
Finanse dla młodych,  
czyli jak zarabiać, inwestować  

i oszczędzać pieniądze  
w przyszłości? 



 

 

     Dopiero dzięki "dopasowaniu" 

dwóch elementów - tzn. Twoich 

potrzeb i możliwości (tych 

związanych z planowaną przez 

Ciebie praca) oraz potrzeb 

rynku, masz szansę osiągnąć 

sukces - podjąć pracę. 

 

Szukanie pracy   



     Im więcej zbierzesz informacji tym lepiej 

poznasz rynek pracy, a więc i swoje 

możliwości znalezienia pracy na tym rynku 

Szukanie pracy c.d. 

Gdzie możemy szukać pracy ? 



Szukanie pracy c.d.  

Najwięcej pracy jest na ukrytym 

rynku pracy. Jednak większość 

ludzi szuka pracy na jawnym rynku 

pracy. 

 



Jawny i ukryty rynek 

 pracy 



Metody najczęściej 

stosowane w 

poszukiwaniu pracy wcale  

nie muszą być  

najskuteczniejsze!  

 



Załatwienie pracy to trudna rzecz. Prosząc ludzi o 

załatwienie pracy wymagasz bardzo dużo. Może nie 

będą mogli tego zrobić i w konsekwencji np. zaczną 

Ciebie unikać. 
 

Pytaj znajomych o kontakt i informację. 

Nie proś ich, aby załatwili Tobie pracę 

Zbuduj swoją własną sieć kontaktów i 

zdobądź informację o pracy „po znajomości” 
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Postępując w tak  

opisany sposób 

utworzysz sieć - 

podobną do sieci 

pajęczej, w którą 

może "coś 

wpaść". 
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• Prasa – źródło ofert, informacji o rynku 

pracy zamieszczanych w dodatkach 
ogólnopolskich i lokalnych; 

• Radio i telewizja – wiadomości czerpiemy 

z programów o rynku pracy, mających 
charakter przeglądu wydarzeń gospodarczych 
danego regionu; 



• Targi, giełdy pracy, prezentacje firm – 
są bardzo dobrym sposobem na znalezienie pracy 
pod warunkiem, że....... 

Jesteśmy przygotowani. 
• Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy 

Urząd Pracy – miejsca gdzie oprócz ofert 

pracy, skorzystamy z organizowanych kursów i 
szkoleń. 

 

 



• Odwiedzanie firm i wysyłanie swoich 
aplikacji – pozwala na rozmowę z 

potencjalnym pracodawcą, zaznajomienie się z 
firmą oraz pokazanie się  
z jak najlepszej strony. 

• Krewni i znajomi – osoby, które już pracują, 

posiadają wiedzę o wolnych miejscach w firmie, 
znają osoby prowadzące rekrutacje w firmie i 
mogą was polecić.   



• Agencje pracy czasowej –  
w Polsce coraz bardziej popularna metoda 
poszukiwania pracy; na zlecenie firm wyszukiwani 
są pracownicy. 

       Manpower 

                   Start People 

                               Randstadt 

                                          Job Impulse 

                                                         Adecco 

 



• Internet - daje nieograniczone możliwości 
poprzez:  

- docieranie do ofert pracy bezpośrednio na stronach firm nas 
interesujących; 

- przesłanie aplikacji z każdego miejsca na świecie i o każdej porze; 

Portale: 

 Pracuj.pl (dopasowywarka ofert) 

 GazetaPraca.pl (ofery dop. do lokalnego rynku) 

 Olx.pl (tanie, dorywcze oferty) 

 Jooble.com.pl (integrator ofert pracy) 

 GoWork.pl (opinie o pracodawcach) 

 

 



Szukanie pracy przez internet 



INTERNET – Profesjonalne portale. 
 Zamieszczają oferty pracy, przy jednoczesnym 

tworzeniu bazy danych kandydatów, mającej 
usprawnić wyszukiwanie odpowiednich 
pracowników przez pracodawców.  



INTERNET – strony firm 
rekrutacyjno-szkoleniowych. 

Oferują wiele porad dotyczących technik rekrutacyjnych i 
pisania CV. Z opisów i programów umieszczonych na 
stronach możemy dowiedzieć się, jakie umiejętności 
wchodzą w skład dobrej autoprezentacji. 



• Nazwa firmy: niekiedy w ogłoszeniach brakuje nazwy firmy., zawsze 

wtedy rekrutacja prowadzona jest przez agencję pośrednictwa pracy. 

Najłatwiej wtedy wejść na stronę agencji i zobaczyć dla kogo pracują 

lub zadzwonić 
 

• Stanowisko: często nam nić nie mówi, przeczytaj dokładnie 

wymagania pracodawcy oraz zakres obowiązków. TO JEST 

KLUCZEM!!! 
 

