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Nauka o przedsiębiorczości  
  zajmuje się problemami 

gospodarowania, czyli 
podejmowaniem i realizacją decyzji 
dotyczących celów, środków i metod 
działania w obrębie przedsiębiorstwa i 
stosunkach z jego otoczeniem 
zewnętrznym  



Działalność gospodarcza  
 to zarobkowa działalność 

wytwórcza, budowlana, handlowa 
i usługowa oraz poszukiwanie, 
rozpoznawanie i wydobywanie 
kopalin ze złóż, a także 
działalność zawodowa 
wykonywana w sposób 
zorganizowany i ciągły. 



Definicje działalności gospodarczej 
są zawarte w:  

 Ustawie o swobodzie działalności 
gospodarczej z dn. 2.07.2004 r. 

 Ustawie o podatku dochodowym od 
osób fizycznych z dn. 26.07.1991 r, 

 Ustawie o podatku od towarów i usług 
(VAT) z dn. 11.03.2004 r. 



 Podejmowanie, wykonywanie i 
zakończenie działalności gospodarczej 
jest wolne dla każdego na równych 
prawach, z zachowaniem warunków 
określonych przepisami prawa.  



Przedsiębiorca 
 Przedsiębiorcą jest osoba 

fizyczna, osoba prawna i 
jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, 
wykonująca we własnym imieniu 
działalność gospodarczą.  



Trzy kategorie przedsiębiorców:  
Kryterium Mikroprzedsięb

iorca 
Mały 
przedsiębiorca  

Średni 
przedsiębiorca  

Zatrudnienie (osoby)  < 10  < 50 < 250  

Obroty netto ze 
sprzedaży oraz operacji 
finansowych (mln 
euro)  

< 2  < 10  < 50  

Suma aktywów (mln 

euro)  < 2  < 10  < 43  



Etyka biznesu  
 Mówi w jaki sposób przedsiębiorca ma 

godzić myślenie ekonomiczne z 
myśleniem o dobru społeczeństwa, 
drugiego człowieka, przyszłych pokoleń. 
Wskazuje również jak realizować 
wartości ekonomiczne i jak pełnić 
powinność człowieka gospodarującego. 



Podstawowe zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej  

1. Przedsiębiorca może podjąć działalność 
gospodarczą w dniu złożenia wniosku o 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
(osoby fizyczne) albo po uzyskaniu wpisu 
do rejestru przedsiębiorców  w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (osoby prawne). 
Identyfikacja następuje na podstawie 
numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub 
numeru REGON 
 



Podstawowe zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej 
2.  Przedsiębiorca wykonuje działalność 

gospodarczą na zasadach uczciwej 
konkurencji i poszanowania dobrych 
obyczajów oraz słuszności interesów 
konsumentów.  

3. Przedsiębiorca wprowadzający towar do 
obrotu na terytorium RP jest obowiązany 
do zamieszczenia na towarze, jego 
opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub w 
inny przyjęty sposób pisemnych informacji 
w języku polskim. 
 



Podstawowe zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej 

4. Niektórzy przedsiębiorcy prowadzą 
działalność na podstawie uzyskanej 
koncesji 

5. Działalność przedsiębiorcy objęta jest 
systemem kontroli.  

6. Przedsiębiorca obowiązany jest 
prowadzić i przechowywać w swojej 
siedzibie książkę kontroli oraz 
upoważnienia i protokoły kontroli.  
 



 Państwo polskie stwarza z poszanowaniem 
zasad równości i konkurencji, korzystne 
warunki do funkcjonowania i rozwoju 
poprzez: 

 ułatwianie dostępu od informacji, szkoleń 
 wspierania instytucji i organizacji 

działających na rzecz przedsiębiorców 
 dostępu do środków finansowych 

pochodzących z kredytów, pożyczek 
 promowania współpracy z innymi 

przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi 



Określenia terminu 
przedsiębiorstwo: 

 Organizacja, instytucja, podmiot 
gospodarczy, zakład, firma, 
przedsiębiorca, przedsiębiorczość  

 Firma – w sensie prawnym jest nazwą 
pod którą osoba fizyczna lub prawna 
prowadzi przedsiębiorstwo  

 W języku potocznym określenie 
przedsiębiorstwo i firma są 
traktowane równoważnie.  



Przedsiębiorstwo w różnych 
dziedzinach życia: 
 Psychologia i socjologia – ujmowane jest jako 

specyficzne otoczenie wpływające na zachowanie 
ludzi. Psycholodzy i socjolodzy próbują ustalić i 
wyjaśnić zachowanie ludzi w roli przedsiębiorców, 
kierowników, itp. 

 Prawo – Prawników interesują sposoby regulacji 
stosunków między przedsiębiorstwem i innymi 
przedsiębiorstwami a osobami fizycznymi i rzeczami 

 Ekonomia – przedsiębiorstwo jest jednostką 
gospodarującą, której główny cel to osiąganie korzyści 
ekonomicznych  



Definicja przedsiębiorstwa 
 Przedsiębiorstwo to podstawowy 

podmiot gospodarczy tj. podmiot 
dopuszczony przez przepisy 
prawa do prowadzenia 
działalności gospodarczej w 
celach zarobkowych i na własny 
rachunek. Podmiotowość 
przedsiębiorstwa polega na jego 
identyfikacji z przedsiębiorcą 



Cechy przedsiębiorstwa: 
 odrębność ekonomiczna – wyraża się w odrębności 

majątkowej. Wiąże się z samodzielnością decyzyjną oraz 
dochodową, która polega na dążeniu do osiągania dodatniej 
różnicy między nakładami a efektami 

 odrębność organizacyjna – wynika z tego, że właściciel 
na wydzielonym terenie tworzy pewną całość techniczno-
organizacyjną, która umożliwia: 

 a) wytwarzanie dóbr użytkowych lub usług akceptowanych 
przez nabywców na ryku 

 b) podejmowanie decyzji z uwzględnieniem warunków 
zewnętrznych i wewnętrznych  

 odrębność prawna – zdolność przedsiębiorstwa do 
czynności prawnych. Przedsiębiorstwo może zawierać 
umowy z kontrahentami, zaciągać zobowiązania oraz 
odpowiadać wobec prawa za skutki swoich działań.  



Funkcje przedsiębiorstwa:  
 ekonomiczna- oparta jest  na rachunku 

ekonomicznym i sprowadza się do dokonywania 
wyboru: co, ile jak i dla kogo wytwarzać oraz jak 
zapewnić najkorzystniejsze efekty 
gospodarowania 

 techniczna – obejmuje przygotowanie 
produkcyjne oraz realizację procesów 
produkcyjnych 

 społeczna – polega na umożliwieniu 
pracownikom podejmującym pracę w 
przedsiębiorstwie realizowania własnych 
aspiracji zawodowych, uznania dla swojej pracy, 
itp. 



Cele przedsiębiorstwa: 
 Podstawowy cel każdego przedsiębiorstwa 

to osiągnięcie w danych warunkach 
maksymalnego zysku. 

 Zysk nie staje się jednak ostatecznym 
celem przedsiębiorstwa.  

 Jest także środkiem, który umożliwia 
osiągnięcie celu wyższego rzędu 
nazywanego celem finalnym. Może nim być 
uznanie społeczne, wysoki stopień 
realizacji, a przede wszystkim przetrwanie i 
rozwój.  
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