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Jak zostać biznesmenem 
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Dlaczego  
chcę być biznesmenem? 
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Ekomotor ® Ltd. 

Podstawy prawne 
  
funkcjonowania małej firmy 
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Ekomotor ® Ltd. 

 
1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (uosdg)  z dnia 2 lipca 2004 

roku Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami, 
 

2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) z dnia 26 lipca 
1991 roku Dz. U. z  2000 Nr 14 poz.176 z późniejszymi zmianami, 
 

3. Ustawa Ordynacja Podatkowa (op) z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr 
137, poz. 926 z późniejszymi zmianami, 
 

4. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne (uzpd) z dnia 20 listopada 1998 r. Dz. U. z 
dnia 27 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami, 
 

5. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Dz. U. Nr. 54 
poz. 535 z późniejszymi zmianami, 
 

6. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 23 grudnia 1999 r., Dz. U. Nr. 110, poz. 1256 
z  30 grudnia 1999 r. z późniejszymi zmianami, 
 

7. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 r. Dz. U. Nr 152, poz. 
1475, późniejszymi zmianami. 
 

AKTY PRAWNE 
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Ekomotor ® Ltd. 

AKTY PRAWNE 
 
1. Ustawa Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000r. - Dz.U. z 

2000r. Nr 94, poz. 1037z późniejszymi zmianami, 
 

2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 
1960r. - Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami, 
 

3. Ustawa Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1963r. - Dz.U. z 1964r. Nr 16, 
poz. 93 z późniejszymi zmianami, 
 

4. Ustawa Kodeks pracy z 26 czerwca 1974r. - Dz.U. z 1998r. Nr 21, 
poz. 94 z późniejszymi zmianami, 
 

5. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. - Dz.U. z 2002r. 
Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami, 
 

6. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. - 
Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami, 
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Ekomotor ® Ltd. 

DEFINICJE 

Przedsiębiorstwa   MAŁE   ŚREDNIE   

Zatrudnienie   poniżej 50  
pracowników   

od 50 do 249  
pracowników   

  do 10 mln euro   do 50 mln euro   

Suma aktywów z  
bilansu   do 10 mln euro   do 43 mln euro   

Zależność   przedsiębiorstwa  
niezależne   

przedsiębiorstwa 
niezależne   

  

   Obrót netto  

Mikroprzedsiębiorstwa 
->10 osób zatrudnionych 

Mikroprzedsiębiorstwa 
- 2 mln euro 

Mikroprzedsiębiorstwa 
- 2 mln euro 
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DEFINICJE 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (art.2 uosdg) – jest to zarobkowa 

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

 
PRZEDSIĘBIORCĄ (art. 4 uosdg) - jest osoba fizyczna, osoba prawna i 

jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu 
działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także 
wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 
działalności gospodarczej. 

 
PODATEK (art. 6 op) – jest to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe 

oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, 
województwa, powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowej. 

 
PODATNIK (art.7 § 1 op) - jest osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca 
na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. 
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Ekomotor ® Ltd. 

DEFINICJE 

PŁATNIKIEM (art. 8 op ) - jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na 
podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od 
podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 
podatkowemu. 

 
ROKIEM PODATKOWYM (art. 11 op) - jest rok kalendarzowy, chyba że 

ustawa podatkowa stanowi inaczej. 
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DEFINICJE 
 
PRZYCHÓD - w myśl art. 14 ust. 1 updof  z działalności gosp., 

uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie 
otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, 
udzielonych bonifikat i skont.  
Do przychodów zalicza się też inne świadczenia na rzecz firmy -  
w naturze, nieodpłatne, subwencje i dotacje, odsetki od 
środków na rachunkach bankowych związanych z działalnością, 
otrzymane kary umowne, przychody ze sprzedaży najmu lub 
dzierżawy składników majątku firmy, odszkodowania za straty 
powstałe w tym majątku.  

