
Rady dla osoby, która 
chce założyć swoje własne 

przedsiębiorstwo



 Pozyskaj fundusze na działalność gospodarczą

Poszukaj pomysłów na działalność w kierunku 
zainteresowań oraz hobby

ZAINTERESOWANIA HOBBY



 Opieraj się na nowoczesnych technologiach

Konsultuj się z ludźmi, aby dowiedzieć się, 
czego brakuje na rynku



 Załatw odpowiednio formalności związane z 
założeniem działalności gospodarczej

DOKUMENTY NIEZBĘDNE 
PRZEDSIĘBIORCY

numer NIP

wpis do CEIDG

Numer Ubezpieczenia 
Społecznego Płatnika 

(NUSP)

pozwolenia i koncesje

numer konta 
bankowego 

przedsiębiorcy

wpis do Krajowego 
Rejestru Podmiotów 
Gospodarki REGON



 Poproś o pomoc doświadczonych 
przedsiębiorców

 Zawiąż spółkę



 Ustal rodzaj przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa

spółki

jednoosobowa 
działalność 

gospodarcza

państwowe

spółdzielnie

cywilne kapitałoweosobowe

jawna

partnerska

komandytowa

komandytowo-
-akcyjna

akcyjna

z ograniczoną 
odpowiedzial-

nością



 Ciężko pracuj i nie przejmuj się drobnymi 
porażkami

Dobrze zarządzaj finansami



 Nie rozwijaj zbyt szybko swojego 
przedsiębiorstwa

Dobierz odpowiednich pracowników i dobrze ich 
traktuj



 Bądź otwarty na nowe pomysły

Miej rezerwę finansową 
w razie porażki



 Nie zaniedbuj majątku przedsiębiorstwa oraz 
sprzętu, który jest w nim zawarty

Zacznij od małej 
działalności 
gospodarczej i 
stopniowo ją rozwijaj



 Stosuj różne rodzaje 
marketingu do promowania 
firmy

Nastaw się na pełną odpowiedzialność za każde 
działania w firmie oraz pracowników



„Firmy muszą zachowywać się jak rekiny, aby przetrwać. 
Jeżeli nie będą przeć do przodu, utoną.”

Richard Branson
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Wykonanie
Patrycja Orzeł, klasa I D
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