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EKONOMIA 



JAK ZNALEŹĆ POMYSŁ NA BIZNES? 

Inspiracji poszukaj w życiu codziennym. 

Bardzo ważna  jest nisza rynkowa  

oraz pomysł, który zaskoczy  i wykluczy 

konkurencję z gry. 



FIRMA 

      Jest to nazwa, pod którą przedsiębiorca 
prowadzi działalność gospodarczą bądź 
zawodową. Musi być zarejestrowana, 
prowadzona przez osobę fizyczną lub prawną. 



RODZAJE FIRMY 
     Każdy przedsiębiorca przed 

podjęciem decyzji dotyczącej 
formy prawnej danej 
działalności powinien 
zastanowić się, jaki 
właściwie chciałby 
prowadzić rodzaj.  



Ma do wyboru następujące formy prawne 
działalności gospodarczej: 

1. Jednoosobowa działalność gospodarcza 

2. Spółka cywilna 

3. Spółka jawna 

4. Spółka partnerska 

5. Spółka komandytowa 

6. Spółka komandytowo- akcyjna 

7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

8. Spółka akcyjna 

 



ZALETY: 

• Niskie koszty założenia, 

• Szybkość i prostota w 
założeniu firmy, 

• Nie ma progu, który trzeba 
mieć aby założyć firmę. 

WADY: 

• Odpowiedzialność całym 
swoim majątkiem, 

• Ograniczone zasoby 
majątkowe, 

• Rozwój firmy jest oparty 
tylko na jednej osobie. 

JEDNOOSBOWA DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA 

 

 

Jest to najpopularniejsza forma prawna prowadzenia działalności 
gospodarczej.  

 

 



ZALETY: 

• Tanie i proste założenie 
spółki, 

• Niskie koszty 
funkcjonowania, 

• Spółka może zostać 
przekształcona. 

WADY: 

• Brak podmiotowości prawnej 
(nie ma statusu 
przedsiębiorcy), 

• Nieograniczona 
odpowiedzialność za 
zobowiązania. 

SPÓŁKA CYWILNA 
Skrót S.C. Jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia firmy 

wśród spółek osobowych ze względu na łatwość w jej założeniu. 

 



ZALETY: 

• Podmiotowość prawna, 

• Łatwość założenia i niskie 
koszty, 

• Duża swoboda kształtowania 
postanowień spółki. 

WADY: 

• Obowiązek wpisu do rejestru, 

• Odpowiedzialność 
wspólników całym swoim 
majątkiem. 

SPÓŁKA JAWNA 
Jest to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo 

pod własną firmą. 

 



ZALETY: 

• Umowa spółki partnerskiej, 

• Brak wymogu minimalnego 
kapitału, 

• Reprezentacja spółki. 

WADY: 

• Opodatkowanie i składki ZUS, 

• Odpowiedzialność partnerów. 

SPÓŁKA PARTNERSKA 
Jest typem spółki osobowej. Jak sama nazwa mówi, spółka ta 

prowadzona jest przez wspólników w celu wykonywania 
wolnego zawodu. 



SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

ZALETY: 

• Możliwość ograniczenia 
odpowiedzialności niektórych 
wspólników, 

• Możliwość korzystania z 
niższych form 
opodatkowania. 

WADY: 

• Pełna odpowiedzialność za 
zobowiązania spółki, 

• Wymóg prowadzenia pełnej 
księgowości. 

Jest to także spółka osobowa, która ma na celu 
prowadzenie działalności pod własną firmą. 



SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA 

ZALETY: 

• Posiadanie firmy chronionej 
przez prawo, 

• Możliwość rozwoju. 

WADY: 

• Wysoki minimalny kapitał 
zakładowy (50000 zł), 

• Wymóg prowadzenia pełnej 
księgowości. 

Skrót S.K.A. Należy do spółek osobowych, która także ma na 
celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. 



SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ZALETY: 

• Ma osobowość prawną, 

• Za zobowiązania firmy nie 
odpowiadają wspólnicy, 

• Może ją tworzyć jedna lub 
więcej osób. 

WADY: 

• Kapitał zakładowy musi 
wynosić minimalnie 5000 zł, 

• Obowiązkowe prowadzenie 
pełnej księgowości, 

• Podwójne opodatkowanie 
zysku. 

Skrót Sp. z o.o. Jak możemy wywnioskować z nazwy jest to firma z 
ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania firmy.  



SPÓŁKA AKCYJNA 

ZALETY: 

• Wyłączenie 
odpowiedzialności 
akcjonariuszy ich majątkiem 
osobistym, 

• Możliwa działalność na dużą 
skalę. 

WADY: 

• Skomplikowane i kosztowne 
założenie spółki, 

• Kapitał zakładowy 
minimalnie wynoszący 
100000 zł. 

