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WSTĘP

1FORMALNOŚCI
czyli co musisz wiedzieć, zanim założysz firmę

2WYBÓR KONTA
czyli dlaczego warto mieć konto firmowe

3FINANSOWANIE
skąd czerpać finansowanie na start

4PRZYCHÓD
czyli biznes musi zarabiać

5WYCENA
czyli (do)ceń się!

6KOSZTY
czyli firma na starcie

7PAPIEROLOGIA
czyli bez biznesplanu ani rusz! 

WSPARCIE
na co dzień8



WSTĘP
Własny biznes jest niekończącym się źródłem
satysfakcji, daje poczucie wolności i sprawczości. Ale
często jest też powodem dużego stresu,
nieprzespanych nocy i ogromnej odpowiedzialności.
Prowadzenie własnej firmy ma wiele plusów, ale też
minusów, choć ten bilans musi być korzystny, skoro
do kobiet należy już prawie milion firm w Polsce.
Ponad 40% Polek deklaruje również, że chciałaby
prowadzić własną firmę. Jesteś jedną z nich? 

Jeżeli tak, to ten e-book jest właśnie dla Ciebie!

Polek planujących założenie firmy
przypuszcza, że jej prowadzenie
ułatwia kobietom opiekę nad dziećmi 
i domem. 

60%Dla blisko

Czy wiesz, że...

Polek, które prowadzą już własną firmę,
osiąga przychód w granicach 10-20
tysięcy złotych.

40%Niemal

Polek największą motywacją
do założenia własnej firmy jest
elastyczność.

23%Ponad

Źrodło: Raport Bizneswoman Roku "Polki i przedsiębiorczość"
Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, 2022

https://sukcespisanyszminka.pl/wp-content/uploads/2021/12/Raport-Polki-chca-byc-przedsiebiorcze.pdf


Jak wynika z badania Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, zaledwie 9 proc.
kobiet deklaruje, że nie brak im pewności siebie, by podejmować ambitne
zadania, a prawie 60 proc., wprowadzając zmiany w swoim życiu zawodowym,
kieruje się oceną innych. Często się zdarza, że kobiety mają pomysły na własny
biznes, ale ich działania blokują wewnętrzne obawy i same przed sobą
zamykają drzwi z napisem „Szansa”.

Do osiągnięcia sukcesu na rynku potrzebne są kompetencje,
determinacja i niezachwiana wiara we własne możliwości,
a tej ostatniej nadal wielu kobietom w Polsce brakuje.

Olga Kozierowska
Prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

"



Blisko 60% Polek, jako największą motywację do założenia własnej firmy,
wskazuje elastyczność, rozumianą jako możliwość samodzielnego
decydowania o tym, ile, kiedy i gdzie się pracuje. Ponad połowa respondentek
(51,9 proc.) myśli o założeniu firmy, bo chciałaby czuć się niezależna, a niewiele
mniej pociąga wizja rozwoju osobistego i zawodowego. Okazuje się również,
że pieniądze nie są najważniejsze - motywacja finansowa znalazła się dopiero
na piątym miejscu.

Co daje własna firma?

Poznaj różne perspektywy
i doświadczenia polskich

przedsiębiorczyń.

ONE JUŻ TAM SĄ!

https://sukcespisanyszminka.pl/wp-content/uploads/2021/12/Raport-Polki-chca-byc-przedsiebiorcze.pdf


założycielka startupu Poza Ramami
Maja Michalak

Teraz już się do tego przyzwyczaiłam,
a raczej zdałam sobie sprawę, że na
każdym etapie tak jest. Prowadzenie
własnej firmy to nieustanne gaszenie
pożarów, zarządzanie nowymi
sytuacjami, których rozwiązania nikt
nam nie poda “na tacy”. Ciągłe
uczenie się i przełamywanie barier.
Prowadzenie własnego biznesu daje
mi jednak ogromną satysfakcję i
dumę. Naprawdę. Poczucie, że
wszystko mogę. Ciągłe udowadnianie
sobie, na ile mnie stać i ile jeszcze
rzeczy uda mi się wymyślić.

Na początku zaskoczyła mnie
liczba decyzji, które należy
podjąć, a o których nie ma się
bladego pojęcia oraz czas jaki
trzeba poświęcić na zrobienie
każdej najmniejszej rzeczy, a
większości z nich nawet nikt nie
widzi... 

"



Ilustratorka i graficzka
Weronika Wolska

Dlatego dosyć szybko rozpoczęłam działalność w Internecie. Po sumiennej i
regularnej pracy po godzinach nad swoją marką, mogłam swobodnie rzucić
etat i przejść na swoje. Mimo wielu zwątpień była to najlepsza decyzja, jaką
mogłam podjąć. Teraz najwięcej satysfakcji sprawia mi przede wszystkim
zadowolenie Klienta ze wspólnego projektu. Oprócz tego jest to organizacja na
wielu polach, której się nieustannie uczę. Każdy, kto prowadzi swoją firmę, wie
jak wiele rzeczy jest do zrobienia każdego dnia. Maile, faktury, księgowość,
projekty, zlecenia, wycena… to tylko niektóre w tym oceanie zadań.

Już na początku studiów zdałam sobie sprawę, że chcę pracować
na swoim. Mimo, że nie miałam za dużego doświadczenia w pracy
na etacie, to podświadomie wiedziałam, że nie jest to dla mnie
droga. 

"



właścicielka marki kosmetyków
naturalnych Medeine

Agnieszka Kruk

Wszystko zaczęło się od sklepu internetowego z kosmetykami
naturalnymi, który założyłam po tym, jak zostałam mamą. "

To historia podobna do opowieści wielu kobiet: po prostu nie chciałam wracać
na etat i widywać moich dzieci w przelocie. Z czasem dojrzałam do decyzji, że
pora na własną markę kosmetyków naturalnych. Chciałam, żeby realizowała
moje wartości. Tworzę i zarządzam medeine, dbam o wszystkie jej aspekty: od
pomysłów, po projektowanie kosmetyków, współpracę z laboratorium, przez
budowanie komunikacji marki i jej identyfikacji wizualnej, po kontakt z
klientkami i działania marketingowe. Lubię różnorodność, także w zadaniach.
Lubię uczyć się nowych rozwiązań. Oczywiście pracuję, żeby zarabiać na życie,
ale możliwość wchodzenia w różne role jest też dla mnie źródłem inspiracji.



właścicielka marki Kawa Popularna
Paulina Kardas

Jeśli nie masz stalowych nerwów, nie lubisz zmian, nieoczekiwanych sytuacji i
nieustającego poczucia ryzyka, a Twoją ukrytą mocą nie jest zarządzanie
kryzysowe – nie pakuj się w to! Prowadzenie własnej działalności to ciągłe
wyzwania, szybkie reakcje, trudne decyzje a przede wszystkim ciężka praca.
Dla mnie największym wyzwaniem jest praca z ludźmi, budowanie zespołu i
relacji pomiędzy jego członkami. To ciągła praca na żywym organizmie,
zderzenie różnych charakterów, gdzie każdy z nich jest wyjątkowy i zasługuje
na wyróżnienie w odpowiedni sposób. Za to największą satysfakcję daje mi
budowanie relacji z klientami i gośćmi naszych kawiarni. Ich pozytywne
komentarze sprawiają, że w duchu uśmiecham się do siebie i zauważam, że to
co robię naprawdę ma jakiś sens.

Po ponad dwóch latach prowadzenia własnej działalności muszę
przyznać, że zdecydowanie nie jest to droga dla każdego.  

"



certyfikowana konsultantka ślubna i właścicielka
agencji Wite Wianki Wedding 

Hanna Juszczak

To zdanie traktuję bardzo poważnie i w jakiś sposób ono mi przyświeca. Wiem,
że porażki są potrzebne, a niektórych błędów nie da się uniknąć. Dostałam
lekcję, że jeśli coś poszło nie tak, to trudno, czasu nie cofnę, ale mogę spojrzeć
wstecz i wyciągnąć wnioski. To też uczy pokory. Umiejętność przyznania się do
błędu i szukanie rozwiązań jest dla mnie bardzo ważne. Korzyści finansowe to
jedno, natomiast szczere zadowolenie z tego co robię jest zupełnie innym
poziomem. Wychodzę z założenia, że współtworząc najpiękniejszy dzień w
życiu musimy sobie ufać i rozumieć się w lot. Dlatego moment, w którym
zauważyłam, że przychodzą do mnie klienci, którzy myślą podobnie i mają
zbliżone wartości, był dla mnie bardzo przełomowy.

Podczas prowadzenia własnej działalności przede wszystkim
nauczyłam się tego, że nie myli się tylko ten, który nic nie robi. "



właścicielka wyjątkowego studio pilates
z reformerami Polka Pilates 

Kornelia Samanta

Tworząc markę czy studio marzyłam,
że będzie to miejsce pracy, o którym
zawsze ja sama marzyłam.
Podniosłam więc stawki rynkowe,
traktuję ludzi z szacunkiem i robię
wszystko, by czuli, że są bezpieczni, że
nie stracą tej pracy, bo studio jest źle
prowadzone. Finalnie pracujesz nie
tylko na swój zysk, ale musisz robić
tak, by Twój zespół miał zawsze te
pensje zapewnione. Pracownicy stoją
za sukcesem każdej firmy, nie tylko
osoba, która firmę wymyśliła i nią
zarządza. Ale własny biznes daje mi
czas. Plusem jest ustalanie własnego
czasu pracy, zaś minusem jest to, że
tej pracy jest więcej!

Największym wyzwaniem przy
prowadzeniu własnej firmy jest
odpowiedzialność za zatrudniony
zespół. 

