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CZĘŚĆ A

WPROWADZENIE
Studium, które otrzymujecie Państwo do ręki, zostało opracowane w ramach projektu „Zrównoważo-
na działalność gospodarcza”, finansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Partnerami projektu są Europejskie Ugrupowanie Współpra-
cy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Agencja ds. Rozwoju Regionalnego, S.A. 
(Agentura pro regionální rozvoj, a.s.). Studium zostało opracowane z wykorzystaniem danych przedsię-
biorców okręgu morawsko-śląskiego i województwa śląskiego.

Pomimo tego, że jego nazwa brzmi „studium mapujące”, nie stawia sobie za cel zmapowania całej sytuacji 
w dziedzinie podejmowania działalności gospodarczej. Jej ambicją jest raczej wskazanie głównych prob-
lemów początkujących przedsiębiorców i stwierdzenie, jakim wyzwaniom muszą oni sprostać.

Gromadzenie danych odbywało się w formie strukturowanych wywiadów z zapisem i późniejszym opra-
cowaniem danych. Wywiady prowadzili doświadczeni konsultanci inkubatorów przedsiębiorczości oraz 
pracownicy zajmujący się wspieraniem działalności gospodarczej. Ogółem było ankietowanych 15 po-
czątkujących przedsiębiorców działających w okręgu morawsko-śląskim i 15 początkujących przedsię-
biorców działających w województwie śląskim.

Ze względu na niską liczbę respondentów nie chodzi o reprezentatywny sondaż, który spełniałby kryte-
ria badania statystycznego. Pomimo tego, że udało się pozyskać także dane do porównania i analizy iloś-
ciowej, główny nacisk był kładziony na indywidualną pracę z każdym respondentem i badanie jakościo-
we. Badania w terenie, a więc wywiady z innowacyjnymi, początkującymi przedsiębiorcami odbywały się 
na przełomie lat 2014 i 2015. W trakcie stycznia i lutego 2015 r. zostały opracowane studia przypadków, 
z których następnie w ciągu miesiąca marca powstało niniejsze studium mapujące. Zainteresowani głęb-
szym spojrzeniem na tę problematykę mają możliwość zapoznać się z cząstkowymi studiami przypad-
ków tworzącymi pierwotne źródło informacji dla całego studium mapującego.
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PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE I W RC

A. 1 CZ+PL. Informacje dotyczące zakładania firm na terenie Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej 
Polskiej, wymagania prawne i obowiązuje przepisy

Zakładanie firm na terenie Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej

Okręg morawsko-śląski i województwo śląskie łączy oprócz wspólnej granicy także dominująca rola 
przemysłu ciężkiego i szereg wspólnych projektów w dziedzinie administracji publicznej, współpracy 
handlowej i biznesowej.

tab. 1. Okręg morawsko-śląski, województwo śląskie 
– podstawowe wskaźniki na dzień 31.12.2013 r.

WSkAźNIk OkRĘG mORAWSkO-ŚLąSkI
(REPuBLIkA CZESkA)

WOJEWóDZtWO ŚLąSkIE 
(RZECZPOSPOLItA POLSkA)

Liczba ludności 1.221.832 4.599.447

Obszar 5.427 km2 12.333 km2

PKB na mieszkańca w c.b. 325.963 CZK 44.960 PLN

Źródło: strony internetowe okręgu morawsko-śląskiego i województwa śląskiego

Podjęcie działalności gospodarczej jest dla początkującego przedsiębiorcy dużym wyzwaniem i krokiem 
w nieznane, chodzi o trudny proces z punktu widzenia administracyjnego, organizacyjnego, ale także 
merytorycznego. To obowiązuje tak dla Republiki Czeskiej, jak i Polski.

Warunki rozpoczęcia działalności gospodarczej i sama działalność w różnych krajach są jednak odmien-
ne. Bank Światowy corocznie zestawia ranking „Doing Business“, dotyczący warunków prowadzenia bi-
znesu (dostępny on-line: http://www.doingbusiness.org). W publikacji „Doing Business 2015“, oceniają-
cej stan w poszczególnych krajach do czerwca 2014 r., Republika Czeska uplasowała się generalnie na 
44. miejscu, natomiast Polska zajęła 32. miejsce ze 189 ocenianych krajów.

Z punktu widzenia uciążliwości działalności gospodarczej (kryterium „Starting a business“) RC jest na 
110. miejscu, Polska na 85. miejscu na świecie. Fakt, że Republika Czeska znajduje się pod względem roz-
poczęcia działalności gospodarczej w owej „gorszej części świata“, jest alarmujący i wszystkie właściwe 
instytucje powinny się tym jak najszybciej zająć. Czas trwania i kosztowność założenia spółki w RC kryty-
kowała już nawet Komisja Europejska.

Wymagania prawne i obowiązujące przepisy

Charakterystyka wymagań prawnych i obowiązujących przepisów ogranicza się do podjęcia działalności 
gospodarczej przez osoby fizyczne i rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, ponieważ te formy stanowią najczęściej stosowane formy prawne (rozpoczęcia) 
działalności gospodarczej po obu stronach granicy.

Podstawowe uregulowania prawne w RC i Polsce wychodzą ze swobody działalności gospodarczej, kiedy 
do działalności gospodarczej z reguły nie jest wymagane żadne pozwolenie państwowe czy urzędowe, 
ale tylko spełnienie ustawowych warunków i rejestracja podmiotu.
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tab. 2. Republika Czeska i Rzeczpospolita Polska – wymagania prawne
i obowiązujące przepisy w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej
(formy prawne: osoba fizyczna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

fORmA PRAWNA 
DZIAŁALNOŚCI REPuBLIkA CZESkA RZECZPOSPOLItA POLSkA

Osoba fizyczna Osoba fizyczna prowadzi działalność we własnym imieniu, na własną odpowiedzial-
ność. Za swoje zobowiązania ręczy całym swoim majątkiem osobistym.

Rozpoczęcie działalności na podstawie wniosku wpisu do Rejestru Gospodarczego 
(RC), do Ewidencji Działalności Gospodarczej (RP).

Do wybranych działalności trzeba uzyskać odrębne pozwolenie lub koncesję na pod-
stawie wykazania kwalifikacji czy uprawnienia do realizacji danej działalności.

Główny przepis prawny:
Ustawa nr 455/1991 Dz. U. o przed-
siębiorczości gospodarczej 
(o živnostenském podnikání)
(dostępna on-line: portal.gov.cz)

Główny przepis prawny:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (dostępna on-line: 
http://isap.sejm.gov.pl/)

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, która za swoje zobo-
wiązania ręczy całym swoim majątkiem, wspólnicy ręczą w ograniczonym zakresie 
tylko do wysokości swoich niewpłaconych aportów.

Wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być 1 lub kilka osób 
fizycznych lub prawnych.

Kapitał zakładowy spółki wynosi min. 5.000 PLN (Polska) lub min. 1 CZK (RC).

W celu powstania sp. z o.o., jako osoby prawnej, konieczny jest wpis do Rejestru Han-
dlowego (RC, Obchodní rejstřík on-line: www.justice.cz) lub Krajowego Rejestru Han-
dlowego (Polska, on-line: https://ems.ms.gov.pl/start)

Główny przepis prawny:
Ustawa nr 90/2012 Dz. U. o korpo-
racjach handlowych (o obchodních 
korporacích)
+ Ustawa nr 455/1991 Dz. U. 
o przedsiębiorczości gospodarczej 
(o živnostenském podnikání)

Główny przepis prawny:
Ustawa z dnia 15 września 2000, Kodeks spółek 
handlowych

W tabelce są podane tylko główne przepisy prawne odnoszące się do działalności gospodarczej i jej 
rozpoczęcia. Obok tego istnieje jeszcze cały szereg norm regulujących działalność gospodarczą w spe-
cyficznych dziedzinach, obszerne uregulowania prawne spraw handlowych i umownych, a także prawo 
podatkowe, prawo ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i inne.

W RC i w Polsce od dłuższego czasu widoczny jest proces upraszczania procesów rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, centralizacji czynności w jednym miejscu i elektronizacji, która w zna-
czący sposób upraszcza prace administracyjne odnoszące się do rozpoczęcia działalności gospo-
darczej.
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W zakresie podejmowania działalności gospodarczej w RC i w Polsce jest wybudowana infrastruktura 
doradcza i informacyjna:

W RC funkcjonuje system tzw. Wspólnych Punktów kontaktowych (Jednotná kontaktní místa 
– JKM), które przynoszą szczegółowe i przez administrację publiczną zagwarantowane instrukcje dla 
działalności gospodarczej w ramach różnych branż. Wspólne Punkty Kontaktowe z jednej strony są jed-
nak usytuowane w Okręgowych Urzędach Gospodarczych, ale można także skorzystać z elektronicznej 
wersji na portalu www.businessinfo.cz: http://www.businessinfo.cz/cs/faze-podnikani/zahajeni-podni-
katelske-cinnosti/prouvodce-zalozenim-zivnosti-i-firmy/zahajeni-podnikatelske-cinnosti-jkm.html

Podobną rolę w Polsce spełnia Elektroniczny Punkt Kontaktowy (https://www.biznes.gov.pl/).

A. 2 CZ+PL. tryb założenia firmy. Warunki, jakie musi spełnić osoba fizyczna w celu rozpoczęcia 
działalności gospodarczej w RC i w Polsce.

Sposób założenia firmy różni się zwłaszcza w zależności od formy prawnej działalności gospodarczej i ze 
względu na ten fakt opis założenia firmy ogranicza się do podstawowej formy prawnej, tzn. osoby fizycz-
nej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sposób rozpoczęcia działalności osoby fizycznej w RC i Polsce spoczywa w określonej formie zawiado-
mienia o rozpoczęciu konkretnej działalności gospodarczej (zgłoszenie działalności itp.). Wynikiem tego 
zawiadomienia jest wpis do właściwego rejestru, tzn. Rejestru Gospodarczego (Živnostenský rejstřík 
– RC) lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (RP).

Rozpoczęcie działalności gospodarczej osoby prawnej obejmuje założenie i powstanie osoby prawnej, 
z reguły w formie zawarcia umowy spółki, oraz późniejszy wpis do rejestru handlowego (RC) czy sądo-
wego (RP). W RC ponadto jest konieczny wpis osoby prawnej do rejestru gospodarczego, co w Polsce 
konieczne nie jest, gdzie osoba prawna rozpoczyna działalność przez wpis do rejestru sądowego.

W Polsce istnieje możliwość dokonania podstawowych czynności w celu rozpoczęcia działalności go-
spodarczej osoby fizycznej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on-line, co w znacznym stopniu 
ułatwia i upraszcza proces rejestracji:

– rejestracja osoby fizycznej: https://prod.ceidg.gov.pl
– rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem wzorcowej umowy spółki: 
https://ems.ms.gov.pl/#

W RC istnieje możliwość korzystania w procesie rejestracji i rozpoczęcia działalności gospodarczej środ-
ków elektronicznych tylko w ograniczony sposób, kompletnej rejestracji formą elektroniczną na razie 
dokonać nie można.
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tab. 3. Warunki, które musi spełnić osoba fizyczna przy rozpoczęciu działalności gospodarczej

RC POLSkA

Warunki
ogólne

– pełna zdolność do czynności 
prawnych, którą można zastąpić 
przyzwoleniem sądu na zgodę 
ustawowego opiekuna nieletnie-
go na samodzielne prowadzenie 
działalności gospodarczej,

– niekaralność (za niekaraną dla 
celów ustawy gospodarczej nie 
jest uważana osoba, która była 
prawomocnie skazana za prze-
stępstwo popełnione umyślnie, 
o ile przestępstwo to było popeł-
nione w związku z działalnością 
gospodarczą lub z przedmiotem 
działalności, o który wnosi lub któ-
ry zgłasza, o ile nie jest uważana za 
nieskazaną).