• Numer referencyjny: pomaga osobie prowadzącej rekrutację 

przyporządkować CV do określonego stanowiska. JEŚLI NIE 

PODASZ TEGO NUMERU, TWOJE PODANIE TRAFI DO KOSZA 

 

Zakres obowiązków: NIE WSZYSTKO POTRAFISZ??? Nie rezygnuj 

pochopnie, nowe umiejętności możesz zdobyć w praktyce. 



 

• Wymagania: Musisz czytać pomiędzy wierszami. Pracodawcy często 

wpisują na zapas, których tak naprawdę nie wymagają od pracowników. 

Sztucznie podnoszą poprzeczkę. 
 

• Oferujemy: Tutaj znajdziesz bardzo ogólne informację. PAMIĘTAJ!!! 

Samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy to nie są bonusy, 

tylko narzędzia pracy. 
 

• PRZESTRZEGAJ PODANYCH TERMINÓW!!! Zadzwoń i zapytaj czy 

Twoje podanie dotarło do osoby prowadzącej rekrutację.  
 

• Dane osobowe: Niestety ten zapis musi być umieszczony w 

dokumentach. BEZ TEGO NAJLEPSZA OFERTA MOŻE ZOSTAĆ 

NIEROZPATRZONA. 



 
Jak szukać pracy ? 



 

1.  Nigdy nie odpowiadaj na ogłoszenie tylko dlatego, że ono po prostu jest. 
Jest to strata czasu niezależnie od tego czy zostaniesz przyjęty, czy nie. Jeśli 
sytuacja finansowa zmusza cię do szybkiego podjęcia pracy, postaraj się, 
aby ta praca była możliwie najbliższa temu, czego szukasz. Staraj się z 
każdej pracy wyciągnąć jak najwięcej korzyści dla siebie, nie tylko 
finansowych. 

 

2. Unikaj ogłoszeń oferujących łatwe i szybkie pieniądze. Gdyby ogłoszenie 
było prawdziwe, wszystkie stanowiska byłyby już dawno obsadzone. 

 

3. Patrz na ludzi, z którymi przyjdzie ci pracować. Jeśli zostaniesz mile 
zaskoczony, przyjrzyj się uważniej ofercie. Jeśli się rozczarujesz – uważaj. 
Spytaj nie tylko o plusy, ale i minusy przyszłej pracy. 
 



4. Bądź otwarty na wszystkie propozycje, niejedna może cię mile zaskoczyć. 
 

5. Spytaj o perspektywy na przyszłość, nie będziesz przecież stać w miejscu. 
 
6. Jeśli to możliwe, zobacz, jaka atmosfera panuje w pracy. Postaraj się ustalić 
samemu, jakie perspektywy na przyszłość ma wybrana przez ciebie firma. Jeśli 
sam nie potrafisz podjąć decyzji, nie szukaj potwierdzenia u osób, z którymi 
aktualnie pracujesz 
 
7. Nie bój się wynagrodzenia prowizyjnego, jeśli naprawdę jesteś dobry.  
Przynajmniej będziesz mieć wpływ na swoje zarobki. 
 
8. Nigdy nie pozwól, by scenariusz twojego życia napisał ktoś inny, niż ty sam. 

 







Na co zwracać uwagę podpisując 
pierwszą umowę? 



FORMY ZATRUDNIENIA 
UMOWY O PRACĘ PRZEWIDZIANE W KODEKSIE PRACY 

 

• Umowa na okres próbny 

• Umowa na czas określony 

• Umowa na czas wykonywania określonej pracy 

• Umowa na czas nieokreślony 

• Umowa na zastępstwo 



FORMY ZATRUDNIENIA 
UMOWY O PRACĘ PRZEWIDZIANE W KODEKSIE PRACY 

 
Umowa na okres próbny 

• Ma charakter fakultatywny i może poprzedzać każdą z umów o pracę 

• Ma na celu wzajemne poznanie się stron stosunku pracy 

• Okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy 

• Okres próbny może być wydłużony bądź skrócony pod warunkiem, że nie 
zostanie przekroczony okres maksymalny 3 miesięcy 

• Nie można w ramach tego samego zatrudnienia zawrzeć kilku umów na 
okres próbny 

• Kodeks pracy przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy na okres 
próbny 



FORMY ZATRUDNIENIA 
UMOWY O PRACĘ PRZEWIDZIANE W KODEKSIE PRACY 

Umowa o pracę na czas nieokreślony 

• Ma na celu nawiązanie trwałej więzi pomiędzy pracownikiem i 
pracodawcą 

• Pracodawca ponosi tu wszystkie możliwe koszty związane z 
zatrudnieniem – począwszy od kosztów naboru i selekcji 
pracowników, poprzez ich przeszkolenie, przygotowanie i 
utrzymanie stanowiska pracy, wynagrodzenie, świadczenia 
socjalne, na kosztach związanych z odprawami i ewentualnymi 
odszkodowaniami skończywszy 