"



Czy istnieje uniwersalny zespół cech osobowości, które należy posiadać, aby
prowadzić swój biznes z powodzeniem? Nie ma! A nawet jeśli, to jeszcze nikt
do tej pory go nie odkrył i nie opatentował. Oczywiście istnieją pewne cechy i
kompetencje, które mogą Ci pomóc w osiągnięciu sukcesu w biznesie, ale
żadne badania jeszcze nie udowodniły istnienia genu przedsiębiorczości. 

Przedsiębiorczyni idealna?

Co może Ci zatem pomóc w rozwoju firmy?
Od wielu lat wymienia się takie cechy jak: wytrwałość, zdecydowanie,
pomysłowość, sumienność, zdolność do podejmowania skalkulowanego
ryzyka, konsekwencję czy odporność na stres. W obliczu pandemii, obok nich,
najczęściej wymienianymi kompetencjami stały się dodatkowo m.in.:
otwartość na doświadczenia, adaptacja i elastyczność czy zarządzanie w
zmianie. Pozytywna wiadomość jest taka, że większość z nich można trenować.

Zdaniem niemal 1/3 Polek,
kobieta prowadząca własną
firmę powinna cechować się

przede wszystkim wytrwałością i
nie zrażać się niepowodzeniami.

 
Zdaniem 1/4 musi traktować
porażki jako doświadczenia,

z których można czerpać wiedzę.
 

Tylko 16,5% uważa, że
przedsiębiorczyni powinna

być przede wszystkim kreatywna.



Możemy dyskutować i zastanawiać
się nad istotą i znaczeniem różnych
cech osobowości oraz kompetencji,
ale jest też coś, co pozostaje
niezwykle ważne bez względu na
zasoby przedsiębiorcy. Są to finanse
firmy. Oczywiście możemy rozwijać
biznes z misją, ale z samej misji nie
opłacimy rachunków, wynagrodzeń
pracowników czy zobowiązań
wobec państwa, nie wspominając o
naszym własnym czasie.

Dlatego zawsze z tyłu głowy warto
mieć słowo - „biznes” - ono jest
kluczem. Bo firma, która nie
przynosi zysków, nie może być
nazywana biznesem.

W tym e-booku przeprowadzimy
Cię krok po kroku po zagadnieniach
związanych z finansami małej firmy.
Po tej lekturze będziesz wiedziała,
jak założyć własną firmę, o jakie
aspekty finansowe zadbać na
początku, gdzie poszukiwać
wsparcia, jak wycenić swoje usługi i
jakie koszty wziąć pod uwagę. 

Miłej i inspirującej lektury!



ROZDZIAŁ I
Formalności,
czyli co musisz wiedzieć, zanim założysz firmę

Ponad milion polskich firm jest prowadzonych
przez kobiety. Tak wynika z najnowszej analizy
KRS na podstawie numerów REGON,
przeprowadzonej pod koniec września 2022 roku
przez wywiadownię gospodarczą Dun &
Bradstreet. To ok. ⅕ wszystkich biznesów w
Polsce. Z tej liczby 957,5 tys. firm należy w 100
proc. do kobiet, a pozostałe 45,2 tys. jest
kierowanych przez prezeski. Jakie formy
działalności gospodarczej można wybrać w
Polsce?

Jednoosobowa działalność gospodarcza
Spółka cywilna
Spółka jawna
Spółka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna

Formy
działalności

gospodarczej



Jednoosobowa działalność gospodarcza
jest jedną z najbardziej popularnych
form prowadzenia firmy w Polsce. Nic
dziwnego, bo założenie takiej działalności
jest bardzo proste, szybkie, a co więcej - 
 nieodpłatne. To często najlepszy wybór,
kiedy stawiasz swoje pierwsze kroki w
biznesie i chcesz prowadzić niewielką
firmę. Dlaczego? Przedsiębiorca w
jednoosobowej działalności gospodarczej
odpowiada za nią całym swoim
majątkiem. Dlatego jest ona najbardziej
odpowiednia dla mikro i małych firm,
gdzie podejmowane ryzyko i inwestycje
nie są duże. Co więcej, zawieszenie czy
wyrejestrowanie takiej działalności jest
również nieodpłatne.

Poznaj jasne i ciemne strony
prowadzenia własnej firmy! KLIKNIJ TUTAJ

Marzysz o własnym biznesie?
Oto 20 pytań, na które warto
odpowiedzieć, zanim założysz
firmę.

KLIKNIJ TUTAJ

https://sukcespisanyszminka.pl/czy-prowadzenie-wlasnej-firmy-jest-dla-ciebie/?utm_source=Ebook&utm_medium=FinanseNaStart&utm_campaign=Artykul
https://sukcespisanyszminka.pl/czy-prowadzenie-wlasnej-firmy-jest-dla-ciebie/?utm_source=Ebook&utm_medium=FinanseNaStart&utm_campaign=Artykul
https://sukcespisanyszminka.pl/co-trzeba-wiedziec-zanim-zalozysz-firme/?utm_source=Ebook&utm_medium=FinanseNaStart&utm_campaign=Artykul
https://sukcespisanyszminka.pl/co-trzeba-wiedziec-zanim-zalozysz-firme/
https://sukcespisanyszminka.pl/co-trzeba-wiedziec-zanim-zalozysz-firme/?utm_source=Ebook&utm_medium=FinanseNaStart&utm_campaign=Artykul


Okiem ekspertki

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą wykonujesz działalność
zarobkową we własnym imieniu i w sposób ciągły. To najprostsza pod
względem formalnym forma prawna prowadzenia własnego biznesu. I
najszybsza do sformalizowania – aby założyć firmę wystarczy wypełnienie
jednego wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).

Prowadzenie firmy w tej formie jest też najtańsze – nie uiszcza się opłat od
wniosku o rejestrację ani od wniosku o zmianę danych firmowych, a co więcej
nie jest przy tym potrzebna pomoc notariusza. Nie wymaga się też
prowadzenia pełnej księgowości, co znacznie ogranicza koszty opieki
księgowej. Jeżeli nie zatrudniasz pracowników, możesz w dowolnym
momencie zawiesić tę działalność wypełniając wniosek do CEIDG. O
zawieszenie można wnioskować dowolną ilość razy, ale każdorazowo na nie
krócej niż 30 dni. W jednoosobowej działalności gospodarczej możesz
zatrudniać pracowników, ale w odróżnieniu od spółek nie możesz mieć
wspólników.

I tu przechodzimy do głównych wad jednoosobowej działalności gospodarczej.
Nie ma tu wspólników, a zatem i udziałów. Nie można więc ich sprzedać np.
zainteresowanemu inwestorowi. W przypadku rozwoju działalności dobrze
zastanowić się nad przekształceniem np. w spółkę z o.o. Pewną wadą jest też
nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania firmowe  – za ewentualne
długi odpowiada się tu całym swoim majątkiem.

Monika Wieczorek

Radczyni prawna, Wieczorek Kancelaria Radcowska.
Doradza biznesowi i NGO w zakresie prowadzenia działalności,
zawierania umów, prawa pracy i ochrony danych osobowych.
Więcej informacji na blogu: monikawieczorek.com.pl. 



8 kroków do własnej firmy 

KROK 1: BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYNIĄ
Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, możesz samodzielnie prowadzić firmę
jednoosobową. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, to potrzebujesz zgody
przedstawiciela ustawowego na założenie i prowadzenie firmy. Nie musisz być
obywatelką/ obywatelem Polski, by ją zarejestrować.

osoba fizyczna,
osoba prawna,
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcą może zostać:

Uwaga! Działalność gospodarczą w Polsce mogą
prowadzić również cudzoziemcy, emeryci i osoby
niepełnoletnie. 

SPRAWDŹ TUTAJ!

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00170
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00170


KROK 1: REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI
Jeśli przewidujesz, że Twoja działalność gospodarcza będzie zorganizowaną
działalnością zarobkową – musisz ją zarejestrować w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze
przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność
gospodarczą. 

Jeśli nie spodziewasz się dużych przychodów ze swojej działalności, to jest
rozwiązanie, dzięki któremu nie musisz zakładać jednoosobowej działalności
gospodarczej - jest to tzw. działalność nierejestrowana.

twoje przychody z tej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50%
minimalnego wynagrodzenia (w 2023 roku min. wynagrodzenie to 3490 zł,
więc Twoje przychody nie mogą przekroczyć 1745 zł),
jesteś osobą fizyczną i nie wykonujesz działalności w ramach spółki
cywilnej,
nie jest to działalność regulowana, tj. nie wymaga zezwoleń i koncesji,
nie prowadziłaś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Możesz prowadzić działalność nierejestrowaną, gdy… 



Działalność nierejestrowana to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych,
która nie wymaga rejestracji firmy ze względu na niski poziom przychodów – w
żadnym miesiącu nie mogą one przekroczyć połowy minimalnego
wynagrodzenia. Nie może to być działalność regulowana, tj. wymagająca
zezwoleń lub koncesji. Z rozwiązania skorzystać mogą osoby, które nie
prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 5 lat. Co ważne,
można ją prowadzić będąc zatrudnionym na etacie. Dla tych, którzy rozważają
przejście „na swoje”, jest to więc atrakcyjny sposób, aby przetestować, czy
pomysł na biznes ma potencjał. 

Zaletą są ograniczone koszty i minimum formalności. Nie ma obowiązku
zgłaszania takiej działalności w CEIDG, urzędzie skarbowym, czy GUS (NIP i
regon nie są potrzebne). Brak jest opłat za ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli osoba
prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą świadczy usługi lub
zawiera umowę zlecenia, wówczas to zleceniodawca jako płatnik ZUS opłaca
składki. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest zwolniona z
comiesięcznych zaliczek podatkowych, natomiast przychody, po odliczeniu
kosztów, rozlicza wg skali podatkowej w zeznaniu rocznym PIT-36. 