(Patrz § 6 ustawy nr 455/1991 Dz. U. 
o działalności gospodarczej)

– zdolność prawna: zdolność nabywania praw i zobowią-
zań, powstaje przez narodziny osoby fizycznej, powstanie 
osoby prawnej

(Patrz art. 4.1. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej)
W Polsce, w odróżnieniu od RC, warunkiem rozpoczęcia 
działalności gospodarczej nie jest osiągnięcie pełnoletnio-
ści. Prowadzić działalność teoretycznie można i jako dziecko.

– zdolność do czynności prawnych: zdolność wykonywa-
nia w imieniu własnym czynności prawnych. Zdolność tę 
nabywa osoba fizyczna przez osiągnięcie pełnoletniości, 
osoby prawne posiadają tę zdolność wszystkie.

Zdolność do czynności prawnych, a więc pełnoletniość, 
jest jednak warunkiem praktycznym do tego, aby przed-
siębiorca mógł działać w swoim własnym imieniu, zawie-
rać umowy i kierować swoim przedsiębiorstwem.

Niekaralność w Polsce jest wymagana tylko dla określo-
nych typów działalności.

Warunki
szczególne

Kwalifikacje fachowe i inne, o ile 
wymaga tego ustawa gospodarcza 
lub odrębne przepisy prawne.

(Patrz § 7 ustawy nr 455/1991 
Dz. U., o działalności gospodarczej)

Kwalifikacje fachowe i inne wg odrębnych przepisów, wpis 
do odrębnych rejestrów działalności regulowanej

(patrz oddział 4. koncesje oraz regulowana działalność 
gospodarcza, ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej)

Dla porównania dalej podajemy specyfikację czynności gospodarczych w RC i Polsce w podziale na bran-
że, które można wykonywać na postawie zwykłego zgłoszenia, i branże wymagające spełnienia szcze-
gólnych warunków.

RC

Działalności zgłaszane

Są to działalności, które powstają i są prowadzone na podstawie zgłoszenia. Działalności te są poświad-
czone odpisem z rejestru gospodarczego. Dzielą się one na:

• Działalności rzemieślnicze – są to działalności, do których uzyskania i prowadzenia warunkiem jest świa-
dectwo czeladnicze, matura w specjalności, dyplom w specjalności lub sześcioletni staż w specjalności. 
Kwalifikacje w razie świadectwa czeladniczego i matury mogą być zastąpione jednorocznym stażem 
w zawodzie. Przykładem może być rzeźnictwo, murarstwo, blacharstwo i naprawy nadwozi, działal-
ność gastronomiczna, montaż, naprawy czy rewizje i testy urządzeń elektrycznych.
(http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obsahove-naplne-zivnosti-remeslnych-4898.html)

• Działalności wiązane – są to działalności, do których uzyskania i prowadzenia warunkiem jest wyka-
zanie kwalifikacji, które określa załącznik do ustawy gospodarczej. Przykładem są usługi masażowe, 
prowadzenie księgowości, realizacja budów, ich zmian i usuwania lub prowadzenie nauki jazdy.
(http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obsahove-naplne-zivnosti-vazanych-4890.html)
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• Działalności wolne – są to działalności, do których uzyskania przedsiębiorca nie potrzebuje żadnych 
kwalifikacji fachowych. Działalności te posiadają nazwę „Produkcja, handel i usługi niepodane w za-
łącznikach 1 do 3 ustawy gospodarczej“. Przedsiębiorca zakres tej działalności określi przez to, że 
ze spisu 80 działalności wybierze te, które będzie prowadził. Przykładem branż jest handel hurtowy 
i detaliczny, „pośrednictwo w handlu i usługach“, „usługi kwaterunkowe“ lub usługi fotograficzne.
(http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obsahova-napln-zivnosti-volne-1-4882.html)

Działalności koncesjonowane 

Są to działalności, które powstają i są prowadzone na podstawie decyzji administracyjnej. Działalności 
te są także poświadczone odpisem z rejestru gospodarczego. Oprócz spełnienia kwalifikacji warunkiem 
jest uzyskanie tej działalności (koncesji) i pozytywna opinia właściwego organu administracji państwo-
wej. Przykładem jest prowadzenie zakładu pogrzebowego, prowadzenie biura podróży, drogowy trans-
port samochodowy, zakład taksówkowy.
(http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obsahove-naplne-zivnosti-koncesovanych-4872.html)

POLSkA

Działalności nieregulowane:

Można je wykonywać na podstawie ogólnych przepisów, np. ustawy swobodnej działalności gospodarczej.

Działalności regulowane:
Wymagają spełnienia szczególnych warunków. Chodzi o działalności w zakresie:

• Poszukiwania i wydobywania kopalin ze złóż,
• Wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
• Wytwarzania i obrotu paliwami oraz energią,
• Usług detektywistycznych,
• Ochrony osób i mienia,
• Rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
• Przewozów lotniczych, drogowych i kolejowych,
• Prowadzenia kasyn gry,
• Zakupu i sprzedaży dewiz i pośrednictwa w dziedzinie ich kupna i sprzedaży,
• Działalności związków sportowych,
• Prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej; indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich 

lub grupowych praktyk lekarskich,
• Prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

(Lista działalności regulowanych, patrz art. 46.1. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

Z punktu widzenia ograniczania wykonywania określonych zakresów działalności gospodarczej można 
stwierdzić, że uregulowanie prawne w Polsce jest bardziej swobodne niż w RC. W Polsce bez spełnienia 
szczególnych warunków można prowadzić działalność w szeregu branż, jak np. budownictwo, prowa-
dzenie księgowości itp., dla których w RC są ustalone stosunkowo ograniczające warunki w zakresie kwa-
lifikacji, doświadczeń osób.
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A. 3 CZ+PL. Instytucje zajmujące się wsparciem dla początkujących przedsiębiorców w RC i RP. 
Pomoc przedsiębiorczości w okręgu morawsko-śląskim i województwie śląskim.

RC

Ze względu na trudność wyżej podanego procesu rozpoczęcia działalności gospodarczej, w przeszłości 
ze strony sektora publicznego poświęcono dużo starań w celu utworzenia systemu wspierania początku-
jących oraz małych i średnich przedsiębiorców. Niżej podajemy działające instytucje świadczące doradz-
two i asystencję przy podejmowaniu działalności gospodarczej. Konkretnie w okręgu morawsko-śląskim 
powstały inkubatory przedsiębiorczości, wiele regionalnych ośrodków konsultingowych i informacyjnych, 
parków naukowo-technologicznych, centrów transferu technologii oraz przedsiębiorczych ośrodków in-
nowacyjnych. Oprócz tych tradycyjnych instytucji obecnie powstaje duża ilość instytucji alternatywnych, 
tzw. typu „co-workingowego“, opartych na intensywnej interakcji i kooperacji początkujących przedsię-
biorców. Instytucje te są w bezpośrednim kontakcie z początkującymi i potencjalnymi przedsiębiorcami 
i oferują im pomoc w początkowych fazach ich działalności. W okręgu morawsko-śląskim chodzi o nastę-
pujące instytucje:

• Centrum Wspierania Innowacji Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego Ostrawa
• Biznesowe Centrum Innowacyjne – BIC Ostrava
• Park Naukowo-Technologiczny Ostrawa
• Inkubator Przedsiębiorczości STEEL IT
• Inkubator Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, S.A.
• Centrum Coworkingowe VIVA
• Impact HUB Ostrawa

Oprócz wyżej wymienionych instytucji, które są w bezpośredniej interakcji z początkującymi przedsię-
biorcami, istnieje jeszcze szereg innych instytucji, które zajmują się pomocą początkującym przedsiębior-
com oraz innowacyjnej przedsiębiorczości. Chodzi przede wszystkim o Agencję Rozwoju Regionalnego 
(Agentura regionálního rozvoje), która jest nosicielem Regionalnej Strategii Innowacyjnej Okręgu Mo-
rawsko-Śląskiego. Wspieraniem początkujących przedsiębiorców zajmują się także niektóre instytucje 
oświatowe, jak np. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (Vysoká škola podnikání, a.s.) oraz niektóre insty-
tucje konsultingowe (dawniej sieć centrów doradczych RPIC). Nowym zakresem początkujących przed-
siębiorców jest tzw. przedsiębiorczość socjalna, która w okręgu morawsko-śląskim przybrała w ostatnich 
latach dużą dynamikę i już kilkadziesiąt przedsiębiorstw przedsiębiorczości socjalnej utworzyło klaster 
innowacji socjalnych. Kolejnym specyficznym zakresem jest pomoc początkującym przedsiębiorcom na 
wsi, gdzie bardzo dobre wyniki osiągnęła organizacja Třanovice služby, o.p.s.

POLSkA

W Polsce, podobnie jak w RC, funkcjonuje cały szereg instytucji i organizacji świadczących początkują-
cym przedsiębiorcom doradztwo i finansowanie. Chodzi zwłaszcza o instytucje pożytku publicznego 
czy instytucje korzystające ze współfinansowania publicznego. Ważne miejsce zajmują tu także instytu-
cje prywatne, zwłaszcza Fundusz Mikro oraz sieć Business Angels.

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorców – KSU
Koordynatorem Krajowego Systemu Usług jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. KSU jest do-
browolną siecią współpracujących organizacji, które świadczą usługi mikro, małym i średnim przedsię-
biorstwom za pośrednictwem punktów konsultacyjnych – PK KSU. W punktach konsultacyjnych można 
uzyskać informacje dotyczące podstawowej problematyki działalności gospodarczej i środków pomoco-
wych włącznie funduszy strukturalnych, które są do dyspozycji.
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W województwie śląskim znajduje się 45 punktów z takim statusem, które świadczą małym i średnim 
przedsiębiorstwom szerokie spektrum usług konsultacyjnych.

Fundusz Mikro – kredyty dla małych firm
Fundusz Mikro został założony w roku 1994 przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości 
w celu wspierania rozwoju małych firm. Chodzi o największy podmiot w dziedzinie mikrofinansów 
w Europie środkowej. Celem tego funduszu jest wspieranie mikroprzedsiębiorstw za pośrednictwem 
udostępniania kapitału kredytowego właścicielom małych firm. Fundusz dysponuje 37 oddziałami na 
terenie Polski.

Bank Gospodarstwa Krajowego – fundusz kredytu technologicznego
Z tego funduszu udostępniane są kredyty technologiczne przeznaczone na inwestycje w nowe techno-
logie. Beneficjentem kredytu może być małe, średnie i duże przedsiębiorstwo. Od wielkości przedsię-
biorstwa następnie zależy sposób udzielania kredytu i zakres pomocy publicznej. Pomoc jest udzielana 
w formie umorzenia części kredytu.

Fundusze poręczeń kredytowych
Fundusze poręczeń kredytowych są organizacjami non-profitowymi, które udzielają pomocy finansowej 
w formie poręczeń dla małych firm bez dostatecznej historii kredytowej lub zabezpieczeń. Poręczenia 
wynoszą z reguły 50–70% pobieranego kredytu.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – doradztwo
Chodzi o formę wspierania przedsiębiorczości wśród młodych osób. Jest to największa europejska sieć 
inkubatorów przedsiębiorczości, które świadczą usługi skierowane na innowacje.

Sieć Aniołów Biznesu – finansowanie
Chodzi o prywatnych inwestorów, którzy w formie udziału kapitałowego udzielają pomocy perspekty-
wicznym firmom.

Dotacje z Funduszy strukturalnych
W Polsce jest do dyspozycji szeroki wachlarz pomocy z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W od-
niesieniu do przedsiębiorców kluczową rolę odgrywa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która 
jest organem pośredniczącym pomocy przedsiębiorczości z FS.