Skrót S.A. Jest przykładem spółki kapitałowej. Posiada osobowość 
prawną oraz kapitał zakładowy, który został utworzony przez wkłady 

akcjonariuszy. 
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6 KROKÓW- JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

1. Zalety i wady prowadzenia działalności 
gospodarczej 

2. Jak znaleźć pomysł na biznes? 

3. Jakie są koszty, które wiążą się z założeniem 
własnej firmy? 

4. Jakich obowiązków może spodziewać się przyszły 
przedsiębiorca? 

5. Skąd wziąć pieniądze na założenie firmy? 

6. O czym warto pamiętać? 



Zalety i wady prowadzenia działalności 
gospodarczej 

 Każdy aspekt życia ma swoje jasne i ciemne 
strony. Tak samo jest z założeniem własnej 

firmy, zawsze znajdziemy jakiś odcień szarości. 
Dlatego też powinniśmy zacząć od wad i zalet.  

 



ZALETY 

 
1. Pracujesz sam dla siebie. 

2. Poczucie niezależności i 
wolności. 

3. Wszystko zależy od 
Ciebie. 

4. Ty sam dobierasz z kim 
będziesz pracować. 

WADY 

 
1. Duża ilość formalności i 

biurokracji 

2. Samodzielne opłacanie 
składek ZUS 

3. Odpowiadasz prawnie i 
finansowo za wszystkie 
działania swoje i innych 

4. Brak wielu przywilejów 
(opieka na dziecko) 



Jak znaleźć pomysł na biznes? 
 

Chcesz założyć własną firmę, ale w Twojej głowie zawitała 
pustka i nie masz żadnej koncepcji na to co możesz robić? 

Inspiracji poszukaj w życiu codziennym. Bardzo ważna w jest 
nisza rynkowa oraz pomysł, który zaskoczy odbiorcę i 

wykluczy konkurencję z gry.  

 

 



Jakie są koszty, które wiążą się z 
założeniem własnej firmy? 

 
Zanim zdecydujesz się założyć firmę, zastanów się 

jaki rodzaj będzie dla Ciebie najbardziej 
opłacalny.  

Wydatki działalności możemy podzielić na dwie 
kategorię: 

1. Te przymusowe, czyli koszty administracyjno- 
skarbowe, 

Oraz  

2. Bieżące koszty prowadzenia działalności. 



Jakich obowiązków może 
spodziewać się przyszły 

przedsiębiorca? 
 

 

Obowiązkami przyszłego przedsiębiorcy są m.in.: 

 

1. Prowadzenie różnych ewidencji (np. przychodów, 
środków trwałych, wyposażenia itp.) 

2. Obowiązki wobec US- odprowadzanie podatków 

3. Obowiązki względem ZUS – zgłoszenie w ciągu 7 dni 
nowego pracownika, który jest zatrudniony na umowę 

4. Obowiązek wobec urzędu statystycznego- 
sprawozdania statystyczne 

 



Skąd wziąć pieniądze na założenie 
firmy? 

 
Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności można 

otrzymać z różnych źródeł. Podstawowymi miejscami, w 
których na pewno otrzymasz pieniądze to: 

1. Urząd pracy (15000-24000 zł) 
2. Unia Europejska (40000zł) 
3. PROW (Program Rozwoju obszarów wiejskich        (100000-

300000 zł) 
4. PFRON (Państwowy fundusz rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych) (60000 zł) 
Są  to jedne z najpopularniejszych źródeł, w których przyszły 

przedsiębiorca może znaleźć pomoc związaną z pieniędzmi, 
które są potrzebne do założenia swojej firmy. 



O czym warto pamiętać? 
 

1. Nie rzucaj stałej pracy, przynajmniej na początku. 
2. Nie przywiązuj się do pomysłu- bądź elastyczny. 
3. Przebranżowienie firmy. 
4. Nie przestawaj się rozwijać. 
5. Sekretem biznesu jest pasja. 
6. Nie liczy się to czego Ty chcesz. 
7. Znajdź wspólnika. 
8. Znajdź mentora. 
9. Porażkę traktuj jako lekcje. 
10. Nie rezygnuj zbyt szybko. 

 



PAMIĘTAJ! 
WIEDZA JEST KAPITAŁEM 



TEGO WSZYSTKIEGO I JESZCZE WIĘCEJ 
NAUCZYSZ SIĘ W EKONOMIKU 



ODBYWAJĄ SIĘ  W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU NAUCZANIA W INSTYTUCJACH I FIRMACH 

Z KTÓRYMI SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE. NALEŻĄ DO NICH: 

 

 URZĄD SKARBOWY W ELBLĄGU 

 URZĄD MIASTA W ELBLĄGU 

 BANK PKO BP 

 BANK SPÓŁDZIELCZY 

 TELEWIZJA ELBLĄSKA 

 BIURA RACHUNKOWE 

 TEATR DRAMATYCZNY W ELBLĄGU 

 FABRYKA MEBLI „WÓJCIK” 

 FIRMY TRANSPORTOWE I WIELE INNYCH 