Zamiast księgowości można także prowadzić uproszczoną ewidencję
sprzedaży. Co ważne, w podliczeniu miesięcznych przychodów nie uwzględnia
się wartości towarów zwróconych, a także udzielonych rabatów i skont. Co do
zasady, działalność nierejestrowana jest też zwolniona z podatku VAT, chyba że
zalicza się do takich, które zobowiązują do rejestracji jako czynny podatnik VAT
niezależnie od wysokości przychodów. Oczywiście przedsiębiorca prowadzący
działalność nierejestrowaną ma też swoje obowiązki. Musi m.in.
ewidencjonować każdy sprzedany towar lub usługę, wystawiać faktury lub
rachunki na żądanie kupującego, przestrzegać praw konsumentów
(odstąpienie od umowy, reklamacje, itd.). Trzeba też uważnie śledzić wysokość
przychodów. Jeżeli miesięczny limit zostanie przekroczony, przedsiębiorca ma
tylko 7 dni, aby zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG.

Okiem ekspertki

Agnieszka Pełechaty
Dyrektorka Biura Sprzedaży Segmentu
Bankowości Biznesowej w Banku BNP Paribas



KROK 3: NAZWA FIRMY

Nazwa, którą będziesz rejestrowała w CEIDG musi zawierać twoje imię i
nazwisko w mianowniku (dokładnie w takiej kolejności) – np. Anna
Malinowska. Imię i nazwisko możesz uzupełnić o: profil firmy (np. Anna
Malinowska projektowanie wnętrz), miejsce jej prowadzenia albo pseudonim.
Tutaj możesz poznać szczegóły!

UWAGA!

Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis
w CEIDG. Nie można posiadać kilku firm
jednoosobowych na swoje nazwisko. 

KROK 4: ADRES FIRMY

w jednej bądź kilku lokalizacjach,
nie mając stałego adresu,
mobilnie, np. jeśli wykonujesz usługi u klientów.

Firmę możesz prowadzić:

Musisz jednak pamiętać, że zgłaszając adres firmy do CEIDG, należy posiadać
tytuł prawny do tej nieruchomości, którą rejestrujesz. Jak podaje GOV są to
następujące formy prawne:
 - prawo własności (współwłasności),
 - prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynków,
 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 - dzierżawa bądź najem,
 - użyczenie.

KROK 5: ODPOWIEDNI KOD PKD

Zanim zarejestrujesz firmę, wybierz kod PKD. Co to znaczy? Musisz przypisać
profil swojej działalności do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji
Działalności. Jest to o tyle ważne, że różne kody mają różne formy
opodatkowania. Możesz wybrać jeden kod główny – związany z Twoją główną
działalnością oraz dowolną liczbę kodów uzupełniających, dodatkowych. PKD
można zawężać i rozszerzać w trakcie prowadzenia firmy. I właśnie ze względu
na to, że w każdej chwili mamy możliwość zmiany tego zakresu, nie warto na
samym początku działalności wyznaczać go na wyrost. Wybierajmy z umiarem
i rozsądkiem.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00117


Jak wybrać odpowiedni kod PKD?

SPRAWDŹ
SZCZEGÓŁY
TUTAJ

ZOBACZ
WYSZUKIWARKĘ
KODÓW

KROK 6: FORMA OPODATKOWANIA DOCHODÓW

na zasadach ogólnych, według skali podatkowej - 12% i 32% - w taki sposób
będziesz rozliczana w przypadku, gdy nie wybierzesz innej formy
opodatkowania,
według stawki liniowej 19% - opodatkowaniu podlega dochód,
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – ta opcja dotyczy
wybranych form prowadzonej działalności w zależności od ich rodzaju i
wielkości,
karta podatkowa – ta opcja dotyczy wyłącznie wybranych przedsiębiorstw,
skala podatkowa, czyli podatek na zasadach ogólnych. To z pewnością
najpopularniejsza forma opodatkowania i wyjątkowo prosta do
zrozumienia. Korzystają z niej nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawne, jak
również emeryci i renciści.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, stajesz się
podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu prowadzonej
działalności, czyli podatku PIT.

Są cztery formy opodatkowania dochodów w ramach prowadzenia
działalności gospodarczej:

Komu i kiedy opłaca się podatek liniowy? To forma opodatkowania dla
przedsiębiorców osiągających wysokie dochody. Z możliwością skorzystania z
podatku liniowego wiążą się też pewne wymagania. Najważniejsze
ograniczenie dotyczy źródła przychodu - zgodnie z przepisami, stawką 19%
opodatkowuje się wyłącznie przychody z pozarolniczej działalności
gospodarczej. 

https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00119
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00119
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00119
https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00119


UWAGA!

Podatek na zasadach ogólnych oraz podatek
liniowy wiążą się z prowadzeniem księgi
przychodów i rozchodów (KPiR). Dzięki temu
obowiązkowi zyskujemy jednak prawo do
odliczania od przychodu kosztów jego uzyskania,
co przekłada się na obniżenie wysokości podatku,
który musimy przekazać fiskusowi.

Jak wybrać optymalną formę opodatkowania
przychodów z działalności gospodarczej?

SPRAWDŹ
SZCZEGÓŁY
TUTAJ

Twoja sprzedaż nie przekracza 250 tysięcy złotych rocznie,
sprzedajesz jedynie towary i usługi zwolnione z VAT.

Nie każdy przedsiębiorca musi rejestrować się jako płatnik podatku od
towarów i usług (VAT)! Możesz pominąć ten krok, gdy:

Jeśli już na tym etapie potrzebujesz fachowej pomocy – możesz skorzystać z
konsultacji księgowej. W kolejnej sekcji dowiesz się, jak łatwo ją otrzymać.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00172
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00172
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00172


Obowiązkiem każdej firmy jest ewidencja
operacji gospodarczych – czyli inaczej
mówiąc, prowadzenie dokumentacji
rachunkowej, Można to robić albo w formie
uproszczonej (prowadząc KPiR lub w
ewidencji przychód na ryczałcie) albo pełnej
(prowadząc księgę rachunkową).

Możesz prowadzić księgowość samodzielnie
z wykorzystaniem nowoczesnych, łatwych w
obsłudze narzędzi lub zlecić prowadzenie
księgowości specjaliście od tej. W obu tych
przypadkach doskonale sprawdzi się np.
platforma GOksięgowość Banku BNP
Paribas.

Platforma zapewnia darmowe wystawianie
faktur (bez ograniczeń ilościowych!).

Do platformy dołączona jest prosta
aplikacja mobilna, w której można
wystawiać faktury i wgrywać ich zdjęcia
do samodzielnego zaksięgowania lub
udostępnienia księgowym. 

Możesz zarejestrować się online i
wypróbować przez miesiąc bez żadnych
kosztów wszystkie funkcjonalności
platformy GOksięgowość. Po miesiącu
zdecydujesz, które funkcje platformy są
Ci najbardziej potrzebne i wybierzesz
pakiet odpowiedni dla Twojej firmy lub
pozostaniesz z funkcją fakturowania -
zawsze za 0 zł.

KROK 7: KSIĘGOWOŚĆ

Więcej o usłudze
GOksięgowość dowiesz się tutaj!

Zastanawiasz się,
czy potrzebujesz kasy fiskalnej?

SPRAWDŹ
TUTAJ

https://portal.goksiegowosc.pl/register
https://www.bnpparibas.pl/_fileserver/item/1538872
https://www.bnpparibas.pl/male-firmy/goksiegowosc
https://www.bnpparibas.pl/male-firmy/goksiegowosc
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002442
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00172
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002442
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002442


KROK 8: SKŁADKI ZUS

Ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe
(ubezpieczenie chorobowe jest opcjonalne), 
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
Ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorcy są zobowiązani do rozliczania i opłacania za siebie oraz
pracowników, jeśli ich zatrudniają, składek do ZUS na:

Osoby, które dopiero zaczynają swoją działalność gospodarczą, mogą
skorzystać z ULGI NA START. Jest to zwolnienie z płacenia wszystkich składek
(z wyjątkiem ubezpieczenia zdrowotnego) przez 6 miesięcy. Po 6 miesiącach
możesz skorzystać z kolejnej ulgi i przez 24 miesiące płacić obniżone składki
od preferencyjnej podstawy.

Jak się zakłada jednoosobową
działalność gospodarczą online?

1Wypełnij wirtualny wniosek
na dedykowanej stronie

2Podpisz i wyślij wniosek
za pomocą profilu zaufanego
lub podpisu elektronicznego

3Oczekuj
na potwierdzenie rejestracji

https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00
https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00


ZOBACZ WEBINAR
z ekspertkami Banku BNP Paribas
o prawnych aspektach prowadzenia
działalności gospodarczej. 

MASZ TALENT, POMYSŁ, PASJĘ...
co musisz wiedzieć
zanim założysz swoją
osobistą firmę?

UWAGA! Twój wirtualny wniosek z automatu zostanie przekazany także do
Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego, a następnie do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc nie musisz na te formalności
poświęcać dodatkowego czasu. 

https://youtu.be/oJv5AmPhy-Y
https://youtu.be/BCxbvSncTCg


ROZDZIAŁ II
Wybór konta,
czyli dlaczego należy mieć konto firmowe?