A. 4 CZ+PL. Informacje statystyczne o przedsiębiorstwach założonych w trakcie ostatnich 5 lat 
oraz ich działalności/zakończenie działalności na terenie RC, z akcentem na okręgu morawsko- 
-śląskim i województwie śląskim

PRC
Czeskiej ekonomice się powodzi. Mówią o tym liczby o powstawaniu nowych firm. Zarazem wzrost spó-
łek handlowych wykazuje przyspieszenie największe od roku 2009. Wynika to z aktualnej analizy doko-
nanej przez spółkę CRIF – Czech Credit Bureau. W pierwszych sześciu miesiącach 2014 roku powstało 
12 847 spółek handlowych, a 2 725 ich zanikło. Na jedną spółkę handlową, która uległa zanikowi przy-
padło więc 4,7 spółek nowo założonych. Rozwój w pierwszym półroczu 2014 roku wskazał, że wzrost 
liczby spółek handlowych od 2011 roku ponownie przyspiesza. Liczba spółek handlowych w pierwszym 
półroczu ubiegłego roku wzrosła we wszystkich głównych branżach, jednak nie w tym samym tempie. 
Branżą, w której liczba powstałych spółek handlowych przypadających na jedną zlikwidowaną była naj-
wyższa, są działalności naukowe i techniczne. Należą tu na przykład działalności prawne i obrachun-
kowe, doradztwo podatkowe, działalności architektoniczne, badania i rozwój oraz reklama. Branża ta 
utrzymuje pierwsze miejsce już od dłuższego czasu.
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Źródło: portal cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau

Pod względem liczby przedsiębiorców na 1000 mieszkańców okręg morawsko-śląski w porównaniu 
z pozostałymi okręgami jest w najgorszej sytuacji, jak pokazuje tabelka poniżej. Może to być zaskakujące 
stwierdzenie ze względu na to, że okręg morawsko-śląski jest postrzegany jako region przemysłowy. 
Jest to jednak zarazem region dużych przedsiębiorstw i ludzie są przyzwyczajeni pracować w stosunku 
pracowniczym, a nie prowadzić działalność gospodarczą. Ludzie, którzy z tych przedsiębiorstw są zwal-
niani, ponownie poszukują zatrudnienia znowu raczej w którymś innym zakładzie, niż aby sami podjęli 
działalność gospodarczą i rozpoczęli samodzielną działalność zarobkową lub założyli własną spółkę han-
dlową.

Źródło: strony internetowe okręgu morawsko-śląskiego

Liczba powstałych SH na 1 zlikwidowanąLiczba powstałych SH na 1 zlikwidowaną



13STUDIUM MAPUJĄCE  /  CZĘŚĆ A 

POLSkA
Nowo powstające firmy

Liczba rejestracji nowych firm (bez rejestracji w kRS w wyniku transformacji)

ROk
REJEStRACJA 
W REJEStRZE 

HANDLOWYm (kRS)

PRZEDSIĘBIORCZOŚć
INDYWIDuALNA RAZEm

2010 22 510 349 578 372 088

2011 23 899 298 012 321 911

2012 30 930 287 117 318 047

2013 36 362 316 231 352 593

2014 35 657 307 557 343 214

WOJEWóDZtWO
2013 2014

PRZEDSIĘBIORCZOŚć
INDYWIDuALNA WPIS DO kRS PRZEDSIĘBIORCZOŚć

INDYWIDuALNA

Śląskie 32 012 3 382 31 345

W roku 2014 w Polsce powstało 343 tys. nowych firm w stosunku do 352 tys. w roku 2013. Z regionalnego punktu widzenia 
w roku 2014 dochodzi do spadku we wszystkich województwach.

Bankructwa firm

ROk REJEStR 
HANDLOWY

PRZEDSIĘBIORCZOŚć
INDYWIDuALNA RAZEm

2010 557 124 681

2011 582 128 710

2012 674 206 880

2013 732 220 952

2014 – – 837

Danych o zakończeniu działalności z innych przyczyn nie ma do dyspozycji, względnie są obciążone całym szeregiem nie-
dokładności (faktyczne vs. formalne zakończenie działalności itd.).

A. 5 CZ + PL. Informacje o korzystaniu z pomocy materialnej i innych form pomocy ze źródeł euro-
pejskich, zagranicznych i krajowych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w okręgu moraw-
sko-śląskim i województwie śląskim

RC
Głównym źródłem pomocy dla przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w ostatnich latach był Pro-
gram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Zgodnie z ostatnimi informacjami Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu RC z początku 2015 roku wszystkie środki finansowe, które były przeznaczone na okres lat 
2007 – 2014, będą z powodzeniem wydatkowane na pomoc przedsiębiorcom. Zapewne będzie chodzi-
ło o jedyny centralny program operacyjny w RC, który uda się całkowicie wykorzystać. Przedsiębiorcy, 
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oczywiście, mogli korzystać z pomocy także z innych programów operacyjnych, np. z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Morawsko-Śląskie, Programu Operacyjnego Środowisko Naturalne, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i Zatrudnienie lub z programów operacyjnych współpracy międzynarodo-
wej i transgranicznej. W okręgu morawsko-śląskim konkretnie z Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska oraz Republika Słowacka – Republika Czeska. 
Oprócz tych tzw. źródeł europejskich przedsiębiorcy mieli możliwość korzystać ze środków z różnych 
źródeł krajowych, ale także z budżetu okręgu morawsko-śląskiego, który ogłasza cały szereg własnych 
tytułów dotacyjnych. W roku 2014 chodziło o następujące programy:

• Wspieranie Start UPs w okręgu morawsko-śląskim 2014
• Wspieranie przedsiębiorczości w okręgu morawsko-śląskim 2014

– Podprogram – tytuł dotacyjny nr 1 – vouchery innowacyjne 
– Podprogram – tytuł dotacyjny nr 2 – dotacje nieinwestycyjne

• Wspieranie nauki i badań w okręgu morawsko-śląskim 2014
– Podprogram – tytuł dotacyjny nr 1 – dotacje nieinwestycyjne dla organizacji B+R 
– Podprogram – tytuł dotacyjny nr 2 – dotacje nieinwestycyjne i inwestycyjne dla PO w zakr. B+R
– Podprogram – tytuł dotacyjny nr 3 – wspieranie utalentowanych studentów szkół wyższych

• Fundusz mikropożyczek okręgu morawsko-śląskiego

Obok administracji publicznej w okręgu morawsko-śląskiego coraz bardziej umacnia się prywatny kapi-
tał na pomoc początkującym i innowacyjnym przedsiębiorcom. Chodzi o fundusze inwestycyjne, ven-
ture fundusze kapitałowe, sieci Business Angels i inne działania. Z najbardziej znanych podmiotów po-
chodzących bezpośrednio z okręgu morawsko-śląskiego możemy wymienić np. fundusz inwestycyjny 
Prosperita lub Moravia seed fond.

Wykorzystanie programów dotacyjnych przez początkujących przedsiębiorców w okręgu mo-
rawsko-śląskim – wyniki studium

O ile chodzi o wykorzystanie dotacyjnych programów początkującym przedsiębiorcom, to po zmapo-
waniu wszystkich 15 studiów przypadku możemy stwierdzić, że ci przedsiębiorcy mają wiedzę o możli-
wościach pomocy początkującym przedsiębiorcom. Jednak chodzi o przedsiębiorstwa, które współpra-
cują z inkubatorami przedsiębiorczości i ich konsultantami. Początkującym przedsiębiorcom, którzy nie 
prowadzą działalności w inkubatorach, najczęściej informacji tych brakuje i z tego powodu z możliwości 
tych też nie korzystają. Ze badanej próbki 15 początkujących przedsiębiorców w okręgu morawsko-ślą-
skim wykorzystuje programy dotacyjne 9 przedsiębiorców. Najczęściej wykorzystywanym programem 
dotacyjnym jest program Pomoc dla Start UPs w okręgu morawsko-śląskim 2014, z którego skorzystało 
ogółem 6 przedsiębiorców z badanej próbki. Dotacja z tego programu ma na celu pokryć część kosz-
tów eksploatacyjnych początkujących firm. Niemniej należy zaznaczyć, że nie chodzi o reprezentatyw-
ną próbkę początkującym przedsiębiorców okręgu morawsko-śląskiego, ponieważ większość prowadzi 
działalność w inkubatorach przedsiębiorczości, które pośredniczą w tym tytule dotacyjnym i pomaga-
ją w jego promocji. Drugim najczęściej wykorzystywanym programem jest krajowy program agencji 
CzechInvest CzechEkoSystem. Chodzi o program na finansowanie usług konsultacyjnych i couchingo-
wych. Program ten zotał wykorzystany przez trzech z piętnastu ankietowanych firm. Trzecim przez re-
spondentów najczęściej wykorzystywanym programem jest program Pomoc przedsiębiorczości w okrę-
gu morawsko-śląskim, konkretnie tytuł dotacyjny nr 1 – Vouchery innowacyjne. Ten tytuł dotacyjny wy-
korzystały 2 ankietowane firmy. Pozostałe tytuły dotacyjne okręgu morawsko-śląskiego nie były przez 
respondentów wykorzystane. Całkowite wykorzystanie okręgowych programów dotacyjnych na pomoc 
początkującym przedsiębiorcom i innowacyjnej działalności gospodarczej pokazuje poniższa tabela.
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Programy na pomoc pocz. i innow. przedsiębiorcom w okręgu morawsko-śląskim w r. 2014

łączna wysokość 
zatwierdzonych 

dotacji 

liczba 
wnioskodawców 
objętych pomocą

Pomoc Start UPs w okręgu morawsko-śląskim 1 600 500 25

Pomoc dla przedsiębiorczości w OMS – tytuł dot. nr 1 
–Vouchery innowacyjne 11 358 400 43

Pomoc dla przedsiębiorczości w OMS – tytuł dot. nr 2 
– dotacje nieinwestycyjne 1 042 900 4

Pomoc dla B+R v OMS – tytuł dot. nr 1 – dotacje 
nieinwestycyjne dla organizacji B+R 18 992 000 5

Pomoc dla B+R v OMS – tytuł dot. nr 2 – dotacje 
nieinwestycyjne i inwestycyjne dla PO w dziedzinie B+R 3 855 200 9

Pomoc dla B+R v OMS – tytuł dot. nr 3 – pomoc dla 
utalentowanych studentów szkół wyższych 2 132 900 3*

Fundusz mikropożyczek okręgu morawsko-śląskiego 1 000 000 2

Źródło: www.kr-moravskoslezsky.cz, 2015, uwaga: * beneficjentem były uczelnie, które dotacje dalej rozdzielały studentom

POLSkA
W ramach programów europejskich według Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013 Polska ma 
do dyspozycji z UE prawie 68 mld EUR, co razem ze źródłami krajowymi stanowi kwotę 110 mld EUR.
Umowy z beneficjentami już od roku 2014 są zawarte na ponad 100% środków UE, a ponad 3/4 tych źró-
deł zostało już wydatkowanych.
Wolne źródła, zwłaszcza dla przedsiębiorców, są znikome. Programy operacyjne znajdują się w końcowej 
fazie realizacji.
Programy operacyjne:
Program Infrastruktura i Środowisko
Program Kapitał Ludzki
Program Innowacyjna Gospodarka
Program Rozwój Polski Wschodniej
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Program Pomoc Techniczna
16 regionalnych programów operacyjnych 

Na pomoc przedsiębiorczości jest skierowany zwłaszcza Program Innowacyjna Gospodarka, częścio-
wo pomoc dla przedsiębiorczości można znaleźć także w Programie Kapitał Ludzki (w ramach którego 
wsparcie otrzymało np. powstanie spółdzielni socjalnych, które stanowią ok. 1/3 początkujących przed-
siębiorców objętych niniejszym studium).

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka koncentruje się na następujących zakresach:

Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii jest skierowany na wzmocnienie 
znaczenia sektora nauki w gospodarce za pośrednictwem wspierania B+R w dziedzinach, które są prio-
rytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego państwa.
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Oś priorytetowa 2. Infrastruktura B+R skierowana jest na wspieranie konkurencyjności polskiej nauki 
za pośrednictwem konsolidacji i modernizacji infrastruktury badawczej, rozwojowej i IT najlepszych or-
ganizacji badawczych w Polsce.