INNE FORMY ZATRUDNIENIA 
UMOWY PRAWA CYWILNEGO 

• Umowa zlecenie została uregulowana w art. 734 - 751 Kodeksu Cywilnego 
i według znajdującego się tam zapisu polega na tym, że przyjmujący 
zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonych czynności dla dającego 
zlecenie, za których ostatecznie efekt nie jest odpowiedzialny (odmiennie 
od umowy o dzieło, która jest tzw. umową rezultatu) 

• może być zależnie od woli stron, umową odpłatną lub nieodpłatną  
• Zazwyczaj przyjmuje się, że wykonawca zlecenia musi wykonać czynność, 

do której się zobowiązał, osobiście, jednakże dopuszcza się wykonanie 
zlecenia przez osobę trzecią – zastępcę 

• Umowa zlecenia może być w każdej chwili wypowiedziana 



INNE FORMY ZATRUDNIENIA 
UMOWY PRAWA CYWILNEGO 

Ważne cechy umowy zlecenia:  

• brak podporządkowania pracodawcy (możliwość samodzielnego 
ustalenia terminu i miejsca wykonania pracy),  

• pracę może świadczyć nie tylko osoba fizyczna, ale i podmiot 
gospodarczy (firma),  

• nie obejmuje jej ustawowe minimum wynagrodzenia i jest ono 
wypłacane z dołu (czyli po wykonaniu pracy),  

• nie ma ograniczeń w liczbie kolejnych takich umów,  

• zleceniodawca nie udziela urlopu, nie wypłaca odprawy, nie płaci za 
czas choroby. 

 



INNE FORMY ZATRUDNIENIA 
UMOWY PRAWA CYWILNEGO 

• Umowa o dzieło to tzw. umowa rezultatu, czyli zobowiązanie do wykonania 
określonego w niej dzieła (np. napisanie książki, czy wybudowanie domu) 

• Może w niej być określony termin wykonania pracy.  
 
Ważne cechy umowy o dzieło:  
• brak podporządkowania pracodawcy,  
• pracę może świadczyć nie tylko osoba fizyczna, ale i podmiot gospodarczy (firma),  
• nie obejmuje jej ustawowe minimum wynagrodzenia i jest ono wypłacane z dołu 

(czyli po wykonaniu pracy),  
• nie ma ograniczeń w liczbie kolejnych takich umów,  
• zleceniodawca nie udziela urlopu, nie wypłaca odprawy, nie płaci za czas choroby. 

 



INNE FORMY ZATRUDNIENIA 
UMOWY PRAWA CYWILNEGO 

  

 Podstawowa różnica pomiędzy stosunkiem zlecenia a 
umową o dzieło to fakt, iż w umowie zlecenia - 
przyjmujący zlecenie ma wykonać dla zamawiającego 
pewne czynności, a w umowie o dzieło - zobowiązuje 
się do dostarczenia określonych wyników swojej 
pracy w postaci dzieła. Na nim ciąży ryzyko 
pomyślnego wykonania dzieła. Tylko wykonanie tego 
dzieła jest podstawą do żądania wynagrodzenia.  



INNE FORMY ZATRUDNIENIA 
SAMOZATRUDNIENIE 

• Samozatrudnienie czyli własna działalność gospodarcza (praca na 
własny rachunek i własne ryzyko – finansowe, ekonomiczne) 

• Forma charakterystyczna dla wolnych zawodów (adwokaci, doradcy 
podatkowi, konsultanci, eksperci 

• Brak zależności przełożony – podwładny (większa elastyczność i 
samodzielność w organizowaniu pracy) 

• Wiąże się z rezygnacją praktycznie ze wszystkich praw 
pracowniczych 

• Do obowiązków samozatrudnionego należy prowadzenie 
administracji księgowo-podatkowej 



Jak zaplanować działalność 
gospodarczą i pozyskać środki  

na jej rozpoczęcie? 



Z czym Ci się kojarzy przedsiębiorczość? 
Przedsiębiorczość to cecha działania zmierzającego do zapewnienia 

racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. Jednak 
w praktyce pojęcie przedsiębiorczość rozumiane jest jako forma pracy lub 
jako czynnik produkcji zaraz obok pracy, ziemi i kapitału. 

Czy jestem przedsiębiorczy?  
Do cech człowieka przedsiębiorczego zalicza się m.in. pracowitość, 

umiejętność porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów oraz 
współdziałania, jak również aktywność, ambicje, wyobraźnie i 
elastyczność, czy też pomysłowość jak i chęć uczenia się i rozwijania. 

Poprzez to co robimy i jak się zachowujemy, jakie wartości i postawy 
prezentujemy, możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy przedsiębiorczy lub 
też nie.  

 





Jak przygotować się do wejścia na rynek? 