 

Panuje przekonanie,  że każdy podmiot
gospodarczy musi mieć firmowe konto w banku.
Zgodnie z przepisami natomiast jest to zależne
od formy prawnej prowadzonej działalności, choć
dla jednoosobowej działalności gospodarczej
mowa po prostu o rachunku bankowym. W teorii
więc, prowadząc taki rodzaj działalności, możesz
(ale nie musisz!) korzystać ze swojego konta
osobistego. Warto jednak poważnie zastanowić
się nad firmowym kontem. Dlaczego?

Oddzielne konto = porządek w finansach firmy
Konto dla działalności gospodarczej to większa przejrzystość nie tylko dla
Ciebie, ale także dla innych instytucji, takich jak ZUS czy Urząd Skarbowy.
Będzie Ci łatwiej rozróżnić transakcje osobiste od tych biznesowych. Łatwiej
również porównasz wpływy i wydatki dotyczące Twoje firmy. Od razu
zobaczysz, czy jesteś na tzw. „plusie” czy „minusie”. Pamiętaj, jeśli jesteś
płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), masz obowiązek posiadania
rachunku firmowego.

PRZYKŁAD: Masz wspólne konto dla swojej działalności gospodarczej i
osobiste. Na wydatkach pojawia się transakcja za artykuły biurowe. Przy dużej
liczbie transakcji możesz mieć problem z rozróżnieniem czy jest to Twój
osobisty wydatek na początek roku szkolnego czy może zaopatrzenie dla
Twojego biura. Czasem jednostkowe oddzielanie transakcji osobistych od
firmowych może być po postu żmudne i uciążliwe.

UWAGA! Wiele banków z góry zaznacza, że konta osobiste u nich otwarte nie
mogą być wykorzystywane do celów gospodarczych.



Wiarygodność i rzetelność firmy
Oddzielne konto dla działalności
gospodarczej dla niektórych Twoich
partnerów biznesowych może być
po prostu wymagane. Z konta
osobistego nie jesteś w stanie
wykonać transakcji w trybie split-
payment (czyli płatności
podzielonej), której oczekuje wielu
kontrahentów.

Należy pamiętać, że w przypadku
problemów ze spłatą swoich
zadłużeń, komornik lub dział
egzekucji z Urzędu Skarbowego ma
prawo zająć Ci środki na koncie.
Jeżeli więc firma ma długi, a
przypisane do niej jest konto
osobiste, to może się okazać, że po
założeniu blokady zostajemy bez
środków do życia.

Egzekucje

UWAGA!
Opłaty bankowe za prowadzenie rachunku można w całości rozliczyć

jako koszty firmy. Co więcej, odsetki generowane za posiadane na
koncie środki nie są objęte tzw. podatkiem Belki.

Konto osobiste nie może znaleźć się
na tzw. białej liście podatników VAT,
czyli potencjalni partnerzy
biznesowi nie będą w stanie
pozytywnie Cię zweryfikować jako
firmy.



Na co zwrócić uwagę przy wyborze
firmowego konta bankowego?

jaki rodzaj działalności prowadzisz - czy jest to jednoosobowa działalność
gospodarcza czy może organizacja non profit, 
czy będziesz potrzebowała karty debetowej, 
ile przelewów miesięcznie będziesz robiła, 
czy będziesz potrzebowała rachunku pomocniczego/ walutowego,
na ile szacujesz miesięczne obroty swojej firmy w najbliższym czasie i w
dalszej perspektywie, 
czy będziesz potrzebowała wsparcia w postaci kredytu,
w jaki sposób bank umożliwia zawarcie umowy o konto – online czy w
oddziale.

Zawarcie umowy o konto firmowe to często decyzja na lata. Z racji tego, że
banki zachęcają przedsiębiorców różnego rodzaju ofertami promocyjnymi,
przed wyborem warto przemyśleć do czego właściwie będzie służyło nam
konto firmowe i jakie mamy oczekiwania co do banku, tj.: 

Posiadając taką wiedzę, będzie Ci łatwiej przystąpić do wybrania
odpowiedniego konta firmowego. Jego prowadzenie wiąże się z
comiesięcznymi kosztami, a te różnią się w zależności od danego banku. 

Coraz więcej mówi się także o proekologicznym i prospołecznym podejściu
dużych instytucji i wspieraniu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jeśli jest to
dla Ciebie ważne, warto w takim wypadku zwrócić uwagę, czy dany bank
realizuje taką misję. 



Bonusy za konto firmowe
Warto pamiętać, że przedsiębiorcom posiadającym konta firmowe, banki
bardzo często oferują szereg dodatkowych usług, które ułatwiają prowadzenie
działalności gospodarczej. Mogą to być: księgowość online, terminale płatnicze,
wymiana walut, szkolenia, faktoring, leasing.

GOksięgowość
Usługa, dzięki której przedsiębiorca może
samodzielnie wystawiać faktury za 0 zł, prowadzić
księgowość i zarządzać finansami firmy na
platformie lub zyskać fachową opiekę dedykowanej
księgowej. Przez 1. miesiąc od rejestracji,
przedsiębiorca zyskuje bezpłatny dostęp do pełnej
funkcjonalności platformy.

Terminale płatnicze

Bez względu na to, na jakim etapie rozwoju jest Twój biznes ani jakiego typu
działalność prowadzisz, najprawdopodobniej większość Twoich klientów jest
lub będzie zainteresowana płatnościami kartą. 

Zwyczaje płatnicze Klientów w ostatnich latach bardzo się zmieniły, a
transakcje bezgotówkowe stały się w wielu przypadkach preferowaną metodą
płatności za zakupy towarów i usług. Banki oferują m.in. terminale stacjonarne,
mobilne lub aplikację na telefon softPOS.

Ważną funkcjonalnością jest możliwość zintegrowania większości terminali z
kasami fiskalnymi lub systemami kasowymi, dzięki czemu nie musisz
wpisywać kwoty transakcji na terminalu, będzie ona automatycznie przesyłana
z kasy. Pozwala to zaoszczędzić czas i ograniczyć błędy kasjera.

Jeśli nie akceptowałaś wcześniej płatności kartami w swoim biznesie, możesz
skorzystać z oferty przygotowanej dla Klientów Banku BNP Paribas i nie płacić
za obsługę transakcji nawet przez 12 miesięcy, w ramach zasad programu
Polska Bezgotówkowa.

https://www.bnpparibas.pl/malefirmy/goksiegowosc
https://www.bnpparibas.pl/malefirmy/goksiegowosc
https://www.bnpparibas.pl/male-firmy/terminale-platnicze


"
Wymiana walut

Nowoczesne technologie, digitalizacja i cyfryzacja
stały się naszą codziennością. Bank BNP Paribas
ciągle dostarcza nowe rozwiązania dla
zmieniającego się świata. Jednym z nich jest
nowoczesna, przyjazna użytkownikowi a przede
wszystkim prosta w obsłudze platforma wymiany
walut FX Planet, która dodatkowo wzbogacona
została niedawno o wersję mobilną - GOdealer. 

Wojciech Regulski 
Dyrektor Biura Sprzedaży
Produktów Rynków Finansowych
ds. E-Commerce & Mikro
w Banku BNP Paribas

FX Planet jak i GOdealer zapewniają szybką i łatwą wymianę walut po
konkurencyjnych kursach już od 1 jednostki waluty. Pozwalają na realizacje
transakcji natychmiastowych oraz terminowych. Dostępnych jest ponad 80 par
walutowych, a system wzbogacony został o możliwość składania ofert – czyli
zleceń oczekujących na realizację oraz alertów kursowych, aby zapewnić pełną
elastyczność dla Klientów. 

Leasing

rolnictwo, 
budownictwo i inżynieria lądowa, 
sprzęt przeładunkowy,
transport,
przemysł i dystrybucja,

Leasing umożliwia dostęp do aktywów, których potrzebuje Twój biznes.
Leasingodawca użyczy Ci sprzętu w zamian za regularne płatności, czyli raty
leasingowe. Warto pamiętać, że aby otrzymać finansowanie, firma musi być
obecna na rynku przynajmniej przez 12 miesięcy. Jako przedsiębiorczyni
możesz uzyskać finansowanie sprzętów w wielu obszarach, m.in.: 

IT,
sprzęt drukujący,
sprzęt medyczny,
telekomunikacja,
fotowoltaika i inne aktywa zielone.

https://www.bnpparibas.pl/male-firmy/bankowosc-internetowa/fx-planet


pożyczka leasingowa (również europejska pod dotacje unijne),
leasing operacyjny,
leasing finansowy,
leasing zwrotny na sprzęt zakupiony w ostatnich 12 miesiącach.

Przy wyborze produktu finansowego warto zwrócić szczególną uwagę na
następujące parametry: okres leasingu, udział własny, oprocentowanie,
częstotliwość rat, ubezpieczenie, wysokość wykupu oraz waluta finansowania.
Te wszystkie parametry mają wpływ na koszt oferty.

Warto pamiętać, że na rynku dostępnych jest wiele produktów leasingowych: 

https://www.bnpparibas.pl/male-firmy/finansowanie/leasing-ruchomosci


ROZDZIAŁ III
Finansowanie,
skąd czerpać finansowanie na start?

Początkujące przedsiębiorczynie, z oczywistych
powodów, muszą liczyć koszty. W większości
przypadków nie jesteśmy w stanie precyzyjnie
przewidzieć, jak dochodowy będzie nowy biznes
i ile miesięcznie zarobimy. Pewne są natomiast
wydatki, takie jak konieczność odprowadzania
składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
czynsz za najem lokalu, opłaty za telefon,
Internet, ubezpieczenia, niezbędny sprzęt, koszty
produkcji oraz inne, zależne od specyfiki danej
działalności gospodarczej. Jest kilka możliwości
pozyskania funduszu na otwarcie własnej
działalności gospodarczej. Sprawdź, z których
możesz skorzystać.