Oś priorytetowa 3. kapitał dla innowacji
Celem osi priorytetowej jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w dziedzinie rozwiązań inno-
wacyjnych oraz poszerzeniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dla zamierzeń innowacyjnych.

Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia koncentruje się na podnoszeniu po-
ziomu innowacyjności przedsiębiorstw za pośrednictwem wspierania wykorzystania rozwiązań innowa-
cyjnych w przedsiębiorstwach.

Oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji koncentruje się na zapewnieniu jakościowych usług i jakościo-
wej infrastruktury dla przedsiębiorców w celu wzmocnienia i wykorzystania ich innowacyjnego poten-
cjału, a także wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw za pośrednictwem kooperacji.

Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym koncentruje się na poprawie 
obrazu Rzeczypospolitej Polskiej jako atrakcyjnego partnera handlowego, miejsca do nawiązywania 
wartościowych kontaktów handlowych, ulokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej 
i rozwoju ruchu turystycznego.

Wykorzystanie programów dotacyjnych przez początkujących przedsiębiorców w województwie 
śląskim – wyniki studium

W ramach 15 studiów przypadku początkujących przedsiębiorców programy dotacyjne lub inne formy bez-
pośredniej pomocy finansowej wykorzystało 9 podmiotów. W tej liczbie nie obejmujemy pomocy w formie 
kształcenia lub stażu pracowników, kiedy świadczenie nie posiada bezpośredniej postaci finansowej.

Głównymi źródłami były dotacje na podjęcie działalności spółdzielni socjalnych (w 5 przypadkach). Cho-
dziło o pomoc w wysokości 20.000 PLN na członka spółdzielni socjalnej na rozpoczęcie działalności oraz 
1.500 PLN/miesiąc/członka spółdzielni przez okres pierwszego roku działalności. Dotacje te były udziela-
ne w ramach Programu Operacyjnego UE.

Kolejni trzej z początkujących przedsiębiorców uzyskali różne formy dotacji ze źródeł publicznych (z reguły 
programy UE, w jednym przypadku pomoc z urzędu pracy) na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Po jednym przypadku była deklarowana pomoc w formie bezpłatnego szkolenia i oddelegowania staży-
sty z urzędu pracy.

Istotna, także w odniesieniu do sytuacji w RC, jest pomoc dla przedsiębiorczości w formie spółdzielni 
socjalnych, która w RC nie jest do dyspozycji. W RC w latach 2007 – 2013 można było uzyskać dotację na 
działalność socjalną, dotacje te nie były przeznaczone wyłącznie dla początkujących przedsiębiorców 
i szansa uzyskania tych środków nie była zbyt duża.
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CZĘŚĆ B

ANALIZA 15 BADANYCH fIRm PODANYCH W StuDIACH PRZYPADku W RAmACH OkRĘGu 
mORAWSkO-ŚLąSkIEGO I WOJEWóDZtWA ŚLąSkIEGO

RC

B. 1 CZ. Charakterystyka próbki początkujących i innowacyjnych przedsiębiorców 

Czeskie początkujące firmy, które w ramach niniejszego studium były badane, nie stanowią reprezen-
tatywnego wyboru początkujących firm całego okręgu, ale możemy je uważać za model, który zbliża 
się do rzeczywistości. Najlepiej są reprezentowane firmy z dziedziny technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych, które stanowią większość respondentów, i to ogółem osiem z piętnastu respondentów. 
Proporcja ta odpowiada też składowi klientów w inkubatorach przedsiębiorczości i parkach naukowo- 
-technologicznych w poprzek całego kraju. Drugą najczęściej reprezentowaną branżą jest działalność 
projektowa, którą prowadzą jako swoją główną działalność gospodarczą trzy z czeskich ankietowanych 
firm. Kolejnymi reprezentowanymi sektorami są nanotechnologie, doradztwo marketingowe i technolo-
giczne oraz projektowanie i produkcja odzieży. Z wyżej podanej struktury wynika także jasny trend roz-
woju struktury gospodarki Republiki Czeskiej, który w segmencie małych i średnich firm będzie dalej się 
przesuwać ku sektorowi usług. Trent te jest spowodowany także łatwiejszym rozpoczęciem działalności 
w sektorze usług niż w produkcji, która zakłada duże inwestycje początkowe w maszyny i wyposażenie 
technologiczne. Strukturę firm, które były przedmiotem studium, pokazuje niżej podany wykres.

Źródło: własne badanie

B. 2 CZ. Powstanie firm

Ciekawą informację udostępnia nam analiza odpowiedzi firm dotyczących powodu ich powstania. Po-
wszechnie w społeczeństwie i kręgach fachowych panuje pogląd, że konieczne jest wspieranie ducha 
przedsiębiorczości studentów szkół wyższych, mówi się o zajęciach z przedsiębiorczości także w szko-
łach średnich, a czasami nawet w szkołach podstawowych czy przedszkolach. Działania te z pewnością są 
pożyteczne i ważne, ale przedsiębiorczość należy wspierać w każdym wieku, co jasno wynika z odpowie-
dzi na pytanie, jak firmy powstały. Z badania 15 ankietowanych firm wyniknęło, że większość firm została 
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założona przez pracowników firm, którym okazja rozpoczęcia działalności gospodarczej nadarzyła się 
albo dzięki temu zatrudnieniu lub dzięki temu, że zdobyli wiadomości i doświadczenia niezbędne dla 
prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy te stanowią 1/3 ankietowanych firm. Trzy firmy powstały 
dzięki potrzebie samorealizacji oraz okazanemu zainteresowaniu o produkt, a kolejne trzy firmy po roz-
padzie lub podziale innych firm. Dopiero kolejnymi powodami powstania są odkrycie wysoce innowacyj-
nego produktu, wzrost branży, wysoki popyt, ewent. luka na rynku.

Źródło: własne badanie

B. 3 CZ. Zakres oferty produktów i usług

Patrz punkt B. 1

B. 4 CZ. Struktura firm (liczba pracowników, czas funkcjonowania, uzyskana pomoc finansowa ze 
źródeł zewnętrznych

Pod względem liczby pracowników dziewięć z piętnastu badanych firm ma mniej niż pięciu pracowników. 
Są to typowi przedstawiciele początkujących firm do trzech lat istnienia. W tych firmach przeważają założy-
ciele firm, którzy dopiero rozpoczynają delegowanie części swojej pracy i dochodzi do stopniowego two-
rzenia nowych stanowisk pracy związanych ze wzrostem firm. Pozostałych sześć firm to firmy, które już mają 
5 i więcej pracowników, mają utworzoną strukturę organizacyjną i wprowadzony podział ról. Niemniej nie 
wszyscy pracownicy są w stosunku pracy. Duża liczba bliskich współpracowników są dostawcami, ewent. 
współpracują, mając pozwolenie na działalność gospodarczą lub na umowę zlecenie. Koszty płacowe i cena 
pracy jest dla początkujących firm najwyższą pozycją kosztową. Firmy starają się także korzystać z różnych 
dotacji i włączają się do programów urzędów pracy lub różnych projektów na staże itp. Co także wynika 
z odpowiedzi na pytanie dotyczące pomocy publicznej, które zostało respondentom także zadane.

B. 5 CZ. Główne rynki
Zakres działalności firm

Z punktu widzenia geograficznego zasięgu działalności firm 2/3 firm działa na rynku krajowym. Jedna 
firma działa też na rynku polskim, a jedna nawet w 98% na amerykańskim. Szczególnym fenomenem są 
firmy z sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W tej branży istnieją bardzo małe bariery 
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wejścia na rynek zagraniczny i można powiedzieć, że w dziedzinie ICT możemy rozróżniać tylko rynek 
krajowy i globalny. Bariery wejścia na te rynki są tylko językowe, ale nawet te nie są duże, o ile pracownicy 
mają opanowany angielski na poziomie komunikatywnym i dają sobie radę z fachowymi pojęciami ICT. 
Odległość geograficzna też nie jest problemem, a produkt firmy ICT może być dostarczony z jednakowy-
mi kosztami dokądkolwiek na świecie.

Źródło: własne badanie

B. 6 CZ. Podnoszenie kwalifikacji pracowników w przedsiębiorstwach (kursy, staże, szkolenia, 
studia podyplomowe itp.)
kształcenie i troska o fachowy rozwój pracowników

Ponieważ nie wszyscy pracownicy początkujących firm mają pełnowartościowy stosunek pracy i pełny 
etat u swojego pracodawcy, wszystkie początkujące firmy uważają kształcenie za ważne i poświęcają mu 
odpowiednią uwagę. W wyborze sposobu kształcenia są widoczne nowe trendy i podejścia do kształ-
cenia. Najczęściej wykorzystywaną formą kształcenia jest samokształcenie i samodzielna nauka, które 
stosuje osiem z piętnastu respondentów. Siedem respondentów korzysta ze szkoleń wewnętrznych na 
usługi własne lub szkoleń u producenta. Cztery firmy finansują naukę języków swoich pracowników. Trzy 
firmy natomiast stosują nowe formy kształcenia w formie konferencji nt. rozwoju, imprez dla przedsię-
biorców, akceleratorów i konkursów. Wszystkie stosowane formy kształcenia pokazuje wykres poniżej.

Źródło: własne badanie
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B. 7 CZ. udział w stowarzyszeniach branżowych

Ze względu na dynamiczny rozwój firm objętych badaniem większość z nich nie miała nawet czasu ani 
potrzeby wstępowania do stowarzyszeń branżowych. Siedmiu respondentów odpowiedziało, że nie wie 
o istnieniu stosownego stowarzyszenia branżowego. Kolejnych siedmiu odpowiedziało, że nie są człon-
kami stowarzyszenia branżowego, a jedna firma jest członkiem stowarzyszenia branżowego.

B. 8 CZ. Współpraca z uczelniami wyższymi

Na pytanie dotyczące współpracy ze szkołami wyższymi większość respondentów odpowiedziała twier-
dząco. Siedmiu respondentów współpracuje bezpośrednio ze szkołami wyższymi, a dwaj respondenci 
podali, że współpracują tylko i bezpośrednio ze studentami. Sześć firm podało, że z wyższymi uczelniami 
na razie nie współpracują.

Źródło: własne badanie

B. 9 CZ. uzyskana pomoc ze źródeł publicznych – krajowych i zagranicznych
Opracowano i podano wyżej patrz punkt A. 5.

POLSkA

B. 1 PL. Charakterystyka próbki początkujących i innowacyjnych przedsiębiorców 

Także polskie początkujące firmy, które były badane w ramach niniejszego studium, nie stanowią reprezen-
tatywnego wyboru początkujących firm całego województwa. Można je uważać za określony specyficzny 
wycinek początkujących przedsiębiorstw, ze względu na sytuację wyjściową, lokalizację czy formy prawne 
prowadzenia działalności gospodarczej (zwłaszcza z racji wysokiej liczby spółdzielni socjalnych).
Krąg respondentów stanowi szerokie spektrum firm prowadzących działalność w dziedzinie usług, han-
dlu, ale także produkcji:

– Zakwaterowanie, gastronomia, ruch turyst.:  4, z tego 3 spółdzielnie socjalne
– Reklama, promocja, doradztwo dla firm:  2
– Pozostałe usługi:  4

(usługi audiowizualne, projektowanie wnętrz, usługi pogrzebowe, organizacja imprez rozrywkowo- 
-oświatowych)

– technologie informacyjne:  2, z tego 1 spółdzielnia socjalna
– Produkcja, handel:  3, z tego 1 spółdzielnia socjalna
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Źródło: własne badanie

Wysoka liczba podmiotów skierowanych na usługi ruchu turystycznego (4) i produkcję wyrobów re-
gionalnych (1) odzwierciedla charakter regionu, z którego respondenci pochodzą. Wszystkie firmy mają 
swoją siedzibę w regionie Podbeskidzia (8 firm z siedzibą w Cieszynie i okolicy, 6 firm z siedzibą w Bielsku 
Białej, 1 firma z siedzibą w okolicy Żywca), a więc w regionie podgórskim z ukierunkowaniem na ruch 
turystyczny i turyzm.