 

Gdy wiemy, że chcemy już działać na swój rachunek musimy 
ustalić czym będziemy się zajmować. To wbrew pozorom 
najtrudniejsza część całego przedsięwzięcia. Musimy 
bowiem wymyślić coś, co na pewno będzie się sprzedawać. 
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Jak znaleźć pomysł na biznes 

 

POMYSŁ 

TY 
sam odpowiedz co 
chciałbyś zmienić 

ULOTKI, BROSZURY, 
PORADNIKI 

ISTNIEJĄCE  FIRMY 
obserwacja, wizyty, informacje 

prasowe, współpraca 

MEDIA, INTERNET 
ogłoszenia, artykuły, 
opracowania, analizy 

ANALIZY RYNKU 
jakie potrzeby ludzi nie 

są zaspokojone 

PISMA 
SPECJALISTYCZNE I 

ZAWODOWE 

REKLAMA WIZUALNA, 
plakaty, bilboardy, 

tablice 

IMPREZY  HANDLOWE 

targi, giełdy, jarmarki 



• Obserwuj, czytaj 

• Szukaj w branży, w jakiej masz już jakąś wiedzę, doświadczenie, hobby 

• Zwróć uwagę na potrzeby, jakie miałeś podczas pracy? Czy były jakieś 
niezwykłe? 

• Pytaj ludzi o ich problemy i potrzeby? 

• Pytaj ludzi, czego im brakuje? Co chcieliby zrobić a nie mogą? 

• Łącz różne pomysły i przenoś już sprawdzone działania na nowe obszary  

• Dobrym pomysłem jest znajdowanie firm, które umierają i zastanowienie 
się, jakie firmy będą korzystać z ich upadku 

• Popełniaj błędy  

• Modrze pożyczaj pomysły 





Strony zagraniczne: 
• https://www.kickstarter.com/    

• springwise.com  

• killerstartups.com 

• coolbusinessideas.com  

• entrepreneur.com  

• zeromillion.com  

• businessideaoftheday.org  

• mysmallbiz.com  

• nichegeek.com  

• iddictive.com  

• smallscalebusiness.com 



Strony polskie: 

 

• przejdznaswoje.pl  

• mambiznes.pl  

• przepisnabiznes.pl  

• https://polakpotrafi.pl/  

https://polakpotrafi.pl/






Wybór formy działalności 
 
 Korzystanie z cudzej os. prawnej 
 Jednoosobowa działalność gospodarcza 
 Spółka (jawna, cywilna, sp. z.o.o. itd.) 
 Fundacja 
 Stowarzyszenie 
 
 



Akademickie inkubatory przedsiębiorczości 
 50 - inkubatorów AIP funkcjonuje w Polsce 

 104 - startupów otrzymało od AIP inwestycje 100 000 zł 

 107 - osób pracuje w inkubatorach AIP 

 133 - mentorów wspiera na stałe startupy w inkubatorach AIP 

 800 - treningów oraz szkoleń odbywa się rocznie dla startupów w AIP 

 1810 - startupów obecnie funckjonuje w inkubatorach AIP 

 7 000 - startupów powstało do tej pory dzięki wspariu inkubatorów AIP 

 120 000 - faktur wystawiają rocznie startupy w inkubatorach AIP 

 60 000 000 - przychodu rocznie generują startupy w inkubatorach AIP 

 



Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ułatwiają młodym osobom 
start w biznesie poprzez innowacyjny na skalę europejską sposób na 
prowadzenie firmy na zasadzie pionu AIP (w programie preinkubacji), bez 
konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej.  
 
Porównanie kosztów prowadzenia firmy w Akademickich Inkubatorach 
Przedsiębiorczości i w formie własnej działalności gospodarczej. 
 

Rodzaj Kosztu Działalność gospodarcza AIP 

Rejestracja firmy 100 - 270 PLN 250 PLN 

ZUS 320 - 800 PLN 0 PLN 

Powierzchnia biurowa 400 PLN 0 PLN 

Prowadzenie księgowości minimum 150 PLN 0 PLN 

Szkolenia i konferencje 500 PLN 0 PLN 

Porady prawne 100 PLN/h 0 PLN 

 RAZEM: minimum 1600 PLN 250 PLN 



Rozwój sieci AIP  



Co daje AIP? 
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 
pomagają w realizacji przedsiębiorczych marzeń i 
w prowadzeniu własnej firmy, poprzez wspieranie 
i udzielanie wszelkiej pomocy od A do Z. 

  

AIP to miejsce gdzie: 

• najłatwiej 

• najszybciej 

• najmniej ryzykownie 

 



Co AIP zrobi dla Twojej firmy: 
 • Działając w AIP nie musisz rejestrować własnej działalności 

gospodarczej, dzięki temu nie płacisz składki ZUS 
• Prowadzi księgowość Twojej firmy 
• Tworzy umowy, udziela porad prawnych 
• W ramach Kampanii Wspieraj Młody Biznes pozyskujemy dla Twojej 

firmy nowe atrakcyjne zlecenia 
• Udostępnia biuro 
• Pozyskuje środki na funkcjonowanie firmy – dotacje, stypendia, 

kredyty, finansowanie inwestorów kapitałowych 
• Organizuje szkolenia, byś mógł efektywnie zarządzać swoją firmą 
• Wspiera w reklamie i promocji 
• Nad rozwojem Twojej firmy czuwa sztab ekspertów 
 