 
DOCHÓD – w myśl art. 24. pkt.2 updof  z działalności gospodarczej 

prowadzonej na podstawie  księgi przychodów i rozchodów jest 
różnicą pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania 
powiększonymi lub pomniejszonymi o różnicę pomiędzy 
wartością remanentu końcowego i początkowego towarów 
handlowych, materiałów (surowców) itp.  
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Podatki 

Podatki trzeba płacić 
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Podatki 
a) Zawiadomienie do US: 
 według skali podatkowej – nie ma obowiązku składania oświadczenia, 
 według metody liniowej – należy złożyć oświadczenie, 
 w formie ryczałtu od przychodów – należy złożyć oświadczenie, 
 w formie karty podatkowej – należy złożyć wniosek o zastosowanie 

karty. 
b) Wybór formy opodatkowania przez wspólników spółki osobowej 
 każdy wspólnik samodzielnie, (np. 1 podatek liniowy, 2 skala 

podatkowa), 
 każdy składa odrębne oświadczenie, 
 w przypadku zryczałtowanej formy opodatkowania pisemne 

oświadczenie o wyborze składają wszyscy wspólnicy (nie może 1 
wybrać podatku liniowego, 2 ryczałtu itp.) 

c) Wybór formy opodatkowania – zasady ogólne czy zryczałtowane: 
1)  ustalenie jaka forma opodatkowania jest dopuszczalna, 
2)  przewidywana wysokość obciążeń podatkowych w poszczególnych 

przypadkach, (jak największa dokładność), 
3)  obowiązki podatnika i ewentualne koszty usług księgowych, 
4)  nie należy kierować się wynikami z roku poprzedniego, i należy 

brać pod uwagę różne okoliczności np. likwidacja 1 punktu itp. 
5)  potrzeby podatnika w zakresie kontroli pracowników,  
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Ekomotor ® Ltd. 

Podatki 

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA 
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Podatki 
1. Obowiązki związane ze zgłoszeniem i zarejestrowaniem  
 zarejestrować się w ciągu 7 dni 
   a) ZUS ZFA, ZUS ZPA – zgłoszenie nowego płatnika składek,  
   b) ZUS ZUA, ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych 
   c) ZUS ZIPA – aktualizacja danych 14 dni 
w formie papierowej. 
   d) ZUS ZCZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego 

członka rodziny 
   e) ZUS ZWUA – wyrejestrowanie działalności 
 
2. Obowiązek rozliczania składek ZUS 
     a) Terminy 
 b) Data którą uważa się za termin dokonani zapłaty 
 c) Dokumenty rozliczeniowe 
 d) Obowiązek przekazywania dokumentów 
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Podatki 

 Prawo pracy są to przepisy regulujące stosunki 
pracy. 

 

 Przedmiotem prawa pracy są stosunki między 
ludźmi ze względu na prawo pracy. 

 

 Kodeks pracy określa prawa i obowiązki 
pracowników i pracodawców. 
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Ekomotor ® Ltd. 

Dlaczego  
nie chcę być biznesmenem? 
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Od czego zacząć? 
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POMYSŁ!!! 
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Biznes plan 
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ETAPY URUCHAMIANIA PRZEDSIĘWZIECIA 

etap 1 etap 2 etap 3 etap 4 

pomysł  
przedsięwzięcia 

stabilizacja 

zainteresowanie 
inwestorów 

decyzja o 
finansowaniu 

wyjście z 
inwestycji 
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Ekomotor ® Ltd. 

Biznes         sprawa zakresu obowiązków, obowiązek, 
   zadanie, interes, interesy, handel,  
   przedsiębiorstwo itp. 

 
Plan              plan, projekt, zamiar, sposób   
   postępowania 

 
Więc jest to: 

         >  plan prowadzenia interesów, robienia interesów 

 >  plan przedsiębiorstwa 

         >  plan przedsięwzięcia 

BIZNES PLAN – Co to znaczy? 
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„Pisanie biznes planu zmusza do dyscypliny umysłowej, 

jeśli chce się wykonać intelektualnie uczciwą robotę. 

Pomysł może się wydawać wspaniały, ale gdy spisze się 

wszystkie szczegóły i liczby, pomysł może się załamać.” 
 