Firmy zajmujące się reklamą i promocją (2) a pozostałymi usługami dla firm i konsumentów końcowych (4).

2 firmy działają w zakresie informacyjnych technologii; w pierwszym przodku chodzi o dynamiczną firmę 
internetową – „agencję interaktywną“. W drugim przypadku natomiast o spółdzielnię socjalną dopiero 
poszukującą swojego miejsca na rynku.

Z próbki polskich początkujących przedsiębiorców jest także widoczne ukierunkowanie początkujących 
przedsiębiorców zwłaszcza na usługi.

Wyjątek stanowi tu firma skierowana na produkcję regionalnych produktów piekarniczych i firma han-
dlowo-usługowa oferująca oryginalne własne czapki i kapelusze.

B. 2 PL. Powstanie firm 

W ramach badanych przypadków jako pierwotny powód podjęcia działalności gospodarczej można od-
różnić zwłaszcza wysokie kwalifikacje fachowe, chęć i zapał początkujących przedsiębiorców do świad-
czenia jakościowych usług z wartością dodaną, produkowania jakościowych wyrobów itp. Początkujący 
przedsiębiorcy zauważyli na rynku obszar, w którym zobaczyli potencjał do spożytkowania swoich wia-
domości i zdolności.

Kolejną perspektywą jest możliwość oceny z punktu widzenia statusu wyjściowego początkującego 
przedsiębiorcy itp. Podjęcie działalności gospodarczej jako sposób rozwiązania bezrobocia czy groźby 
utraty pracy jest widoczne w 7 przedsiębiorstwach (włącznie 4 spółdzielni socjalnych). U pozostałych 
8 przedsiębiorstw w działalności gospodarczą można upatrywać dążenie do dalszego rozwoju zawodo-
wego i osobistego.
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Źródło: własne badanie

B. 3 PL. Zakres oferty produktów i usług
Patrz punkt B. 1

B. 4 PL. Struktura firm (liczba pracowników, czas funkcjonowania, uzyskana pomoc finansowa ze 
źródeł zewnętrznych) 

Dane te są zamieszczone w poniższej tabeli:

firma Liczba pracowników
(pracownicy etatowi 
na umowę o pracę + 

przedsiębiorca)

Pracownicy 
w innych formach 

stosunku 
pracowniczego

Czas 
funkcjonowania

uzyskana pomoc

Agencja 
reklamowa

1 (przedsiębiorca) – 12/2012 Kształcenie 
i doradztwo

Projekty wnętrz 1 (przedsiębiorca) – 07/2012 Brak
(pożyczka bankowa 
– nie wiadomo, czy 
uprzywilejowana)

Produkcja 
nakryć głowy

1 (przedsiębiorca) 1 pracownik 
sezonowy 

07/2012 Brak

Doradztwo 
w dziedzinie 

dotacji, 
marketingu

1 (prawdopodobnie 
przedsiębiorca)

2 10/2013
(nawiązuje do 

10 lat działalności 
osoby fiz.)

Brak

Zakwaterowanie 
i gastronomia, 

imprezy 
kulturalne

4 – 5 (nie wiadomo, czy 
umowy o pracę czy inne 

typy stosunku pracy, 
nie wiadomo, czy jest 

wliczony przedsiębiorca 
z żoną

– 12/2011 (pożyczka bankowa 
– nie wiadomo, czy 
uprzywilejowana)
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Prowadzenie 
placówek ruchu 
turystycznego

8 członków spółdzielni – 05/2014 Z funduszy UE:
20.000 PLN/ /

członka+ 1.500 PLN/ 
członka/ /miesiąc 

przez okres 1. roku

Zakwaterowanie 6 członków spółdzielni 1 członek 
spółdzielni

03/2014 j.w.

Usługi 
pogrzebowe

2 przedsiębiorcy 1 Asi 2012 Staż pracownika za 
pośrednictwem UP

Podawanie 
posiłków

6 członków 2 członkowie w 
ramach stażu

01/2014 Z funduszy UE:
20.000 PLN/ /

członka+ 1.500 PLN/ 
członka/ /miesiąc 

przez okres 1. roku

Usługi IT 6 członków – 01/2014 j.w.

Studio audio-
wideo 

2 przedsiębiorcy – 09/2013 36.000 PLN fun-
duszy UE na rozp. 

działalności

Architektura 
krajobrazowa

4 członków??? (albo 
oprócz członków, 
według wysokości 

dotacji członków jest 6?)

– 08/2013 120.000 PLN 
funduszy UE

Imprezy 
oświatowe i 
rozrywkowe

6 – 06/2012 100.000 PLN z fun-
duszy UE (AIP Seed 

Capital)

Agencja 
interaktywna

12 – 08/2012 Pomoc z fondů EU

Produkcja 
piekarnicza

1 (chyba przedsiębiorca, 
jest to niejasne)

– 10/2014 Pomoc z funduszy 
UE, pożyczka z UR

Z wyżej przytoczonych danych jest widoczne, że początkujące firmy realnie tworzą nowe miejsca pracy. 
Ze względu na bardzo innowacyjne ukierunkowanie niektórych firm i działania na rynkach zagranicz-
nych można też stwierdzić, że chodzi o faktycznie nowe miejsca pracy i wartość dodaną dla gospodarki, 
ponieważ efekt wypychania w konsekwencji konkurencji nie będzie zbyt wyraźny.

Z punktu widzenia liczby pracowników badane firmy można podzielić na 3 grupy.

Pierwszą tworzą firmy, które znalazły i wybudowały sobie swoje miejsce na rynku, o ich produkt jest za-
interesowanie i rozwijają się. Chodzi o 3 firmy, które zatrudniają ogółem 22 osoby.

Dalej jest tu duża grupa 5 spółdzielni socjalnych, która dała możliwość zatrudnienia zwłaszcza swoim człon-
kom. W ramach spółdzielni socjalnych zostało w ten sposób utworzonych 30 miejsca pracy oraz 3 miejsca 
w ramach innych form zatrudnienia, ze względu na krótki okres prowadzenia działalności i opisywane prob-
lemy niektórych spółdzielni perspektywa niektórych z nich jest niepewna. Niemniej owe 30 + 3 miejsca 
pracy w 5 podmiotach stanowią bardzo wyraźny efekt rozwoju przedsiębiorczości dla rynku pracy.

Trzecią grupę tworzy 7 firm – przedsiębiorców, którzy zatrudniają na razie tylko sami siebie względnie człon-
ka rodziny, małżonka/małżonkę (z wyjątkiem pracowników sezonowych itp.) – ogółem 9 miejsc pracy.
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Źródło: własne badanie

7 firm prowadzi działalność co najmniej od roku 2012, 3 od roku 2013, a 5 od roku 2014.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzyskało ok. 2/3 firm. Z przytoczonych danych jest wi-
doczna zależność uzyskanej pomocy i tworzenia miejsc pracy. Można stwierdzić, że uzyskana pomoc stwa-
rza potencjał dla tworzenia miejsc pracy (nie stanowi jednak gwarancji ich perspektywy na przyszłość).

B. 5 PL. Główne rynki

Na rynkach zagranicznych działa 6 badanych firm, tzn. ponad 1/3. W jednej z tych firm zagranica stano-
wi 90% przychodów, chodzi o firmę produkcyjną z własnym produktem wzorniczym. W pozostałych 
5 przypadkach chodzi o rynek uboczny, kiedy głównym rynkiem zbytu jest Polska. Wśród podanych 
5 firm wyróżnia się przedsiębiorstwo skierowane na IT, który za granicą generuje ok. 30% przychodów. 
W pozostałych 4 firmach udział transakcji zagranicznych jest niższy.

Za granicę dostarczają obie firmy produkcyjne, w jednym przypadku chodzi o rynek czeski i niemiecki, 
natomiast w drugim przypadku o rynki 9 krajów Europy zachodniej. 2 z firm pracujących w dziedzinie 
usług świadczą swoje usługi także firmom za granicą (CR i RS). Dalej jedna firma IT udostępnia swoje pro-
dukty za granicę (na razie Irlandia, Luksemburg i RC).
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Źródło: własne badanie

B. 6 PL. Podnoszenie kwalifikacji pracowników w przedsiębiorstwach (kursy, staże, szkolenia, 
studia podyplomowe itp.)

Na podstawie udostępnionych danych można stwierdzić, że firmy korzystały z kształcenia zwłaszcza 
przed rozpoczęciem działalności gospodarczej lub w jej początkach. Chodziło zarówno o kształcenie 
fachowe, jak i kształcenie w zakresie prowadzenia działalności, zarządzania itp.

Kształcenie w trakcie prowadzenia działalności podaje 6 firm – spółka konsultingowa, gastronomiczna 
i obiekty kwaterunkowe, studio audio-wideo, parki rozrywkowe, agencja interaktywna czy jedna ze spół-
dzielni socjalnych zajmujących się architekturą krajobrazową. Chodzi o szkolenia fachowe według przed-
miotu działalności gospodarczej.

Większość pozostałych firm podaje zwłaszcza szkolenie przed rozpoczęciem działalności i nie podaje 
żadnych specyficznych informacji o kształceniu w trakcie działalności.

Jeden z przedsiębiorców (usługi pogrzebowe) podaje, że nie czuje potrzeby kształcenia pracowników.

Źródło: własne badanie
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B. 7 PL. udział w stowarzyszeniach branżowych

Żadna z firm na razie nie jest członkiem stowarzyszenia branżowego, 2 przedsiębiorcy rozważają jednak 
wstąpienie do stowarzyszeń branżowych w dziedzinie designu i produkcji cukierniczej.
Duża liczba firm jest jednak członkiem ugrupować biznesu czy podobnych (Klub Przedsiębiorcy Zamku 
Cieszyn – 4, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych – 4, Forum Firm Rodzinnych – 1).

Kolejne 3 firmy podają współpracę ze stowarzyszeniami w zakresie przedsiębiorczości lub podobnym 
stowarzyszeniem (Klaster Budowlany, Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej, Stowarzysze-
niem Współpracy Polsko-Marokańskiej AFRICAE DESERTA PROJECT).

Źródło: własne badanie

B. 8 PL. Współpraca z uczelniami wyższymi

Współpraca z uczelniami wyższymi jest stosunkowo częsta. Współpracę z konkretnym wydziałem wyż-
szej szkoły podały 3 firmy (jedna na podstawie umowy o współpracy, 2 nad rozwojem nowych produk-
tów w dziedzinie przedsiębiorczości).
Oprócz tego wszystkie spółdzielnie socjalne współpracują z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej 
w Bielsku-Białej.

Firmy dalej deklarują współpracę w ramach praktyki dla studentów szkół wyższych (1, architektura kra-
jobrazowa), współpraca z pracownikami naukowymi w ramach przygotowania projektów dotacyjnych 
czy działalności projektowej (1) czy współpracę w Polskim Stowarzyszeniem Trenerów Przedsiębiorczości 
przy organizowaniu lokalnych przedsięwzięć.
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Źródło: własne badanie

B. 9 PL. uzyskana pomoc ze źródeł publicznych – krajowych i zagranicznych
Patrz punkt B. 4
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CZĘŚĆ C

JAkOŚCIOWA OCENA W kAżDYm Z kRAJóW I PORóWNANIE

C. 1 CZ. Przechodzenie przez fazy cyklu życiowego, kryzysy, analiza ryzyk, planowanie niepowo-
dzenia, biznesplan

Pierwszą przesłanką i profilaktyką ryzyk i kryzysów jest dobry plan. W przypadku początkujących przed-
siębiorców tzw. biznesplan. To uświadamia sobie większość firm, które zostały objęte studium mapującym. 
Ogółem dwanaście z nich na początku swojej działalności miało opracowany plan biznesowy. Trzy pozo-
stałe firmy nie miały opracowanego biznesplanu z powodu konieczności szybkiego reagowania na okazję, 
która pojawiła się na rynku. Późniejszy dynamiczny rozwój tych firm nie umożliwiał opracowania planu 
biznesowego. Wszystkie te firmy uświadamiają sobie, że byłoby wskazane posiadanie planu. Dobry biznes-
plan może zidentyfikować możliwe ryzyka, zapobiec kryzysom i zaplanować środki profilaktyczne.