Dotacja z Urzędu Pracy

osób posiadających status bezrobotnych,
opiekunów osoby niepełnosprawnej, niepracujących i poszukujących pracy,
absolwentów centrów i klubów integracji społecznej.

Dotację można otrzymać jednorazowo i nie może być one wyższa niż 6-krotna
wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Ubiegać się o nią można jedynie przed
zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

Dotacja z urzędu pracy jest przeznaczona dla:



Osoba, która otrzymuje dotację na założenie firmy, jest zobowiązana do
prowadzenia jej przez następne minimum 12 miesięcy. Musi również
udokumentować i rozliczyć poniesione wydatki w ciągu 2 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności.
Dowiedz się więcej tutaj!

Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” 

studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia, jednolitych studiów
magisterskich,
absolwenci szkół i uczelni wyższych, którzy poszukują pracy - do 4 lat od
ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
bezrobotni, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy,
opiekuni osób z niepełnosprawnościami.

Jest to pożyczka, której udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Nie może
przekroczyć 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli mniej więcej 130 tys.
zł. Aktualnie oprocentowanie pożyczki wynosi 1,7 proc. lub 0,68 proc. w skali roku.
Pożyczkobiorca nie płaci prowizji ani za udzielenie pożyczki, ani za jej obsługę.
Okres spłaty wynosi do 7 lat, a karencja – rok.

Kto może się ubiegać o taką pożyczkę?

Link do kalkulatora spłat znajdziesz tutaj!

Polski Fundusz Rozwoju 

platformy startowe,
pożyczki unijne,
specjalne środki dla branż ICT, gaming czy AI,
zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
programy akceleracyjne.

Oferta Polskiego Funduszu Rozwoju dedykowana jest młodym, jak i rozwiniętym
już firmom. Na stronie Funduszu jest ponad 40 ofert w zakresie finansowania,
dedykowanych startupom oraz małym firmom, są to m.in.

Polski Fundusz Rozwoju świadczy również wsparcie pozafinansowe, takie jak
doradztwo, pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych czy wejściu na
zagraniczne rynki.
Więcej informacji znajdziesz tutaj!

https://zielonalinia.gov.pl/Jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-32200
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/
https://pfr.pl/


Finansowanie dla startupów w ramach PARP

funduszu kapitału zalążkowego (seed capital),
funduszu podwyższonego ryzyka (venture capital - VC),
wsparcia anioła biznesu.

Jeśli masz innowacyjny pomysł, ale nie masz pieniędzy na jego realizację,
możesz skorzystać z różnych form wsparcia finansowego dla startup-ów. Ty
otrzymasz od inwestora kapitał, a inwestor możliwość ingerowania w Twój
projekt i strategię jego rozwoju.

Jako startup możesz skorzystać ze wsparcia w ramach:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź TUTAJ!

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej firmy/przedsiębiorcy.

KREDYT NA DOBRY START KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

WSPÓŁFINANSOWANIE INWESTYCJI
realizowanych przy wsparciu 
Funduszy Unijnych

https://www.parp.gov.pl/start-biznesu
https://www.bnpparibas.pl/male-firmy/finansowanie/kredyt-na-dobry-start
https://www.bnpparibas.pl/male-firmy/finansowanie/kredyt-w-rachunku-biezacym
https://www.bnpparibas.pl/male-firmy/finansowanie/o-funduszach


Samochód na start – sposoby finansowania
Jeśli potrzebujesz samochodu, do wyboru masz kilka sposobów jego
sfinansowania. Standardową formą jest zakup auta za gotówkę, przy
wykorzystaniu odłożonych oszczędności. Zbieranie pieniędzy na samochód
może jednak trwać długo, dlatego dobrą alternatywą może okazać się kredyt
samochodowy, który pomoże Ci zdobyć niezbędne środki finansowe i rozłożyć
spłatę auta na raty.

Kolejną opcją jest leasing firmowy. Taka forma finansowania polega na tym, że
w zamian za miesięczną ratę przez określony czas użytkujesz samochód, który
jest własnością leasingodawcy. Po zakończeniu okresu leasingu, masz
możliwość zwrotu pojazdu lub jego wykupu.

Bardzo wygodną formą jest  również długoterminowy wynajem auta. Na czym
to polega? Gdy decydujesz się na wynajem długoterminowy, dostajesz do
użytku nowy samochód w zamian za stałą, miesięczną opłatę. Pod tym
względem usługa ta przypomina leasing. 

rejestracją pojazdu,
ubezpieczeniem komunikacyjnym,
serwisowaniem samochodu,
naprawą szkód,
pakietem assistance.

Wynajem długoterminowy ma tę przewagę nad innymi formami
finansowania, że jedna opłata pokrywa niemal wszystkie koszty związane z
użytkowaniem samochodu. W tym również wydatki związane z:

https://www.bnpparibas.pl/male-firmy/wynajem-dlugoterminowy-auto-plan


ROZDZIAŁ IV
Przychód,
czyli biznes musi zarabiać

Jest kilka pojęć, które – jeśli chcesz prowadzić
własną firmę – warto, byś znała. A przede
wszystkim była w stanie je od siebie odróżnić.
Dochód i przychód to zupełnie co innego,
podobnie jak obrót. Postaramy się - najprościej
jak to możliwe - wytłumaczyć Ci wszystkie
pojęcia.

Przychód
to łączna wartość netto tego, co
sprzedasz – dobra, towary czy usługi,
oraz inne pożytki związane z
działalnością – np. odsetki od lokaty
firmowej. Dochód

to przychody pomniejszone o koszty
ich uzyskania (na rękę).

Obrót
to wszystkie wpływy do firmy w
danym okresie.



Sprawdź, czy to się opłaca. Zastanów się, ile musisz zarobić na swoim pomyśle
w perspektywie miesięcznej, kwartalnej i rocznej. W jaki sposób najlepiej to
zrobić? Pamiętaj, że bez monetyzacji twojego pomysłu, biznes nie ma sensu. 
W zasadzie nie można go wtedy nazwać biznesem.

W jaki sposób można generować
przychody?

sprzedaż produktów,
opłaty za korzystanie z usług,
opłaty abonenckie za stały dostęp do usługi,
opłaty za wypożyczanie,
opłaty za udzielone licencje,
prowizje za pośrednictwo.

To proste - dzięki zapłatom Klientów.

Przykładowe strumienie przychodów:

Czym są dochody aktywne i pasywne?
DOCHÓD AKTYWNY
to najbardziej popularny sposób na
zarabianie pieniędzy. Polega na
otrzymywaniu wynagrodzenia za
pracę, sprzedany produkt czy
usługę. 

DOCHÓD PASYWNY
wiąże się ze znacznie mniejszym
zaangażowaniem czasu i pracy. Jest
to tak naprawdę jednorazowy
nakład pracy i czasu, dzięki któremu
możemy czerpać korzyści finansowe
w dłuższej perspektywie. 



Poniżej parę przykładów, abyś lepiej zrozumiała,
 na czym to polega:

Nieruchomości – dysponujesz mieszkaniem, które wynajmujesz swoim
lokatorom, a wynajem generuje comiesięczny dochód. Tak samo jest w
przypadku gruntów i dzierżawy ziemi.
Wynajem – posiadasz ruchomości – auta, sprzęt, komputery - które
regularnie wynajmujesz, otrzymując za nie pieniądze.
Urządzanie i biznesy samoobsługowe – automaty z napojami i jedzeniem
albo samoobsługowa myjnia samochodowa. To biznes, który najłatwiej
zautomatyzować. 
Prawa autorskie – stworzyłaś kiedyś dzieło, które ma znamiona prawa
autorskiego. Kiedy sprzedają się Twoje książki, gry, grafiki, muzyka, zdjęcia,
Ty otrzymujesz dochód pasywny za swoją twórczość.
Licencje i patenty – możesz odpłatnie udostępnić licencję na swój, np.
logotyp, oprogramowanie czy wynalazek.
Instrumenty finansowe - ulokowanie pieniędzy na lokacie lub koncie
oszczędnościowym, z których czerpiesz dochód w przypadku odsetek.
Dywidendy, czyli wypłaty z zysku spółki, w której jesteś inwestorem.
Billboardy - możesz udostępnić kawałek swojego podwórka i uzyskiwać
dochód pasywny.
Kurs online, e-book, audiobook – nagrany/napisany raz, możesz
sprzedawać w zasadzie bezterminowo - dopóki treści w nim się nie
zdezaktualizują.
Franczyza – jeśli masz już swój biznes i chcesz sprzedać jego koncept, to
możesz go sprzedawać w formie licencji z koniecznością zapłaty cyklicznej
opłaty na Twój rachunek.
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2.

3.
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Już wiesz, w jaki sposób możesz zarabiać pieniądze w swojej firmie. Możliwości
jest wiele. To, co jest ważne, to dywersyfikacja źródeł przychodów i dochodów.
Ryzykowne jest stawianie wszystkiego na jedną kartę, czyli jedną usługę czy
produkt. Zróżnicowanie asortymentu produkcji lub pakietu usług jest ważne z
perspektywy zmniejszenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.

Tak samo jest w przypadku klientów, dzięki którym zarabiasz. Nie uzależniaj się
od jednego wielkiego kontrahenta. Warto dywersyfikować działania także w
tym obszarze.



ROZDZIAŁ V
Wycena,
czyli (do)ceń się!