Eugene Kleiner, przedstawiciel firmy venture capital 

BIZNES PLAN – Co to znaczy? 
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Biznes plan sprzyja realizmowi 
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Pamiętajmy : 

Dla tych którzy rozpoczynają działalność 

gospodarczą , nigdy nie jest za wcześnie na 

opracowanie BP 

 

Dla tych co już prowadzą działalność gospodarczą, 

nigdy nie jest za późno na opracowanie BP 
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Reguły tworzenia biznes planu   

  Określić dla kogo BP jest przygotowany i do jakiego celu    

    ma służyć. Pozwoli to określić, którym częściom planu  

    należy poświęcić najwięcej uwagi  
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jedno z praw Murphy’ego, znane jako  

Towarzyszący wniosek Johna: 

 

„Aby otrzymać pożyczkę, najpierw musisz 

udowodnić, że jej nie potrzebujesz”… 
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Kto opracowuje BP: 
 

Opcja najmniej korzystna: 
 

 
... konsultant przynosi opracowanie w terminie,  

…pobiera wynagrodzenie   
i życząc powodzenia w prowadzeniu biznesu  

 
mówi :  

 do widzenia ! 
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Nie ma ścisłych reguł  
określających 

strukturę biznes planu  
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Ekomotor ® Ltd. 

Biznes plan powinien: 

 mieć formę zmaterializowaną 

 uwzględniać wymagania adresata.  

 być: konkretny, wiarygodny, logiczny i spójny  

 realnie uwzględniać sytuację wewnętrzną i otoczenie 

 mieć formę podkreślającą atrakcyjność projektu 

 aktualny, elastyczny i łatwo modyfikowalny 
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„Nic nigdy nie zostało zbudowane według 

planu i w granicach budżetu”...  
 

jedno z praw Murphy’ego, znane jako  

Prawo Cheopsa: 
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KASA 
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Kapitał obcy Kapitał własny 

Źródła finansowania nowego 
przedsięwzięcia 

Kapitał pożyczkowy  
 - kredyt długoterminowy 
 - kredyt krótkoterminowy 

Pożyczki prywatne (od 
przyjaciół, rodziny) 

Kredyty z funduszy 
celowych 

Obligacje 

Kapitał założycielski 
 -  wkłady wspólników 

 -  akcje, udziały 

Venture capital 

Joint venture 

Leasing 

Dotacje (np.UE) 

Źródła finansowania 
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 Fundusze dostępne dla Polski 
 Realizacja NSS 

 6 Programów Operacyjnych (PO)  
  zarządza MRR 

 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej   
 Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko  
 Program Operacyjny Kapitał ludzki  
 Program Operacyjny Konkurencyjna gospodarka  
 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej  
 Program Operacyjny Pomoc techniczna  

 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) 
  zarządzają Samorządy województw 

2007-2013 



Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe 

Ekomotor ® Ltd. 

System wsparcia 
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Formy prawne 
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 Formy prowadzenia działalności gospodarczej: 

 
1. osoba fizyczna prowadząca działalność 
 gospodarczą (także samozatrudnienie) 
2. spółka jawna, 
3. spółka partnerska, 
4. spółka komandytowa, 
5. spółka komandytowo-akcyjna, 
6. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
7. spółka akcyjna, 
8. inne formy (np. spółdzielnia … ), 

 9. spółka cywilna 

Wybór formy 
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ZALETY I WADY SAMOZATRUDNIENIA 

Zalety Wady 

Niskie koszty założenia i prowadzenia 

działalności 

Za zobowiązania odpowiada się całym swoim 

majątkiem 

Krótki czas i stosunkowa łatwość w założeniu / 

likwidacji firmy 

Działalność raczej w mniejszym rozmiarze 

Możliwe wszystkie formy opodatkowania Konieczność opłacania składek ZUS bez 

względu na dochody 

Właściciel firmy jest sam sobie szefem, może 

dopasować do siebie rytm i czas pracy 

Trudno „wyrwać” się na urlop, praca często po 

godzinach i w weekendy 

Mała firma jest elastyczna, szybko reaguje na 

zmiany w otoczeniu gospodarczym 

Rozwój firmy i jej przyszłość uzależniona od 

jednej osoby 

Możliwość odliczania różnych wydatków 

związanych z prowadzeniem działalności (zakup 

samochodu, komputera itp.) 
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ZALETY I WADY SPÓŁEK CYWILNYCH 

Zalety Wady 

Każdy ze wspólników ma wpływ na 

podejmowanie decyzji, prowadzenie i 

reprezentowanie spółki 

Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim 

majątkiem za zobowiązania spółki 

Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki Działalność raczej małych rozmiarów 

Możliwe wszystkie formy opodatkowania Każdy ze wspólników musi rejestrować się 

osobno 

Spółka cywilna 
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ZALETY I WADY SPÓŁEK JAWNYCH 

Zalety Wady 

Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę, 

można też w umowie wyłączyć wspólnika z 

reprezentacji 

Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim 

majątkiem za zobowiązania spółki 

Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki Nie posiada osobowości prawnej 

Nie ma określonych wymagań kapitałowych   

Spółka jawna 
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 Partnerami w spółce mogą być osoby wykonujące następujące 

wolne zawody: adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, 

broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, księgowy, lekarz, 

lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, 

położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca 

majątkowy oraz tłumacz przysięgły. Jednak katalog ten nie ma 

charakteru bezwzględnie zamkniętego.  