Po analizie subiektywnego odczucia, czy przedsiębiorstwo uważa się za pomyślne, możemy stwierdzić, 
że nie potwierdził się związek między pomyślnością firm a istnieniem biznesplanu. Dwanaście z ankie-
towanych firm uważa się za pomyślne, trzy firmy aktualnie nie uważają siebie za pomyślne, ale wierzą 
w swój sukces. Wszystkie trzy firmy, które na początku swojej działalności gospodarczej nie miały opra-
cowanego planu biznesowego, uważają się za pomyślne. Na odwrót trzy z dwunastu firm, które miały 
opracowany biznesplan, za pomyślne na razie się nie uważają.

W zakresie analizy ryzyka, profilaktyki kryzysów i planowanie niepowodzenia pięć z dziesięciu respon-
dentów nie posiadało żadnej analizy ryzyka, scenariusza kryzysowego lub planu niepowodzenia. Jest to 
związane z tym, że początkujący przedsiębiorcy muszą rozwiązywać na tyle szerokie spektrum działań, 
że na profilaktykę im już nie starcza czasu. Z dziesięciu respondentów, którzy podali, że ryzyka mają opa-
nowane, u wielu chodzi o intuitywne środki. Żadna z firm nie ma opracowanego planu niepowodzenia. 
Tak samo scenariusze rozwoju często dynamicznie się rozwijają i na bieżąco z nimi się pracuje, jednak po-
czątkujący przedsiębiorcy nie mają mocy, aby postępować z jednakowym wysiłkiem kilku drogami dla 
osiągnięcia swoich celów. Dokładniej scenariusze awaryjne pozostają w płaszczyźnie rozważań i szkiców 
i kierownictwo firm do nich wraca dopiero w przypadku, kiedy główny scenariusz zawiedzie.

Dziesięciu z piętnastu respondentów podało, że już przeszło przez kryzys. Chodzi o różne kryzysy, prze-
ważają kryzysy finansowe i marketingowe. A więc albo brak finansów, albo zamówień. Nie potwierdziło 
się, że kryzysy bardziej nawiedzałyby firmy bez planu biznesowego i bez środków profilaktycznych. Pięciu 
respondentów podało, że jeszcze przez kryzys nie przechodziło, jednak wspomnieli, że początek działalno-
ści gospodarczej jest bardzo trudny i też można go nazwać kryzysem. Niemniej liczyli się z tym, że to nie 
będzie łatwe i trudności na początku prowadzenia działalności traktują jako oczywistość, a nie jako kryzys.

C. 2 CZ. Sposoby podnoszenia sprzedaży, pozytywy dobrego marketingu i pozycja firm w internecie 

Firmy, które były przedmiotem studium mapującego, działają na różnych rynkach, zwracają się w stroną 
różnych segmentów rynkowych i stosują odmienne instrumenty komunikacji marketingowej. Niemniej 
nawet pomimo tych różnic można wyśledzić kilka trendów i zasad, jak z powodzeniem działać na rynku, 
zdobywać nowych klientów i utrzymać tych obecnych.

Z ankiet wynika, że spośród instrumentów komunikacji marketingowej przedsiębiorcy zaczynają najwię-
cej korzystać ze stron internetowych oraz direkt marketingu. Ze specyficznych instrumentów typowych 
tylko dla tego segmentu często są wykorzystywane konkursy dla przedsiębiorców i imprezy dla przed-
siębiorców. Często korzysta się także z sieci społecznych oraz on-line marketingu (PPC itp.). Na odwrót 
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minimalnie wykorzystywane są instrumenty marketingowe takie jak udział w targach, tworzenie wiado-
mości prasowych, urządzanie konferencji prasowych lub ogłoszenia w mediach. Niezbyt popularny jest 
też telemarketing i tworzenie własnego newslettera.

W zakresie podnoszenia liczby zamówień najwięcej respondentów akcentuje osobiste podejście do klienta, bezpośrednią 
komunikację z klientami i budowanie swojej marki.

C. 3 CZ. Wejście na rynek zagraniczny

Początkujący przedsiębiorcy raczej wyjątkowo wchodzą na Rynki zagraniczne. Większość początkują-
cych przedsiębiorców boryka się z tyloma problemami przy budowaniu swojej pozycji na rynku krajo-
wym, że wchodzenie na rynki zagraniczne pozostawia dopiero na drugą fazę prowadzenia działalności, 
kiedy firma jest już stabilna i osiągnie sukces na rynku krajowym. Wyjątek stanowi jednak sektor techno-
logii informacyjnych i komunikacyjnych, gdzie bariery wejścia na rynek zagraniczny są minimalne i rynek 
jest postrzegany jako globalny. Jedyną barierą bywa więc tylko język obcy. Z piętnastu respondentów 
badania na rynku zagranicznym działa mniej niż połowa, a więc siedem firm. W dziedzinie ICT proporcja 
jest odwrotna, a więc pięć z ośmiu firm ICT pracuje na rynku zagranicznym, czyli globalnym.
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C. 4 CZ. Proces przechodzenia firm z fazy startup na fazę stabilnego przedsiębiorstwa

Część respondentów stale nie uważa się za stabilną firmę, która ma za sobą wszystkie problemy związa-
ne z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Pomimo to udało się zidentyfikować cały szereg czynni-
ków, które przyczyniają się do stabilizacji wzrostu firm. Niżej podajemy wyliczenie wszystkich czynników, 
narzędzi, instrukcji, sposobów i rad, jak ankietowane firmy poradziły sobie z pułapkami początku dzia-
łalności gospodarczej. Należy jednak zauważyć, że każda firma ma inno pozycję wyjściową i boryka się 
z odmiennymi problemami. Specyficzny jest zwłaszcza sektor ICT, w którym długookresowo trwa prze-
waga popytu nad ofertą i początkujące firmy w tym sektorze mają zwykle inne problemy niż firmy z in-
nych branż. U wszystkich respondentów wśród najczęstszych sposobów stabilizacji wzrostu firmy poja-
wia się następujące rozwiązanie: Szczytowy i unikalny produkt, który klientowi jest dostarczany w formie 
osobistej sprzedaży przy równoczesnym budowaniu długookresowych relacji z klientem.

Sposoby stabilizacji wzrostu i firmy ankietowanych spółek:
– Własny unikalny produkt i dostatecznie szeroki portfel klientów.
– Maksymalizacja liczby zamówień.
– Dobór dobrych współpracowników.
– Zdobywanie nowych zamówień, budowanie własnego miana, poszerzanie swoich kontaktów.
– Ekskluzywny wyrób.
– Stosowna kombinacja on-line marketingu i sprzedaży osobistej.
– Jakość i oryginalność produktu.
– Dobra komunikacja z klientami i dotrzymywanie warunków handlowych i dostaw.
– Uświadomienie sobie swoich limitów i delegowanie części pracy założyciela na współpracowników.
– Nauczyć się odpoczywać i długookresowo nie pracować nadmiernie.
– Zapewnienie finansów na rozwój produktu wg wymagań klientów.
– Maksymalne wykorzystanie pomocy dla infrastruktury innowacyjnej.
– Wysoka standardowa troska o klienta.
– Dobry zespół pracowników, którzy razem umieją się porozumieć.

Brakująca pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej
Jeszcze przed pięciu laty otoczenie w stosunku do początkujących przedsiębiorców było bardzo nieprzy-
chylne. Banki początkujących przedsiębiorców lekceważyły, fundusze kapitału rozwojowego i tzw. business 
angels dopiero się tworzyły i rozpoczęcie działalności było administracyjnie skomplikowane. Szereg prob-
lemów przeżywa do dnia dzisiejszego, ale równocześnie wiele się poprawiło. Na rynku porusza się szereg 
inwestorów, konkursy dla przedsiębiorców i akceleratory odnotowują nadmiar ciekawych pomysłów przed-
siębiorczych, a inkubatory przedsiębiorczości są pełne. Powstała cała alternatywna infrastruktura pomocni-
cza, jak np. centra co-workingowe. Sektor publiczny stara się stwarzać celowe instrumenty finansowe, jak 
np. fundusze mikrokredytów, vouchery innowacyjne i finansuje usługi doradców i konsultantów. Co jed-
nak w rzeczywistości najbardziej brakowało ankietowanym początkującym przedsiębiorcom, jest podane 
w poniższym wyliczeniu. Niemniej jednoznacznie można stwierdzić, że były to finanse na opłacenie nie-
zbędnego personelu dla rozruchu firmy i nieznajomość marketingu. Więcej patrz poniżej.

Ankietowanym początkującym przedsiębiorcom na początku najbardziej brakowało następującej pomocy:
– Finanse na płace pracowników rozwojowych, programatorów, kluczowych pracowników.
– Dotacje na działania marketingowe.
– Minimalnie administracyjnie skomplikowana pomoc finansowa.
– Pomoc na wyposażenie firmy.
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– Pomoc na projekty rozwojowe i badawcze umożliwiające udział początkującym firmom (bez ograni-
czenia okresem prowadzenia działalności, wynikami ekonomicznymi z działalności)

– Gwarancje, poręczenia dla klientów zagranicznych
– Doradztwo marketingowe na początku działalności gospodarczej

Zalecenia respondentów kolejnym początkującym firmom/startupom
Niestety, nie istnieje prosta recepta na sukces. Ważny jest cały szereg czynników, o czym świadczy także 
długa lista zaleceń i rad respondentów studium zainteresowanym przedsiębiorczością, nowym począt-
kującym przedsiębiorcom. Wiele rad jest bardzo cennych i warto nimi się kierować, jednak kluczowe 
czynniki, które będą prowadziły do sukcesu konkretnej firmy, założyciele tej firmy muszą znaleźć i swoją 
dróżkę przedeptać sobie sami. Choć prawdą jest, że z radami droga może być mniej ciernista.

Zalecenia respondentów kolejnym początkującym firmom/startupom:
– Posiadać rezerwę finansową. 
– Zestawienie biznesplanu na realnych fundamentach oraz z alternatywnym scenariuszem ryzyka.
– Bardzo oględnie przyjmować nowych pracowników, jednak przyjmować, bowiem to zwalnia poten-

cjał założyciela firmy i umożliwia dalszy rozwój i wzrost.
– Poszukiwać dróg do pokonania przeszkód.
– Nie zawyżać potencjału rynku.
– Poszukiwać alternatywnych sposobów umieszczenia produktu, innych dróg do klienta.
– Określić sobie budżet finansowy, śledzić jego realizację, posiadać określone zabezpieczenie finansowe 

na możliwe sytuacje ryzyka, względnie krótkookresowe przetrwanie braku środków finansowych.
– Realizacja badania rynku przed rozpoczęciem działalności gospodarczej z punktu widzenia umiesz-

czenia oferowanego produktu, potencjalnego zainteresowania ze strony klientów, badania z opustu 
widzenia zagrożenia ze strony konkurencji.