Badanie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką z
września 2022 roku pokazuje, że aż 40% polskich
przedsiębiorczyń twierdzi, że wycena ich
produktów i usług sprawia im problemy. Wynika
to z niechęci do rozmów o pieniądzach lub
nieznajomości cen konkurencji. Ponad 1/3
czasami zdarza się prowadzić projekty lub brać w
nich udział nieodpłatnie. Zdaniem Polek 80%
kobiet zaniża swoje oczekiwania finansowe, a
14% wycenia swoje działania poniżej stawki
rynkowej. Odpowiedz sobie teraz na jedno ważne
pytanie: czy chcesz pracować za darmo?

https://sukcespisanyszminka.pl/wp-content/uploads/2022/01/Raport-Poczucie-wlasnej-wartosci-polskich-przedsiebiorczyn-a-wycena-ich-uslug.pdf


Pasja może iść w parze
z zyskownym biznesem,

ale nie musi!

Wiele kobiet boi się pieniądza. Jeżeli jesteś jedną z nich, to czas najwyższy, abyś
aktywnie zaczęła zmieniać to nastawienie. Zwłaszcza, jeżeli chcesz założyć
własną firmę. Niech w Twojej głowie „zły pieniądz” zostanie zastąpiony przez
„dobry zasób”, który pozwala na funkcjonowanie twojego biznesu i generuje
zyski. Nie uznawaj pracy za swoje hobby i rozdziel te dwa aspekty swojego
życia. To nie oznacza jednak, że masz zapominać o swojej pasji!

Ustalanie ceny
Nie istnieje jedna uniwersalna zasada kształtowania ceny. Każdy producent
ustala własną strategię cenową z tego względu, że każdy posiada trochę inny
produkt bądź działa w innych otoczeniu konkurencyjnym. Najprościej jest
sprzedawać coś taniej. Pytanie jednak brzmi: „Czy to się opłaca?”. Jeżeli
decydujesz się sprzedawać coś taniej, to musisz skorzystać z ekonomii skali. Co
to znaczy? Musisz postawić na ilość, bo zaczniesz zarabiać dopiero przy
określonej masie.
 
Jedne firmy oferują produkt po cenach dumpingowych (czyli cenach
stanowczo zaniżonych), inni zaś preferują „zbierać śmietankę”, czyli ofertować
produkt ekskluzywny dla segmentu Klientów o zasobniejszych portfelach. 

Generalnie na polskim rynku nadal konkuruje się ceną. Z tego powodu warto
zawsze wykonać wcześniej wspomniany benchmarking – porównać nasze
ceny z cenami konkurentów. Okazuje się bowiem, że występuje coś takiego jak
„zakotwiczenie”. W sytuacji gdy obok droższego produktu, na półce pojawi się
niewiele tańszy, przecięty Klient najprawdopodobniej wybierze ten, na którym
może pozornie przyoszczędzić. Nawet jeżeli nie będzie to szło w parze z
jakością!



Co wziąć pod uwagę, tworząc ceny
swoich produktów i usług?

ceny na lokalnym rynku,
zasobność portfeli,
najniższą możliwą cenę, poniżej której zaczniemy ponosić stratę.

Ważne, abyś poznała pewne mechanizmy związane z kształtowaniem cen,
które mają swoje odzwierciedlenie w zachowaniach zakupowych
konsumentów. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie metody sprawdzają się w
danej branży czy w przypadku danego produktu. Szczególnie na początku, nie
obawiaj się eksperymentować.  Inaczej nie dowiesz się, co sprawdza się w
Twoim przypadku.

Na rynku występują tzw. „ceny okrągłe” (np. 19 PLN czy 100 PLN). Warto
zastosować je w momencie, gdy Klient nabywa produkt w sposób
emocjonalny. Dlaczego? Bo chce wówczas szybko przeskanować cenę bez
zbędnego zastanowienia. Z cenami okrągłymi konkurują ceny z groszami,
które dają największy efekt sprzedażowy. Stosowane są zazwyczaj w sytuacji,
gdy Klient nabywa produkt w sposób racjonalny, czyli zastanawia się nad
zakupem, chce go przemyśleć, analizuje i porównuje różne oferty cenowe. 

Według badań przeprowadzonych przez Coulter, Choi i Monroe wynika, że
nawet długość fonetyczna, czyli liczba sylab, wpływa na postrzeganie ceny
przez konsumenta. Im cena ma więcej sylab, tym wydaje się ona wyższa. Cena,
która ma krótszą długość fonetyczną, odbierana jest przez Klienta jako
atrakcyjniejsza.

Niektóre firmy stosują także płatność w ratach, czyli oferują możliwość
rozłożenia kosztu zakupu produktu bądź usługi w dłuższym okresie. Przykład:
sprzedajesz szkolenie za 396 PLN. Jeśli oferujesz płatność w czterech ratach po
99 PLN, wpływasz na lepszą ocenę atrakcyjności swojej oferty. Dodatkowo
istnieje prawdopodobieństwo, że potencjalny klient porówna cenę raty (99 zł)
do ceny całkowitej oferty Twojego konkurenta.



Na podobnej zasadzie działa dzienny bądź miesięczny ekwiwalent ceny.
Wyobraź sobie, że chcesz sprzedać Klientowi swoje usługi za 60 000 PLN. W
jego oczach oferta będzie o wiele bardziej atrakcyjna, jeżeli przedstawisz mu tę
inwestycję jako długoterminową, np. w skali 10 miesięcy, za którą musi zapłacić
jedyne 6 000 PLN miesięcznie. Ten sam efekt uzyskujemy w przypadku
abonamentów miesięcznych - zamiast 99 PLN/miesięcznie, bardziej atrakcyjne
wydaje się „3,30 PLN na dzień”. 

Okazuje się, że  również fizyczna wielkość ceny wpływa na percepcję
konsumentów. Kwota zapisana mniejszą czcionką wydaje się być niższa! A to
nie wszystko, Klienci są w stanie zapłacić więcej, jeżeli wskazana kwota jest
„precyzyjnie określona”. Co to znaczy? Zamiast ustalać cenę na poziomie 250
000 PLN, kształtujemy ją na poziomie 262 978 PLN. Przy zakupach
racjonalnych (takich jak mieszkanie czy sprzęt RTV), najlepiej dodatkowo
wzmocnić ją - psychologicznie - groszami i nadać cenę 262 978,22 PLN. Tak
samo jest przy ofertach sponsorskich. Podanie precyzyjnie określonej kwoty,
uwiarygadnia wyliczenia ofertowe. Klient nie czuje się wówczas oszukiwany.

Jeżeli w ofercie porównasz swoją cenę z wyższą ceną konkurencji, Klienci
instynktownie wybiorą Twój produkt. Dlaczego? To oczywiste. Czują się wtedy
mniej zmotywowani do dalszego szukania. Dodatkowo, bardzo ważne jest,
abyś wizualnie odróżniła cenę aktualną od ceny referencyjnej (na przykład za
pomocą innego koloru czy wielkości czcionki).



Kiedy oferujesz rabat, chcesz aby
Klienci poczuli, że znaleźli super
niepowtarzalną okazję. Stosując
rabat, pokaż kwotę, którą w
rzeczywistości zyskują, a nie
procenty. Zamiast 20% rabatu,
napisz, że klient zyskuje 40 PLN.
Pamiętaj, żeby zawsze uzasadnić
zniżkę (np. oferta z okazji Dnia
Matki, czyszczenie magazynu czy
ostatnie sztuki w kolekcji). W innym
przypadku Klient może pomyśleć, że
chcesz się pozbyć towaru, który się
nie sprzedaje bądź jest wadliwy.

Niektóre firmy oferują możliwość
przedpłaty, namawiając do
wcześniejszego opłacenia oferty po
bardziej atrakcyjnej cenie. Płacisz z
góry za pakiet = płacisz mniej.

Dobrym pomysłem na urozmaicenie
oferty cenowej jest zastosowanie
promocji łączonych. „W pełnym
pakiecie oszczędzasz 30%” albo „Kup
dwa produkty – zapłacisz za drugi
50%”. Według przeprowadzonych
badań, zakup w pakiecie wywołuje
zmniejszenie poczucia winy, a nawet
może wywołać poczucie
„zaoszczędzenia”!

Coraz bardziej popularna staje się
również metoda tzw. odroczonej
płatności. Dzieje się tak za sprawą
aplikacji takich jak Klarna, Twisto czy
PayPo. Dzięki nim Klient może
dokonać zakupu – zarówno
stacjonarnie, jak i online, od razu
otrzymać produkt - a zapłacić za
niego dopiero w przeciągu kolejnych
30, a nawet 45 dni.



Promocja przy wykorzystaniu kampanii reklamowych na Google,
Facebooku, Instagramie i innych platformach społecznościowych.
Przez współpracę z doświadczonymi agencjami, które pomogą
wypozycjonować Twoją firmę w wyszukiwarkach internetową.
Korzystanie z dostępności mediów tradycyjnych (reklama w prasie, radiu,
telewizji) i rozwiązań mediowych dostępnych w Internecie. 
Organizowanie wydarzeń, np. konferencji, pokazów, eventów
promocyjnych. 
Wsparcie influencerów przez nawiązanie z nimi aktywnej współpracy. 
Rekomendacje Klientów - zachęcanie do polecania firmy ich znajomym i
rodzinie. Również polubienia i pozytywne opinie klientów, które są bardzo
popularnym sposobem promowania firmy.
Bezpłatne gifty promujące Twoją firmę, dostarczane Klientom np. podczas
skorzystania z usługi/ zakupu.

W zależności od rodzaju działalności jaką prowadzisz i jaki budżet posiadasz,
warto wypromować się w Internecie. Istnieje na to kilka sposobów:
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Promowanie firmy



FACEBOOK – najbardziej rozbudowana platforma, posiadająca wiele
darmowych rozwiązań dla prowadzenia kont firmowych. Dzięki niej można
dotrzeć do potencjalnych Klientów, zarówno w małych miejscowościach, jak i
dużych miastach, w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach. 