Spółka partnerska 
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Spółka partnerska 

ZALETY I WADY SPÓŁEK PARTNERSKICH 

Zalety Wady 

Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania 

powstałe w wykonywaniu działalności przez 

innych partnerów 

Możliwość działalności spółki wyłącznie w 

zakresie wykonywania wolnego zawodu 

partnerów 

Brak określonych wymagań kapitałowych Konieczność sporządzenia umowy w formie aktu 

notarialnego 

Nie jest wymagana tzw. "pełna księgowość" Nie posiada osobowości prawnej 

Prowadzenie spraw spółki można przekazać 

zarządowi 

Spółkę mogą założyć tylko osoby fizyczne 
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ZALETY I WADY SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH 

Zalety Wady 

Ograniczenie odpowiedzialności 

komandytariusza za zobowiązania spółki tylko 

do wysokości sumy komandytowej 

Umowa spółki musi być sporządzona w formie 

aktu notarialnego 

Komandytariusze mogą działać w imieniu 

spółki wyłącznie jako pełnomocnicy 

Wyłącznie pełna księgowość (wysokie koszty) 

Nie ma określonych wymagań dot. sumy 

komandytowej 

Nie ma osobowości prawnej 

Spółka komandytowa 
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Spółka komandytowo-akcyjna 

ZALETY I WADY SPÓŁEK KOMANDYTOWO-AKCYJNYCH 

Zalety Wady 

Dla akcjonariusza - wyłączenie 

odpowiedzialności za zobowiązania spółki 

Wysoki minimalny kapitał zakładowy 

Możliwość pozyskiwania kapitału poprzez 

emisję akcji 

Wyłącznie pełna księgowość (wysokie koszty) 

Dla komplementariuszy - decydujący wpływ na 

działania spółki bez konieczności uczestniczenia 

w pokryciu kapitału zakładowego 

Konieczność sporządzenia statutu w postaci aktu 

notarialnego 



Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe 

Ekomotor ® Ltd. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ZALETY I WADY SPÓŁEK KOMANDYTOWO-AKCYJNYCH 

Zalety Wady 

Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za 

zobowiązania spółki 

Wysoki minimalny kapitał zakładowy 

Możliwość pozyskania kapitału poprzez 

włączenie nowego wspólnika 

Kosztowna procedura rejestracyjna 
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Spółka akcyjna 

ZALETY I WADY SPÓŁEK AKCYJNYCH 

Zalety Wady 

Możliwość pozyskiwania kapitału na rynku 

kapitałowym poprzez emisję akcji czy obligacji 

Wysoki minimalny kapitał zakładowy 

Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za 

zobowiązania spółki 

Kosztowny, skomplikowany i czasochłonny proces 

rejestracji 

Łatwość kumulacji kapitału Mniejsi akcjonariusze nie mają wpływu na 

działalność spółki 
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Spółdzielnia 

 Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej 
liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym 
funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków 
prowadzi wspólną działalność gospodarczą. 

 Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.  

 Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od 
dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, 
jeżeli założycielami są osoby prawne.  

 W spółdzielniach produkcji rolnej i spółdzielniach socjalnych 
liczba założycieli – osób fizycznych nie może być mniejsza od 
pięciu. 
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The Innovative Company EKOMOTOR Ltd. is concerned with 
the production of modern environmental protection systems. 

We do research into: 

• New techniques based on the use of catalysts  

• New types of catalysts  

• Development of water and atmosphere protection 

   technologies 
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We produce: 

 Exhaust gas catalytic filters  

Catalytic filters are used in the exhaust fumes purification 
systems in urban transport (buses) 

Catalysts for environmental protection installations 

Usage examples: smoke gas filters, paint shop pollution 
preheater, incinerating plant pollution preheater.  