Indywidualna działalność 
gospodarcza 

krok po kroku 



Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca 
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we 
własnym imieniu działalność gospodarczą 

  

Przedsiębiorca działa pod firmą - firmę ujawnia się we właściwym rejestrze:  Firma to 
nazwa przedsiębiorcy  

• np. „Adam Nowak i synowie - spółka jawna” 

• Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych 
przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku 

• Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, 
przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia 

• Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko,  firmą osoby prawnej jest jej nazwa 

  

Jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej (indywidualna działalność 
gospodarcza) jest najpopularniejszą formą działalności gospodarczej 
przewidzianej przez polski system prawny 



Krok 1: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
Aby założyć działalność gospodarczą należy wypełnić właściwy formularz - 

wniosek CEIDG. Wniosek można złożyć w formie papierowej w dowolnym 
Urzędzie Miasta lub Gminy lub w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej www.ceidg.gov.pl. Wpis do ewidencji dokonuje właściwy 
organ (po 1 lipca 2011 r. organem ewidencyjnym jest Minister 
Gospodarki). Rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna. 

  
W formularzu należy zawrzeć następujące informacje:  

•    imię i nazwisko  
•    nazwę firmy, w tym nazwę skróconą 

      •    numer ewidencji PESEL  
•    adres zamieszkania  
•    określenie przedmiotu działalności, zgodnego z PKD (Polską Klasyfikacją 
działalności)  
•    datę rozpoczęcia działalności gospodarczej (wpisana data nie może być 
wcześniejsza niż data składania wniosku).  
 

http://www.ceidg.gov.pl/


Krok 2: Numer REGON (Urząd Statystyczny) 

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania unikatowego numeru 
REGON. Zakładając działalność gospodarczą numer REGON zostanie 
przydzielony nam automatycznie. Wypełniając dane we wniosku CEIDG-1, 
niejako wnosimy o nadanie numeru REGON. CEIDG przesyła informację do 
GUS-u o założeniu nowej firmy, od tego momentu w ciągu 7 dni Urząd 
Statystyczny nada nam unikatowy numer REGON. W związku z tym, numer 
zostanie nam przydzielony praktycznie bez wychodzenia z domu, za 
wyjątkiem wizyty przy rejestracji firmy. 

 

Krok 3: Numer NIP i forma opodatkowania (Urząd Skarbowy) 

 

 



Krok 4: Firmowe konto bankowe 

Obowiązkiem każdej osoby prowadzącej własną firmę jest posiadanie swojego 
firmowego konta bankowego.  
 
Zatem założenie firmy musi wiązać się też z otwarciem swojego firmowego 
rachunku w dowolnym banku. Oczywiście obecnie przy bardzo dużym 
wyborze usług bankowych warto wybrać takie konto bankowe, które daje 
nam jako przedsiębiorcom najwięcej korzyści.  
 

Aby to zrobić należy podać następujące dane:  
•    Zaświadczenie o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP)  
•    Zaświadczenie o numerze REGON  
•    Zaświadczenie o wpisie do CEIDG 

       •    Czasami wymagane jest również posiadanie swojej firmowej pieczątki, 
na której znajduje się nazwa i adres firmy oraz numery NIP i REGON. 

 



Krok 5: Rejestracja firmy w ZUS  

Zakładając działalność gospodarczą podlegamy obowiązkowemu 
ubezpieczeniu w ZUS-ie. Obecnie przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić 
się do ubezpieczenia rentowego, emerytalnego oraz wypadkowego. 
Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest uzależnione od naszej woli i jest 
dobrowolne. 
Składając wniosek CEIDG-1o zarejestrowanie naszej firmy wskazujemy 
oddział ZUS pod który podlegamy oraz datę powstania obowiązkowego 
ubezpieczenia. Następnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej przesyła dane do ZUS o zarejestrowaniu nowej działalności 
gospodarczej. Jako że CEIDG przesyła tylko informacje o nowo powstałej 
działalności gospodarczej, to od zarejestrowania firmy musimy w ciągu 7 
dni dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy, jako osoby ubezpieczonej.  



Krok 6: Opłacenie skłądki ZUS  

 



Jedno z najczęstszych pytań, jakie zadają sobie przyszli 
przedsiębiorcy brzmi – skąd wziąć pieniądze na 
rozpoczęcie działalności, zakup sprzętu, remont biura czy 
wreszcie: na towar. Podpowiadamy, skąd brać na to 
wszystko fundusze. 

  
Na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej 

otrzymać można do 20 tysięcy złotych bezzwrotnego 
wsparcia. To w zależności od źródła, z którego zamierzamy 
skorzystać (powiatowe urzędy pracy lub środki europejskie). 
System przyjdzie przedsiębiorcy z pomocą także na 
początku jego biznesowych działań. 
 