INSTAGRAM – platforma społecznościowa, znana do tej pory głównie z nacisku
na estetyczne zdjęcia, w ostatnim czasie dostarcza wielu rozwiązań video. Jest
bardzo skuteczna w promowaniu towarów i usług. W naturalny sposób może
posłużyć jako główna platforma sprzedażowa w mediach społecznościowych
oraz jako miejsce do budowania silnej marki osobistej podczas sprzedaży
usług. 

LINKEDIN – platforma o charakterze korporacyjnym, gdzie możesz nawiązać
atrakcyjne kontakty B2B oraz B2C i dotrzeć do profesjonalistów z różnych
branż. Dodatkowo jest to świetne miejsce co poszukiwania współpracowników.

TIKTOK to platforma społecznościowa, dedykowana głównie młodym
odbiorcom. Wyróżnia się dynamicznymi, krótkim filmikami w pionowym
formacie. Dzięki niej możesz w łatwy i przystępny sposób wypromować firmę,,
która kieruje swoją usługę/ofertę dla tej grupy odbiorców. 

YOUTUBE – platforma społecznościowa oraz jednocześnie platforma
streamingowa. Przyjmuje się, że jest najpopularniejszym social media w Polsce.
Dzięki bliskiej współpracy z Google, obecność na tej platformie dobrze wpływa
na Twoją firmę w wyszukiwarce www. YouTube skupia się na treściach
dłuższych w porównaniu do innych platform.

TWITTER – popularna platforma społecznościowa, która skupia się na krótkich
treściach, głównie w formie wpisów tekstowych. Bardzo dobrze sprawdzi się w
firmach, które chcą dzielić się nowinkami, aktualnościami oraz opiniami.
Przyjęło się, że medium to wykorzystywane jest najczęściej wśród dziennikarzy
oraz polityków. Często traktowany jest jak portal informacyjny. 

Promowanie firmy



Platformy social media umożliwiają dotarcie do zróżnicowanych grup –
zarówno wiekowych, jak i pod względem zainteresowań. Mnogość narzędzi
umożliwia prowadzenie działań sprzedażowych oraz działań umacniających
nasz wizerunek jako pracodawczyni/ usługodawczyni/ ekspertki. Aby
wprowadzenie promocji w social mediach było najbardziej efektywne, należy
zastanowić się nad tym, w jaki sposób te działania mają przekładać się na nasz
biznes i jaki cel te działania mają spełniać. Ważne jest strategiczne spojrzenie i
ustalenie, kim jest nasz odbiorca. Dobór odpowiedniej platformy i
zaplanowanie działań w ramach jej narzędzi, może bardzo szybko przynieść
pożądany efekt. Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać w biznesie online to
ogromna waga dialogu i bezpośredniego kontaktu z Klientem. Żadne medium
nie daje takiej szybkości wymiany opinii oraz wrażeń w związku z naszym
produktem czy usługą jak właśnie media społecznościowe. Ten ogromny
potencjał to dziś bez wątpienia narzędzie rozpędzające biznes od podstaw.

Ciężko w dzisiejszym czasie wyobrazić sobie promocję firmy
bez wykorzystania narzędzi dostępnych w Internecie oraz
mediach społecznościowych.

"

Aleksandra Łęcka
ekspertka ds. Komunikacji Social Media
w Banku BNP Paribas 



ROZDZIAŁ VI
Koszty,
czyli firma na starcie

Już wiesz, w jaki sposób generować przychody w
swojej firmie, jak ustalać ceny i wyceniać swoje
produkty czy usługi. Teraz czas, byś zastanowiła
się, jakie koszty poniesiesz w związku z
prowadzeniem firmy. Ile pieniędzy potrzebujesz
na stworzenie produktu? Jakie będziesz miała
koszty miesięczne i roczne? Jeżeli nie wiesz
nawet, jak zabrać się za poszukiwanie
odpowiedzi na te pytania, to nie obawiaj się. Z
pomocą przychodzi ten rozdział.



KOSZTY STAŁE KOSZTY ZMIENNE

- czynsz/wynajem biura,
- wynagrodzenia pracowników,
- usługi telekomunikacyjne i
Internet,
- usługi księgowe,
- abonament za hosting czy
utrzymanie strony internetowej,
- amortyzacja sprzętu,
- licencja na program do
wystawiania faktur,
- TY, czyli twoja pensja.

- produkcja (materiały i energia),
- marketing i promocja,
- usługi obce,
- sprzęt, 
- transport (np. taksówki) i podróże
służbowe,
- prowizje od pośredników
transakcji internetowych,
- przesyłki kurierskie i pocztowe.

Koszty stałe vs. koszty zmienne
Koszty stałe to takie, które ponosisz niezależnie od wielkości produkcji czy
realizacji swoich usług. W kontrze do tego są koszty zmienne. Poniżej
znajdziesz kilka przykładów takich kosztów w małej firmie. Dzięki temu lepiej
zrozumiesz o co chodzi, a przy okazji zobaczysz, jakie pozycje powinnaś wziąć
pod uwagę, gdy będziesz przygotowywać się do otwarcia swojej małej firmy.

Przykłady kosztów

usługi prawne rozliczane jako stały abonament miesięczny = koszt
stały,
usługi prawne pojedyncze /ad hoc = koszt zmienny,
usługi PR w postaci współpracy ramowej o comiesięcznej stałej
kwocie = koszt stały
usługi PR pojedyncze, od czasu do czasu / przy konkretnym projekcie
= koszt zmienny

Warto wziąć jednak pod uwagę, że niektóre wyżej wskazane koszty
mogą przybierać formę inną niż wskazaną w tabeli. Przykłady:

UWAGA! Pamiętaj, aby w kosztach stałych wpisać także SIEBIE. Jest to
minimum, które musisz otrzymać z własnej firmy, aby móc się utrzymać.



Policz, ile kosztuje współpraca
z pracownikiem na podstawie
umowy o pracę, umowy
zlecenie czy umowy o dzieło.

Sprawdź
TUTAJ!

Pełna kwota wynagrodzeń
Planowane podwyżki
Premie i prezenty dla pracowników
Odejścia i redukcje
Umowy zlecenia i o dzieło
Koszty zatrudnienia nowych
pracowników
Pakiety medyczne dla pracowników

WYNAGRODZENIA
Podwykonawcy
Usługi doradcze 
Pracownicy z własną działalnością
Agenci i pośrednicy
Usługi księgowe
Przesyłki (poczta, kurier)
Outsourcing

USŁUGI OBCE

PR/ reklama/ działania w social mediach
Promocja
Materiały i gadżety marketingowe
Wystawy/ ekspozycje
Próbki/ demo/ testery

MARKETING
Prowizje od sprzedaży
Agenci sprzedaży
Podróże służbowe
Pokazy i prezenty dla klientów
Wynajem powierzchni na sklep
Wyposażenie sklepu
Transport do klienta

SPRZEDAŻ

Wynajem i koszty biura
Obsługa prawna
Koszty zarządu
Telefony i koszty IT
Przesyłki (poczta, kurier)
Księgowość (o ile nie uznana w innej
kategorii)

ADMINISTRACJA
Komputery
Hardware
Software
Licencje
Utrzymanie stron www
Serwery
Serwis

IT

Poniżej znajdziesz przykładowe koszty prowadzenia małej firmy, 
które powinnaś wziąć pod uwagę przy jej tworzeniu.

https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen
https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen


Wielu rzeczy, np. artykułów papierniczych, komputera czy telefonu, używamy
zarówno do celów prywatnych, jak i osobistych. By zaliczyć coś w koszty naszej
działalności gospodarczej, ten koszt musi być bezpośrednio związany z
przedmiotem naszej działalności i ma mieć na celu umożliwienie nam
osiągniecia dochodu. Nie jest zatem bezpiecznym i rozsądnym stwierdzenie,
że przedsiębiorca może „brać wszystko na fakturę”. Wydatki nieuzasadnione
mogą być zakwestionowane przez Urząd Skarbowy.

Czy majątek osobisty może stać się
majątkiem firmowym?

Czy współmałżonek odpowiada
za moje długi?
Aby wyjaśnić, jak wyglądają relacje i zakres odpowiedzialności w tym
przypadku, musimy sięgnąć do meandrów prawa rodzinnego i kwestii
majątkowych. Zapewne słyszeliście o małżeńskiej wspólnocie majątkowej –
majątek, który małżonkowie wypracują i nabędą w trakcie związku
małżeńskiego jest ich wspólnym majątkiem i przysługuje im do niego takie
samo prawo. Do takiej wspólnoty majątkowej należą m.in. dochody z
działalności gospodarczej czy wynagrodzenia za pracę. W takim przypadku,
jeśli nie odniesiemy biznesowego sukcesu, kontrahenci i wierzyciele mogą - w
ostateczności - sięgnąć do naszego majątku wspólnego, związanego z
prowadzoną działalnością.



ROZDZIAŁ VI
PAPIEROLOGIA NA START,
czyli bez biznesplanu ani rusz

Biznesplan często określany jest jako mapa
potrzeb firmy. Dzięki niemu, już od początku
założenia działalności gospodarczej, będziesz
miała punkt wyjścia do podejmowania decyzji
biznesowych. Ponadto jest to dokument, który
bardzo często wymagany jest przez instytucje
zewnętrzne, oferujące dofinansowanie na start –
Urząd Pracy, Fundusz Europejski czy
organizatorów konkursów biznesowych albo
rund inwestorskich.