In 1996 our company acquired Wyższy Urząd Górniczy 
Certificate, number GEM-4720-0059-96-13778-KM pertained 
the usage of catalytic converters in mining industry.  
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PROJECTS: 
 

1. Ceramics monolith forming mouthpiece:              1988 
2. Ceramics monolith:                                1988 
3. Catalytic converter:                                         1989 
4. DENOSOX technology:                       1992 
5. Commercial catalyst:                       1993 
6. CARBODESONOX technology:                      1993 
7. Smoke gas utilization technology:                     1994 
8. Soot filter:                        1995 
9. Tail-gases utilization technology:                        1995 
10.Gas conditioning technology                               1995 
11.Catalytic Soot Filter:                              1996 
12.Condensate purification technology:                   1996 
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  Cooperation: 
 CORNING GmbH Wiesbaden, Germany  

 Renault Paris, France 

 AICIA SEVILLA, Spain 

 UNIVERSIDAD DE SEVILLA, Spain 

 TOWA Corporation, Japan  

 AUTOPROGRESS, Ukraine  

 EUROIMPIANTI S.R.L. Italy 

 Sulzer Chemtech, Germany 

 University of Madrid, Spain 

 Technical University of Budapest, Hungary 

 Dutch Twente University,  

 Boreskov Institute of Catalysis, Russia 

 Geoexplorer, USA 
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 ATOMENERGOSERVICE Sp. z o.o. Warszawa  

 BIELTEX Bielawa  

 BOT Elektrownia TURÓW S.A. 

 CERAD Sp. z o.o. Warszawa  

 CEREL Boguchwała  

 CUSSONS S.A.  

 ENEQ Sp. z o.o. Warszawa 

 EKODIAG Wrocław  

 Eko-pasza Sp. z o.o.  

 Elektrownia Kozienice 

 Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz 

 Fiat Auto Poland S.A.  

 Huta Stalowa Wola S.A.  

 INTOR Gliwice Sp. z o.o.  

 KGHM CUPRUM  

 Komitet Badań Naukowych Warszawa 

 Kompania Katalityczna EKOKAT Sp. z o.o. Wrocław 

 MEGADEX S.A. Warszawa  

 MPK Sp. z o.o. Wrocław  

 MRM-90 Sp. z o.o. Warszawa  

 Odlewnia Żeliwa Węgierska Górka 

 PETROCHEMIA Płock S.A. 

 Politechnika Wrocławska  

 Politechnika Śląska  

 POLMOS Wrocław S.A.  

 SPOMASZ Wrocław  

 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych  

   ANDORIA Andrychów  

 Wratislavia –Bio Sp. z o.o. Wrocław 

 Zakłady Mięsne Kościan  

 Zakłady Mięsne Grodków  

 ENEQ Warszawa 

 Politechnika Wrocławska 

  COOPERATION: 
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Catalyctic converters 
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carriers  

DENOx 

Ekomotor ® Ltd.  
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DENOx  

catalyst 

Ekomotor ® Ltd.  
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Active carbon monolithic carriers 

Ekomotor ® Ltd.  
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Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe Ekomotor ® Spółka z 
o.o.  Ekomotor ® Ltd.  
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CATALYTIC REDUCTION OF NOx  in  RAH - NEW CONCEPT  

1 - RAH, 2 - Furnace, 3 - Gas burner, 4 - Flue gas duct, 5 - Air duct, 6, 8 - Supporting 

structure, 7 - Service platform, 9 - Air fan, 10 - Flue gas fan, 11 - Electric motor 

 Test RAH-SCR stand on industrial and large-laboratory scale 

(heating elements in the hot-end layer covered with a catalyst) 
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Currently, 3 manufactured units of a monolithic catalyst 
have been produced in industrial conditions (approx. 1m3 
each), based on an aluminosilicate carrier:  

     Cupric catalyst - Cu/natural aluminosilicate,  

     Manganic catalyst – Mn/natural aluminosilicate,  

     Mixed cupric manganic catalyst - Cu Mn/natural  
      aluminosilicate. 

 

Active metals were placed on the carrier by impregnation of 
water solutions of cupric nitrate and manganic acetate. The 
catalysts will be made as replaceable filling of a model RAH. 
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Thanks for your attention ! 