Pomoc finansowa z Urzędu Pracy 
Powiatowe Urzędy Pracy w całym kraju dostały pule środków dla bezrobotnych, którzy 

chcą założyć działalność gospodarczą. Suma wsparcia zależy od regionu, średnio to 
około 20 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji. 

Co ważne – kolejek nie ma, bo bezrobotni boją się inwestować w firmę w czasach 
kryzysu. Tak jest chociażby w bydgoskim pośredniaku, który po ogromnym 
zainteresowaniu tą formą przeciwdziałania bezrobociu przygotował aż 500 dotacji 
w 2013 roku i 400 w 2014 i 2015 roku. W tym roku przewiduje się przekazanie 
środków na utworzenie podobnej liczby przedsiębiorstw. Oznacza to, że ci, którzy 
mają ciekawy pomysł i dobry biznesplan w ciągu kilkudziesięciu dni mogą uzyskać 
wsparcie z PUP. Spotkania dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej 
działalności gospodarczej odbywają się co czwartek, około godz. 9.00, na ul. 
Mennica 6 w Bydgoszczy.  
Kto może się starać o środki z PUP na własną firmę? Choć warunków jest sporo, to 
nie wydają się szczególnie trudne do spełnienia. Przede wszystkim trzeba posiadać 
status bezrobotnego, a więc być zarejestrowanym w urzędzie.  

 



Anioły biznesu 
Innym sposobem pozyskania kapitału z prywatnych środków, lecz nie na zasadzie 

pożyczki jest zwrócenie się do osoby lub instytucji zwanej Aniołem Biznesu, która 
pomoże skontaktować osobę zainteresowaną pozyskaniem funduszy na rozwój od 
prywatnego przedsiębiorcy. Wśród Aniołów Biznesu można znaleźć najczęściej 
doświadczonych biznesmenów, graczy giełdowych – w tym także spółki venture 
capital – a także prawników czy managerów posiadających kapitał do 
zainwestowania w młodych przedsiębiorców np.: 

• http://www.lba.pl  

• http://polban.pl/  

• AIP SEED CAPITALS: http://aipseedcapital.co/ 

• Ventures Capitals: http://bit.ly/StartupAkademiaKasa  

 

http://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/moje-finanse/pierwszy-
milion/pierwszymilion.html  
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Dotacje unijne 
Takim programem jest choćby rządowy, realizowany dzięki Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego - Pierwszy biznes - Wsparcie na starcie. W 
programie tym o pożyczkę ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich i 
uczelni wyższych oraz studenci ostatniego roku uczelni wyższych. 

Pożyczki udzielane są na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie 
przez osoby, które otrzymały pożyczkę na podjęcie działalności 
gospodarczej, stanowiska pracy dla bezrobotnego. Otrzymać można około 
78 tysięcy złotych na 7 lat, a zabezpieczeniem pożyczki może być weksel 
własny pożyczkodawcy i poręcznie dwóch osób fizycznych. W listopadzie 
2014 r. uruchomiony został II etapu Programu, który obejmuje obszar 
całego kraju. Jednocześnie poszerzona została grupa docelowa Programu – 
o wsparcie w formie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, 
o które mogą ubiegać się także osoby bezrobotne. 



Własny biznes, mimo że we franczyzie realizowany pod cudzym szyldem, to jedna 
z najlepszych dróg do wysokich zarobków. I co najważniejsze ryzyko 
niepowodzenia we własnej działalności gospodarczej jest we franczyzie 
mniejsze. Kiedy słyszymy o sieciach franczyzowych, najczęściej kojarzą nam się 
one z restauracjami szybkiej obsługi, takimi jak McDonald’s czy TelePizza. Te 
firmy rzeczywiście funkcjonują na rynku jak ikony franczyzy, w końcu to giganty 
tego rynku, jednak znanych marek franczyzowych jest znacznie więcej 
(zobacz: katalog franczyz). Kupując licencję franczyzową decydujemy się na 
prowadzenie biznesu na własne ryzyko, ale pod szyldem franczyzodawcy. 
Znana marka ma w założeniu gwarantować większą liczbę klientów i 
zmniejszać istotnie ryzyko bankructwa. Decydując się na współpracę na 
zasadzie franczyzy obie strony podpisują Umowę narzucającą im wzajemne 
obowiązki. Podstawowym obowiązkiem franczyzodawcy jest udzielenie licencji 
na markę i przekazywanie wiedzy o prowadzeniu danego biznesu w sposób 
stały przez cały okres trwania Umowy, zaś podstawowym obowiązkiem 
franczyzobiorcy jest przestrzeganie wspólnych dla całej sieci zasad 
prowadzenia firmy i płacenie opłat franczyzowych. 

http://franchising.pl/katalog/


ABC konsumenta, zakupy w sieci, 
budżet domowy – planowanie  

i zarządzanie 



• Wiele form pieniądza (gotówka, karty)  

• Pieniądz w wielu zjawiskach (czas to pieniądz) 

• Subiektywna wartość pieniędzy (dostawanie – oddawanie)  

• Wiele znaczeń pieniądza (funkcje „ekonomiczne” - świadectwo  sukcesu)  

• Złożone cele związane z pieniędzmi („życie”, bezpieczeństwo, status 

społeczny...) 