Tworząc biznesplan, kieruj się metodą od ogółu do szczegółu.
Nie kopiuj biznesplanu wraz z gotowymi odpowiedziami z Internetu.
Najprawdopodobniej nie będą one pasować do Twojego pomysłu na
biznes.
Pamiętaj, aby w biznesplanie używać jak najbardziej aktualnych danych.
Czasy pandemii spowodowały, że otoczenie biznesowe dynamicznie się
zmienia i Twoje doświadczenia oraz wiedza sprzed kilku lat czy miesięcy,
mogą być już nieaktualne.
Za każdym razem, gdy chcesz złożyć wniosek o finansowanie, zobacz jaki
wzór biznesplanu wymaga dana instytucja. Mogą się one nieco od siebie
różnić.
Określając cele biznesowe, zastosuj się do metody SMART.
Po wypełnieniu biznesplanu, nie wstydź się pokazać go innym osobom.
Może się okazać, że otrzymasz od nich cenne sugestie, a nawet dodatkowe
pomysły. Sprawdzisz także, czy to co stworzyłaś jest zrozumiałe dla osoby,
która po raz pierwszy słyszy o Twoim pomyśle na biznes.

Kilka praktycznych porad:



Na czym polega ustalanie celów metodą SMART?

W ciągu pierwszego roku działalności wolumen sprzedaży produktu
SYX wyniesie 10 000 sztuk.
W pierwszym miesiącu działalności firmy będę w stanie wykonać 154
konsultacje indywidualne.
Płatne działania reklamowe w social mediach, w ciągu roku, pozwolą
mi na zdobycie ponad 3000 obserwujących na Instagramie.

Ustalając cele biznesowe metodą SMART, powinnaś pamiętać, by były one: 

S (specific) – konkretne, szczegółowe
M (measurable) – mierzalne
A (achievable) – realne do osiągniecia
R (relevant) – istotne
T (time-based) – określone w czasie

PRZYKŁADY:

Zobacz, jak wygląda
biznesplan tutaj!

https://uap.edu.pl/media/2015/02/biznes-plan-wzor-obowiazujacy.pdf
https://uap.edu.pl/media/2015/02/biznes-plan-wzor-obowiazujacy.pdf


ROZDZIAŁ VII
WSPARCIE
na co dzień

Nie podlega dyskusji, że dokumenty, rozliczenia i
formalności są niezwykle ważne w prowadzeniu
własnej firmy. Ale istotne jest również, by firmę
stale rozwijać i w nią inwestować. Nie tylko
finansowo, ale też w zasoby osobiste, jak
chociażby kreatywność, analizowanie czy
krytyczne myślenia. 

Firma, która się nie rozwija, przestaje być dochodowym biznesem. Do tego nie
chcemy dopuścić, dlatego poniżej przedstawiamy Wam kilka narzędzi, które
będą Was wspierać w codziennym prowadzeniu swojej firmy.

" Prowadzenie biznesu w zmieniającym się świecie jest pełne wyzwań.
Szczególnie w obliczu wydarzeń, na które nie sposób się przygotować.
Wspieramy naszych Klientów w prowadzeniu biznesu, bo wiemy jak bardzo
ważny jest stały rozwój, podążanie za trendami oraz jak skomplikowana
potrafi być rzeczywistość gospodarcza. Dlatego podejmujemy szereg nowych
inicjatyw wspierających sąsiedzki biznes i lokalne społeczności, dzielimy się
wiedzą oraz dostarczamy produkty i rozwiązania, dzięki którym
przedsiębiorcy mogą zyskać realne wsparcie”

Maciej Wójcik
Tribe Lider zarządzający obszarem
Przedsiębiorców i Rolników
w Banku BNP Paribas



BIZNES UP! Bank BNP Paribas
Jest to cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów na Platformie
Szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Wśród
tematów można znaleźć strategie biznesowe, jak wyróżnić
się na tle konkurencji, przebranżowienie i zakładanie
biznesu, a także sukcesja firmy czy pozycjonowanie marki w
social mediach.

AGRO na obcasach
Platforma Agronomist zawiera dedykowaną sekcję dla
rolniczek - Agro na Obcasach. Prezentuje wiele materiałów
o kobietach, które odniosły sukces w branży rolno-
spożywczej (artykuły, wywiady i inspirujące filmy).
Przełamuje stereotyp, że rolnictwo i produkcja żywności to
środowisko tylko dla mężczyzn. To świat aktywnych
rolniczek prowadzących zaawansowaną technologicznie
produkcję rolną lub uprawę roślin regeneracyjnych i
przedsiębiorczyń rolnych, prowadzących biznesy oparte na
rodzimych zasobach, tradycji i kulturze lokalnej. W ramach
tego programu Bank BNP Paribas współorganizuje również
spotkania na żywo.

Kursy online SUKCES TO JA
Na kanale YouTube Sukcesu Pisanego Szminką możecie
znaleźć bezpłatne kursy online, które są merytorycznym
wsparciem w zakładaniu i prowadzeniu swojego biznesu.
Jeśli chcesz poznać techniki sprzedażowe, dzięki którym
zdobędziesz kontakty i nawiążesz długotrwałe współprace
ze sponsorami, inwestorami, czy partnerami biznesowymi,
jeśli chcesz nauczyć się wyceniać swoje usługi i produkty,
określić biznesowy cel i stworzyć mapę swojego
biznesowego pomysłu, to te kursy są właśnie dla Ciebie.

https://www.bnpparibas.pl/male-firmy/platforma-szkoleniowa-pfp
https://agronomist.pl/artykuly/dla-kobiet
https://sukcestoja.pl/wszystkie-kursy/?utm_source=Ebook&utm_medium=Finanse&utm_campaign=Kursy


Webinary SUKCES TO JA

Etat czy własna firma?
Jak zdobywać Klientów w sieci?
Jak współpracować z innymi markami? 
Jak sabotujemy swój sukces w biznesie?
Jak stworzyć ARCYMARKĘ?

Regularnie organizujemy webinary, podczas których nasi
doświadczeni eksperci dzielą się swoją wiedzą – zarówno w
zakresie prowadzenia firmy, przebranżowienia, ale też
zdrowia psychicznego, motywacji i kompetencji przyszłości.

Na początek zachęcamy Was do obejrzenia nagrań, które
szczególnie będą pomocne na początkowym etapie
prowadzenia własnej firmy:

E-booki SUKCES TO JA
Właśnie zakładasz swoją firmę? A może dopiero o tym
myślisz i szukasz pomysłu na własną działalność? Na stronie
www.sukcestoja.pl czekają bezpłatne e-booki, w których
znajdziesz mnóstwo praktycznych rad i wskazówek na
temat poszukiwania pomysłu na biznes i metody, by go
obiektywnie ocenić. Odkryjesz w nich również informacje o
sposobach na pozyskiwanie Klientów, sprzedawanie swoich
usług i produktów. Razem z autorami przejdziesz przez
wszystkie elementy modelu biznesowego i zdobędziesz
niezbędne umiejętności oraz kompetencje, które pomogą
Ci założyć bądź rozwinąć swój własny biznes.

https://www.youtube.com/watch?v=wNo2ZOaxEt0
https://www.youtube.com/watch?v=fSy2nMLufqA
https://www.youtube.com/watch?v=aanB3oFh7_A&t=266s
https://www.youtube.com/watch?v=SLUgwOYF1S8
https://www.youtube.com/watch?v=4D6g7ku0xZA
https://sukcestoja.pl/webinary/?utm_source=Ebook&utm_medium=Finanse&utm_campaign=Webinary
http://www.sukcestoja.pl/
https://sukcestoja.pl/e-book-do-pobrania/?utm_source=Ebook&utm_medium=Finanse&utm_campaign=Ebooki


O AUTORACH
Ten e-book to zbiór treści stworzonych przez doświadczonych ekspertów,
trenerów, mentorów i doradców zawodowych w Fundacji Sukcesu Pisanego
Szminką oraz ekspertów z Banku BNP Paribas.

PROGRAM SUKCES TO JA
Sukces TO JA to największy ogólnopolski program wzmacniania aktywności
zawodowej kobiet. Pomożemy Ci zdobyć nowe kompetencje i umiejętności
oraz wykorzystać je w praktyce. Program został stworzony z myślą o kobietach,
które chcą powrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie, poszukują lepszego
zatrudnienia lub chcą założyć własny biznes. Jednak z naszego wsparcia                
i materiałów może korzystać każdy. Udział w programie jest bezpłatny.

FUNDACJA SUKCESU PISANEGO SZMINKĄ
Jesteśmy największą i najstarszą organizacją w Polsce wspierającą kobiety i
młodzież w rozwoju osobistym i zawodowym. Działamy aktywnie w obszarze
zarządzania różnorodnością oraz polityk włączania współpracują z
organizacjami i korporacjami przyczyniając się do tworzenia świata równych
szans. Więcej na www.sukcespisanyszminka.pl

BANK BNP PARIBAS
Bank BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i
korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na
rynku krajowym i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do
przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Klientom segmentu bankowości
prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i
pomnażania majątku. Misją banku jest oferowanie w sposób odpowiedzialny
nowatorskich rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich
świat i będą wspierać lokalną gospodarkę.

Bank BNP Paribas wspiera również aktywnie rozwój profesjonalny Polek oraz
program aktywizacji zawodowej Sukces TO JA!

https://sukcestoja.pl/?utm_source=EmpowerMom&utm_medium=E-book&utm_campaign=Artykul
https://sukcespisanyszminka.pl/?utm_source=EmpowerMom&utm_medium=E-book&utm_campaign=Artykul
https://www.bnpparibas.pl/

