy. The chapter is ended by the 
controversies that arose in connection with intellectual property 
rights and censorship of search results by Google.  
 
 
 

 

 

 

 

 