• Złożone postawy wobec pieniądza („mieć” czy „być”?) 

• Wiele sposobów „zajmowania się” pieniędzmi (wydawanie/zarządzanie)  

Pieniądze w psychologii 



 

Działamy impulsywnie: 

• 45 Euro / 3 dni,  70 Euro / 3 miesiące  
 

i dajemy się łatwo oszukać: 

• Framing kognitywny - 40-procentowa szansa, 
że się wygra” nie skutkuje tym samym, co „60-
procentowa szansa, że się przegra” 

• Efekt 5 Euro: 10 Euro / 5 Euro / 20 minut – 110 
Euro / 105 Euro / 20 minut (Tversky&Kheman) 

 



Dlaczego kupujemy, rzeczy których nie chcemy? 

6 głównych zasad, będących podłożem taktyk, których używa się do 
przekonywania i nakłaniania innych do ustępstw – zmian postaw 

Te zasady (prawa perswazji) to:  

zasada wzajemności  

zasada społecznego dowodu słuszności 

zasada zobowiązania i konsekwencji  

zasada lubienia i sympatii 

zasada autorytetu  

zasada niedostępności 



• Zjedz solidny posiłek 

• Przygotuj listę zakupów 

• Rób zakupy sam (eskalacja potrzeb) 

• Staraj się na zakupy przygotować w gotówce odliczoną kwotę 

• Na czas "wielkich zakupów" schowaj kartę kredytową 

• Zadawaj sobie pytania: 

 - Czy już to mam ? 

 - Czy na pewno tego potrzebuje ? 

 - Czym mogę sobie zastąpić brak tego ? 

Przed zakupami i w trakcie 



• Niepowtarzalne okazje 

• Kolejki przed kasą 

• Programy lojalnościowe 

• Zakupy wiązane (drugi produkt taniej) 

• Lokalizację i opis cen 

• Różne wielkości opakowań tych samych produktów 

• Zakupy w internecie 

Na co uważać ? 



Co zagraża 
użytkownikowi 

Internetu? 



Podsłuch 

Czyli możliwość 

podglądnięcia 

danych przez 

osoby trzecie 



Fałszowanie 

danych 

Czyli możliwość 

zmiany danych 

przesyłanych do 

serwera 



Kradzieże 

pieniędzy  



Co zagraża użytkownikowi 

Kradzież 

osobowości 

Czyli działanie 

przestępców pod 

przykryciem danych 

osobowych 

użytkownika 



Wirusy 



Poczta elektroniczna 



Sieci „Peer to Peer” 



Bankowość 
internetowa  

a zakupy 



Bankowość internetowa 
• Wystarczy stosować się do 

opisanych już reguł 
bezpieczeństwa w Sieci 

 

• Bankowość internetowa 
nie jest bezwzględnie 
niebezpieczna 



• Nie korzystaj z usług systemu bankowego za pomocą 
niepewnego komputera 

• Zawsze korzystaj z mechanizmów szyfrowania danych 
przesyłanych siecią 

• Ignoruj wszelkie prośby o podanie danych, wysyłane 
Ci za pośrednictwem Internetu 

• Rezygnuj z banków oferujących tylko zabezpieczenie 
hasłem, bez możliwości stosowania tokenów i kodów 
jednorazowych 



Zakupy 
w Internecie 



Zakupy w Internecie 

• Klient sklepu internetowego 
dysponuje większymi prawami, 
niż klient tradycyjnego sklepu 

 

• Trzeba zachować rozsądek 
i prowadzić interesy 
ze sprawdzonymi kontrahentami 



Sklep internetowy 

• Masz prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni 
od daty jego dostarczenia bez podawania 
przyczyny 



Aukcje internetowe 
• Kupuj od sprawdzonych dostawców, z dużą 

liczbą pozytywnych komentarzy 

 

 

• Przeglądaj negatywne komentarze, by 
wiedzieć jakich problemów możesz się 
spodziewać 



Aukcje internetowe 

• Nie stań się paserem! 
Unikaj podejrzanych „okazji” 

• Przed zakupem koresponduj ze sprzedawcą, 
by sprawdzić stopień jego wiarygodności 

• Po wygranej aukcji dokładnie sprawdź źródło listu e-
mail z numerem konta, na które masz przelać zapłatę 



 

 

http://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/mo
je-finanse/zakupy-przez-internet/zakupy-

przez-internet.html  
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Co to jest budżet ? 
 