– Zestawienie planu wejścia na rynek włącznie częściowych kroków.
– Dobre planowanie cash flow.
– Dobrze sprawdzać kluczowych dostawców.
– Mieć wyjaśnione oczekiwania wszystkich wspólników.
– Koncentracja na jakości, nie na ilości, po prostu „robić rzeczy dobrze i uczciwie“.
– Nie zaniżać ceny, raczej nastawić wyższe ceny, które jednak zapewnią dostarczenie jakościowego produktu.
– Kluczowe czynniki sukcesu: 1. Działalności gospodarczej trzeba poświęcić więcej czasu niż zatrudnie-

niu i nie można jej prowadzić na 0,5 etatu, 2. Nieustanne poszerzanie sieci kontaktów – networking, 
3. Bezpośrednia sprzedaż jako najważniejsza część marketingu.

– Jakościowa praca, kompleksowość, być w obrazie, śledzić trendy, nie pracować zbytnio, mieć określo-
ne priorytety.

– Nie pozostawiać zbyt wysokiego udziału w firmie inwestorowi, bowiem wtedy może dojść do utraty 
motywacji założycieli firmy.

– Człowiek musi całkowicie wierzyć w to, co robi, i być przekonany, że robi to dobrze i stale za tym 
podążać. Równocześnie każde niepowodzenie przyjmować jako nauczkę. Z początku są to głównie 
niepowodzenia, ale to nie powinno zrażać.

– Najważniejszym czynnikiem jest jakościowy i stabilny zespół pracowników, którzy są podstawą stabilnej firmy.
– Trudne jest także wybudowanie zaufania u klienta. Warto mieć bazę tzw. „stabilnych“, tzn. długotrwa-

łych klientów.
– Nieustannie starać się ulepszać produkt i ulepszenia objąć w standardzie, śledzić trendy i stosować 

najnowocześniejsze technologie.
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C. 1 PL. Przechodzenie przez fazy cyklu życiowego, kryzysy, analiza ryzyk, planowanie niepowo-
dzenia, biznesplan

Większość firm (11) przed rozpoczęciem swojej działalności przygotowało pisemny plan / zamiar bizneso-
wy. Takie zamierzenie biznesowe zostało przygotowane w celu uzyskania dotacji pomocy (9) lub kredytu 
(1) czy inwestora kapitałowego (1).

Ocena poprawności zamiaru biznesowego w odniesieniu do rzeczywistości jest podana tylko u wybra-
nych firm:

– jedna spółdzielnia socjalna ocenia zamiar biznesowy jako bardzo trafny, który pomógł zidentyfikować 
podstawowe parametry działalności gospodarczej

– na odwrót dwie spółdzielnie socjalne wodzą zasadnicze błędy w zamiarze biznesowym, zwłaszcza zbyt 
optymistyczne, nierealne wyobrażenia

– duża liczba firm (4) włącznie 1 spółdzielni socjalnej podaje, że rzeczywistość w stosunku do zamiaru 
biznesowego zmusiła zrewidować i zawęzić zakres działalności (skoncentrowanie się na zarabiających 
produktach)

Oprócz konieczności opracowania zamiaru w celu uzyskania finansowania zewnętrznego upatrujemy 
ważność zamiaru zwłaszcza w uporządkowaniu i ekonomicznej ocenie zamiaru. Jest ewidentne, że klu-
czową rolę dla korzystności i przydatności zamiaru biznesowego odgrywa jego jakość.

7 firm żadnego kryzysu nie zaznało, z pozostałych 4 kryzys już mają za sobą, a kolejne 4 (z tego 3 spół-
dzielnie socjalne) znajdują się aktualnie w kryzysie.

Źródło: własne badanie

Głównym powodem kryzysu jest zwłaszcza niska opłacalność w konsekwencji niskiego popytu, niskich 
cen i dużej konkurencji, czy nierealne oczekiwania w ramach przygotowań.

W przypadku niektórych spółdzielni socjalnych kryzys także przejawia się także na płaszczyźnie inter-
personalnej.

Dane dotyczące kryzysów oceniamy bardzo pozytywnie, ponieważ prawie połowa z początkujących 
przedsiębiorców z istotnym kryzysem się nie spotkało i można powiedzieć, że znalazła swoje miejsce na 
rynku. Prawie jedna trzecia kryzys ma za sobą i stale swoją działalność kontynuuje.
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Konsekwencją kryzysów, przez które firmy przeszły, jest określona forma restrukturyzacji, skorygowanie 
zamiaru biznesowego zwłaszcza w odniesieniu do zakresu usług, produktów (skoncentrowanie się na 
naprawdę zarabiających) i restrukturyzacja wewnętrzna (przeniesienie do własnych pomieszczeń, praca 
bez pracowników, zarządzanie kosztami).

Zależności pisemnego zamiaru biznesowego, sukcesu firmy i lepszego pokonywania kryzysów na poda-
nej próbce nie można wykazać.

Naszym zdaniem jakościowy i na bieżąco aktualizowany zamiar biznesowy stanowi tylko potencjał i po-
moc sukcesowi firmy czy pokonaniu sytuacji kryzysowych.

Recepty na kryzys:

– dokładne skierowanie na marketing i finanse włącznie planowania i oceny,
– współpraca z profesjonalistami, dobra organizacja pracy i zespołu,
– osobista determinacja i konieczność poświęcenia maksymalnego wysiłku.

C. 2 PL. Sposoby podnoszenia sprzedaży, pozytywy dobrego marketingu i pozycja firm w internecie

Większość firm działa w internecie, co najmniej w formie prezentacji internetowej. Oprócz tego firmy 
jeszcze korzystają z Facebooka, Twittera, YouTube, Linked In, Google plus, Aleo itp.

W odniesieniu do marketingu w internecie trzeba zaznaczyć, że współcześnie chodzi raczej o koniecz-
ność. Firmy nie przytaczają konkretnych danych o korzyściach reklamy internetowej.

Do dalszych form marketingu, które firmy wykorzystują, należą:

– bezpośredni marketing,
– udział w targach i imprezach specjalistycznych,
– ulotki i wydawnictwa reklamowe,
– reklama w radiu, prasie.

Na marketing firmy najczęściej przeznaczają 2–15% przychodów, a w jednym przypadku nawet 60%.

W celu dokładnej analizy odniesienia wydatkowanych środków i wyników marketingu w podkładach 
brak porównywalnych danych, niemniej na próbce można znaleźć potwierdzenie faktu, że nie zawsze 
obowiązuje proporcja między kosztami marketingu a jego efektywnością, sukcesem firmy. Dwie firmy, 
którym nie można przypisać sukcesu, wydatkują na działania marketingowe jedna 60% źródeł, druga 
4–5 tys. PLN/miesiąc.
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Ocena częstotliwości stosowania instrumentów marketingowych ze względu na różne możliwe branże 
działalności firm.

Źródło: własne badanie

C. 3 PL. Wejście na rynek zagraniczny

W odniesieniu do działalności na rynkach zagranicznych obowiązują dane przytoczone w części B. 5: 
Na rynkach zagranicznych działa 6 badanych firm, tzn. ponad 1/3. U jednej z tych firm zagranica sta-
nowi 90% wpływów, chodzi o firmę produkcyjną z własnym produktem wzorniczym. W pozostałych 
5 przypadkach chodzi o rynek uboczny, kiedy głównym rynkiem zbytu jest Polska. Wśród podanych 
5 firm wyróżnia się przedsiębiorstwo skierowane na IT, które za granicą generuje ok. 30% przychodów. 
W pozostałych 4 firmach udział transakcji zagranicznych jest niższy.

Za granicę dostarczają obie firmy produkcyjne, w jednym przypadku chodzi o rynek czeski i niemiecki, 
natomiast w drugim przypadku o rynki 9 krajów Europy zachodniej. 2 z firm pracujących w dziedzinie 
usług świadczą swoje usługi także firmom za granicą (CR i RS). Dalej jedna firma IT udostępnia swoje pro-
dukty za granicę (na razie Irlandia, Luksemburg i RC).
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W odniesieniu do barier wejścia na rynek zagraniczny można stwierdzić, że firmy działające na rynkach 
zagranicznych niepodaną żadnych szczególnych barier dla wejścia na rynki zagraniczne.

Pozostałe 9 badanych firm, tzn. ok. 2/3, działa w kraju, zwłaszcza w regionie. Najczęstszymi barierami 
wejścia na rynek zagraniczny są brak znajomości języka (5), stacjonarny charakter świadczonych usług 
(4), nieznajomość rynku (3), nieznajomość przepisów (2), brak pozwolenia (1).

Specyficznie w odniesieniu do rynku RC trzeba podać, że żaden z przedsiębiorców nie działa wyraźnie 
na rynku czeskim. Trzy firmy realizują dostawy do RC, z tego dwie sporadycznie, jedna prawdopodobnie 
na bardziej regularnej bazie.

W pozostałych przypadkach współpraca z firmami czeskimi jest na razie prowadzona w formie poddo-
staw z RC (produkcja kapeluszy), zapewnianiu marketingu dla czeskiej firmy w Polsce (działalność kon-
sultacyjna). 

Źródło: własne badanie

C. 4 PL. Proces przechodzenia firm z fazy startup na fazę stabilnego przedsiębiorstwa

Sposoby stabilizacji wzrostu i firmy:

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że stosunkowo duża część firm (ok. 1/3) jeszcze nie przeszła na fazę stabil-
nego przedsiębiorstwa (znajdują się w fazie start-upu ze względu na czas powstania lub rozwoju działal-
ności gospodarczej)

Zalecenia:

– Duży akcent na zdobywaniu nowych klientów / jednak z drugiej strony wybór stosownych rentownych 
zamówień i odrzucanie wątpliwych zamówień

– wybudowanie i poszerzanie kręgu stałych odbiorców, starania o umowy długookresowe itp.
– nasilona reklama i marketing
– wybudowanie kręgu współpracujących, niezawodnych dostawców
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O jaką pomoc zewnętrzną przedsiębiorcy wnosili:

Informacje o uzyskanej pomocy zewnętrznej są podane w punkcie B. 4; należy powtórzyć, że większość 
badanych przedsiębiorstw wykorzystała w swoim początku jakąś formę dotacji czy pomocy. Firmy, które 
z pomocy nie skorzystały, podają, że albo taka pomoc nie była do dyspozycji, ewent. nie miały o ta-
kiej pomocy informacji, albo pomoc nie była zbyt potrzebna z powodu ukierunkowania działalności itp. 
W jednym przypadku przedsiębiorca ubiegał się o pomoc, jednak jej nie uzyskał.

Zależność od pomocy zewnętrznej podają 4 spółdzielnie socjalne. Trzy spółdzielnie podają, że są cał-
kowicie zależne o pomocy zewnętrznej, jedna tylko częściowo, jednak sądzi, że jest zdolna funkcjono-
wać także po zakończeniu pomocy zewnętrznej. Jedna ze spółdzielni socjalnych jest już od pomocy 
zewnętrznej niezależna.

Pozostali przedsiębiorcy nie są zależni, choć w jednym przypadku pomoc zewnętrzna jest wykorzysty-
wana. Tu jednak przedsiębiorca stwierdza, że osiąga dodatni cash-flow. Jeden przedsiębiorca dalej poda-
je, że spłaca kredyt bankowy, czego nie można rozumieć jako pomocy czy zależności od pomocy.

Jakiej pomocy zewnętrznej początkującym przedsiębiorcom brakuje

Najczęściej przedsiębiorcy przywitaliby kolejną pomoc w formie środków finansowych np. na marketing, 
wyposażenie, eksploatację (1) oraz doradztwo dotyczące różnych aspektów działalności gospodarczej 
małej firmy, marketingu, pracy personalnej itp. (6), dwie spółdzielnie socjalne byłyby zainteresowane 
szkoleniem w innych dziedzinach, ponieważ sądzą, że szkolenia, które obowiązkowo odbyły, były całko-
wicie zbędne. W większości przypadków firmy podają, że byłyby zainteresowane usługami konsultacyj-
nymi na zawodowym poziomie.