Budżet - ilość określonego zasobu przeznaczona na 
określone działania, cel, bądź przedsięwzięcie, np. budżet 
kancelarii prezydenta, budżet gminy, budżet marketingowy, 
inwestycyjny, budżet na określony projekt, budżet domowy. 
 
Budżet -  Propozycja, prognoza albo plan wyszczególniający 
ilość środków potrzebnych w określonym okresie na 
sfinansowanie zamierzeń wraz z propozycjami źródeł 
finansowania, np. plan przychodów i wydatków na dany 
okres. Plan alokacji ograniczonych środków w określonym 
okresie. 



Dochody, jakie otrzymujesz z przeróżnych źródeł 
takich jak choćby wynagrodzenie od 
pracodawcy, powinny pokrywać wszystkie 
wydatki ponoszone w ciągu miesiąca.  
 

Deficyt - oznacza więcej wydatków niż 
przychodów - różnica między tym ile 
potrzebujesz/wydajesz, a tym ile Ci brakuje na te 
potrzeby/wydatki. 

 
 



Saldo – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami.  
 
Saldo może być: 
  
a) równe zeru, gdy  

dochody = wydatki 
b) dodatnie, gdy  

dochody > wydatki  
c) ujemne, gdy 

dochody < wydatki  
 

• gdy dochody > wydatki to mamy nadwyżkę budżetową  

 

• gdy dochody < wydatki to mamy deficyt budżetowy  
  

 



 

Krok 1. Określ swoje przychody i wydatki stałe 

 

W pierwszym miesiącu planowania domowym budżetem wypisz źródła przychodu 

(stała pensja, dodatkowe pieniądze z umów zlecenia, nagrody itp.). Następnie spisz 

dokładnie swoje wydatki stałe, do których będą należały m.in. czynsz, telefon, 

telewizja, światło, gaz, raty kredytu itd. 

 

Krok 2. Oblicz, ile pieniędzy możesz przeznaczyć na wydatki zmienne 

 

Nadal jesteśmy w pierwszym miesiącu. Od przychodów miesięcznych odejmij 

miesięczne wydatki stałe. Dzięki temu będziesz wiedział, jaką kwotą dysponujesz na 

pozostałe potrzeby, czyli wydatki zmienne (rozrywka, jedzenie, środki czystości, 

ubrania itd.). 



Krok 3. Zaplanuj wolne środki finansowe 

Po pierwszym miesiącu, kiedy już wiesz, ile pieniędzy przeznaczasz na wydatki stałe i 

zmienne, zorientujesz się, czy wychodzisz na plus czy na minus. Jeśli twoje wydatki są 

wyższe niż przychody, to powinieneś się zastanowić, co w wydatkach powinno być 

skorygowane. Natomiast jeżeli masz wolne środki finansowe, przejdź do kroku 4. 

 

Krok 4. Zaplanuj swoje cele 

Jeśli jesteś w stanie zaoszczędzić pewną sumę pieniędzy, to teraz możesz zastanowić 

się, jak i w co te oszczędności zainwestować. Wypisz swoje cele, zaczynając od 

najważniejszych i ustal rozsądne terminy ich realizacji. Cele powinny być realistyczne. 

Oto ich przykłady: 

pokrycie kosztów kształcenia dzieci; urządzenie mieszkania; wyjazd na urlop. 

 

Krok 5. Dokonaj okresowego przeglądu swojego budżetu 

Aby upewnić się, czy budżet domowy jest  prawidłowo realizowany, przejrzyj go po jakimś 

czasie. Jeśli uznasz, że w takiej postaci nie dasz rady osiągnąć założonych celów, 

zastanów się, co możesz zmienić: np. kupić meble do mieszkania na raty; zaplanować 

podróż poza sezonem, gdy ceny będą już niższe. 



Przychody Rodziny Przedsiębiorczych  

 

DOCHODY: 

• ojciec – 2000 zł  

• matka – 1600 zł  

• syn – 0 zł  

 

RAZEM: 3600 zł  

 



chemikalia - 216,50 zł  

    kosmetyki: 100 zł  

    inne artykuły chem.: 116,50 zł 

 

ubrania = 400 zł  

leki = 60 zł  

inne = 50 zł 

 

razem wydatki ……………………… 

 

 

WYDATKI: 

żywność = 752,30 zł 

opłaty, rachunki, itp. = 908,80 zł  

czynsz – 350 zł 

op. za wodę – 80 zł 

op. za gaz – 70 zł 

op. za energię elekt. – 60 zł 

telefon stacjonarny – 150 zł 

telefon komórkowy syna – 50 zł 

abonament telewizyjny – 16 zł 

dojazdy do pracy:  

 tata – 22 x 4zł = 88 zł 

 mama – 22 x 2,40zł = 52,80 zł 

składki szkolne – 15 zł 

kieszonkowe: dla syna – 100 zł 
 

SALDO WYNOSI:  

Dochody = 3600,00 zł 

Wydatki = 3635,90 zł 

 

 

 

 



Dziękuję za uwagę! 
 