Oprócz tego jeden z przedsiębiorców przy rozpoczęciu oczekiwał na określoną pomoc ze strony Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w formie uprzywilejowania. Inny z przedsiębiorców przywitałby natomiast 
bardziej prężne podejście ze strony urzędów.

Zalecenia dla start-upów:
–  dobrze przemyślany plan działania, marketingu, podziału środków, skuteczna i celna reklama. Plan 

skonsultować z zewnętrznym doradcami finansowymi, marketingowymi i specjalistycznymi,
–  rozszerzanie działalności na nowe rynki, wybudowanie kręgu stałych odbiorców i dostawców, dratwo 

zewnętrzne,
–  nie poddawać się po zbyt krótkim czasie, faktyczna postać funkcjonowania przejawi się dopiero po 

min. 1 roku,
–  trzeba liczyć się z tym, że powstanie szereg nieoczekiwanych sytuacji, które będzie trzeba rozwiązywać
–  mieć rezerwy na nieoczekiwane wydatki,
–  przygotować się do tego, że działalność nie będzie w 100 % odpowiadać zamiarowi biznesowemu,
–  trzeba prowadzić bieżące analizy rynku, poszukiwać lepszych rozwiązań we wszystkich dziedzinach 

działalności, benchmarking z konkurencją,
–  monitoring kosztów i poszukiwanie oszczędności, optymalizacja struktury kosztów, zatrudnianie pra-

cowników na zlecenia, a nie na umowę o pracę,
–  zróżnicowanie ryzyka za pośrednictwem zróżnicowania branż działalności,
–  profesjonalizacja zarządzania i budowanie wizerunku firmy w jednej, najbardziej charakterystycznej 

dziedzinie,
–  aktywne wyszukiwanie informacji o pomocy w dziedzinie szkolenia, doradztwa itp.,
–  poszukiwanie silnego partnera, z pozycją głównego poddostawcy,
–  wewnętrzna determinacja, niepoddawanie się, optymizm i wizja,
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–  pomysł i dobór odpowiednich ludzi,
–  profesjonalny zamiar biznesowy,
–  bardzo dobre zrozumienie rynku, ostrożne decyzje z ograniczonym ryzykiem,
–  zamiar biznesowy powinien zawierać tylko najbardziej realne działalności, trzeba dobrze się zasta-

nowić, jakie mamy możliwości realnej działalności na początku. Trzeba postępować metodą małych 
kroczków,

–  troska o stosunki interpersonalne i spójność zespołową,
–  uwolnić się od usług i produktów, które przedsiębiorca jest wprawdzie zdolny dostarczać, jednak osią-

ga małą marżę nieodpowiadającą wysiłkowi,
–  szybko zapominać o porażkach, ale brać sobie z nich nauczkę,
–  planować czas na własny rozwój i poszerzanie wiedzy i zdolności,
–  budowanie marki, najlepiej z pomocą profesjonalistów.
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CZĘŚĆ D

SYNtEZA ZDOBYtYCH WIADOmOŚCI, PODSumOWANIE I WNIOSkI

Przedmiotem studium mapującego było badanie 30 studiów przypadku początkujących przedsiębiorstw 
w okręgu morawsko-śląskim i województwie śląskim.

Już początkowe stwierdzenia i analiza danych wtórnych dotyczących trudności rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej przyniosła niemiłe odkrycia. W rankingu Banku Światowego za rok 2014 Republika 
Czeska zajęła niezbyt pochlebne 110. miejsce ze 189 krajów świata. Polska okazała się być na 
85. miejscu. Także Komisja Europejska długookresowo krytykuje trudność administracyjną i finansową 
rozpoczęcia działalności w RC.

Liczba nowo powstających (zarejestrowanych) firm w ostatnich pięciu latach w obu krajach jest stabilna. 
Niemniej w RC w roku 2014 doszło do dużego wzrostu nowo zarejestrowanych firm w stosunku do 
roku 2013. Przyczyny tego wzrostu zostaną przeanalizowane w kolejnych ustępach.

W obu krajach środowisko wspierania innowacyjnych początkujących przedsiębiorstw dynamicznie się 
rozwija, i to zarówno infrastruktura publiczna (inkubatory, programy dotacyjne), jak i inicjatywy prywat-
ne (fundusze kapitału ryzyka, inwestorzy, centra coworkingowe). Po stronie czeskiej doszło do akceleracji 
tych działań zwłaszcza w ostatnich pięciu latach, co może wywrzeć wpływ na wyżej wspomniany wyraź-
ny wzrost nowo zarejestrowanych przedsiębiorców w roku 2014 w porównaniu do lat poprzednich.

Bardzo inspirująca jest polska pomoc przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnych, której 
w RC brak. W RC w latach 2007–2013 można było uzyskać dotacje na działalność przedsiębiorczości so-
cjalnej, dotacje te jednak nie były przeznaczone wyłącznie dla początkujących przedsiębiorców i szansa 
uzyskania tych środków nie była zbyt duża.

Do studium mapującego zostały wybrane różne firmy z różnych sektorów i regionów. Pomimo to prze-
ważnie chodzi o firmy prowadzące działalność w dziedzinie usług. Produkcją zajmuje się tylko 17% 
ankietowanych firm. Duża część ankietowanych polskich firm prowadzi działalność w zakresie ruchu 
turystycznego, co odpowiada charakterowi regionu, w którym się znajdują. Na odwrót większość cze-
skich firm objętych studium działa w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, co jest 
spowodowane przez to, że większość respondentów ma siedzibę w inkubatorach przedsiębiorczości 
i regionach przemysłowych okręgu morawsko-śląskiego.

Powody powstania firm po stronie czeskiej przeważnie wchodzą w zakres potrzeby i dążenia do sa-
morealizacji oraz wykorzystania okazji lub luki na rynku. Po stronie polskiej chodzi o dwie główne gru-
py motywów podjęcia działalności gospodarczej. Podobnie jak u firm czeskich chodzi o samorealizację 
i dalszy rozwój osobisty i zawodowy u jednej grupy firm i jako profilaktyka bezrobocia i utraty za-
trudnienia u drugiej grupy firm.

Ważną rolę przy tworzeniu nowych miejsc pracy odgrywa zewnętrzna pomoc finansowa. 2/3 ankieto-
wanych początkujących firm korzystało lub korzysta z różnych dotacji, które umożliwiają szybszy 
rozruch i wzrost. Firmy, które z żadnej pomocy na razie nie korzystały, o tym też myślą. Problemem jed-
nak często bywa zbytnia trudność administracyjna i niezdolność firm by spełnić wysokie wymagania 
udzielających dotacji.

Różniące się wyniki zostały osiągnięte w dziedzinie kształcenia. Wśród polskich firm przeważa kształ-
cenie przed rozpoczęciem działalności jako przygotowanie do działalności gospodarczej i w trakcie sa-
mej działalności kształcenia prawie nie wspominają. Natomiast respondenci z szeregów firm czeskich 
na odwrót podają bieżące kształcenie bez względu na fazę swojej działalności. Na fakt ten również 
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wywierają wpływ warunki dotacji i szereg polskich firm skorzystał z dotacji, której jednym z warunków 
dla jej przyznania było odbycie kursu kształcącego.

Współpraca ze szkołami wyższymi u początkujących firm jest umotywowana przede wszystkim 
potrzebą taniej, wykwalifikowanej i prężnej siły roboczej. A więc współpraca w badaniach i rozwoju 
jest raczej wyjątkowa, ale i tak zarówno wśród polskich, jak u czeskich początkujących firm znajdzie kilka 
firm, które z wyższymi uczelniami współpracują także na wysokim poziomie technologicznym.

Po podsumowaniu wszystkich 30 studiów przypadku nie stwierdzono bezpośredniego związku mię-
dzy sukcesem w działalności gospodarczej a istnieniem biznesplanu. Niemniej kilku respondentów 
podało, że jakościowy zamiar biznesowy jest jednym u narzędzi profilaktyki ryzyk i kryzysów.

Przedsiębiorstwa, które już zaznały kryzysu biznesowego, zalecają szereg sposobów, jak kryzysom zapo-
biegać, jak obniżać ryzyko ich powstania, względnie jak kryzys zwalczyć, kiedy już kryzys firmę spotka. 
Większość tych sposobów jest przenośna i może być cenną nauczką dla innych początkujących firm.

W zakresie działalności firm objętych studium na rynkach zagranicznych u czeskich i polskich respon-
dentów sytuacja jest taka sama, a więc 6 firm z 15 działa na rynkach zagranicznych. Specyficzną pozycję 
posiadają firmy z sektora ICT, które za rynek zagraniczny uważają cały świat i często nie odróżniają nawet 
kraju i zagranicy. Dużego znaczenia nie ma nawet bliskość rynku polskiego dla firm czeskich i na odwrót. 
tylko 1 firma czeska działa rynku polskim i 3 firmy polskie działają na rynku czeskim, niemniej 
podobnie jak na innych rynkach zagranicznych (Niemcy, Słowacja).

Istotną informacją dla sektora publicznego i pomocowej infrastruktury innowacyjnej jest odpowiedź 
respondentów na pytanie: Czego przedsiębiorstwu brakowało na początku działalności gospodarczej? 
Początkującym przedsiębiorcom w Polsce na początku działalności gospodarczej najbardziej bra-
kowało profesjonalnego doradztwa, i to w zakresie marketingu, pracy personalnej, prowadzenia 
małej firmy. Czeskim początkującym przedsiębiorcom objętych badaniem najbardziej brakowało 
środków finansowych na koszty osobowe kluczowych pracowników. Ten dysparytet między obu 
grupami respondentów z największym prawdopodobieństwem będzie spowodowany 2 czynnikami. Po 
pierwsze tym, że po polskiej stronie była do dyspozycji szersza oferta dotacji dla początkujących przed-
siębiorców niż w tym samym okresie w Republice Czeskiej, gdzie w ofercie dotacji dla początkujących 
przedsiębiorców brakowało podobnego programu, jakim był wcześniej popularny program Start Cze-
sko-Morawskiego Banku Gwarancyjnego i Rozwojowego i którego analogia w Polsce do dyspozycji jest. 
Drugim czynnikiem, który wpłynął na wynik tego pytania, jest fakt, że większość respondentów z Re-
publiki Czeskiej to firmy działające w inkubatorach przedsiębiorczości i w odróżnieniu od firm polskich 
objętych studium mają lepszy dostęp do doradztwa. Fakt ten wskazuje na znaczenie infrastruktury po-
mocniczej dla wspierania przedsiębiorczości. 

Pomimo tego, że ponad 1/3 firm stale nie uważa siebie za stabilną i rozwiniętą firmę, firmy były pytane, 
co uważają za kluczowe czynniki sukcesu, co uważają za ważne dla dalszej stabilizacji i wzrostu firmy.

Na podstawie tych odpowiedzi menadżerów przedsiębiorstw włączonych do studium zostało określo-
nych dziesięć punktów pomyślnej działalności gospodarczej, które początkującym przedsiębiorcom po-
winny pomóc łatwiej pokonać pułapki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Dekalog pomyślnej działalności gospodarczej według respondentów studium mapującego

1. Wiara w sukces, w siebie i swój zamiar.
2. Wytrwałość, prężność, zdolność pokonywania przeszkód i pouczenia się z porażek.
3. Jakościowy, stabilny i zmotywowany zespół.
4. Dobry biznesplan z realnym potencjałem rynkowym.
5. Rezerwa finansowa i zdolność znalezienia oszczędności i zoptymalizowania kosztów.
6. Obustronna i otwarta komunikacja wewnątrz zespołu oraz z klientem.
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7. Jakość zamiast ilości, unikalny produkt i usługi dla klienta
8. Śledzić trendy, analizować rynek i klientów oraz regularnie innowować swoje produkty.
9. Sprawdzanie dostawców i właściwy skład odbiorców.
10. Silny nacisk na marketing, handel, zdobywanie nowych i utrzymanie istniejących klientów.
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