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I. INFORMACJE
1. Jak wygląda procedura ubiegania się o dotacje z PUP?
a) Rejestracja w Urzędzie Pracy
b) Złożenie wniosku o dotacje (w zależności od Urzędu
Pracy – biznes plan jest wbudowany w sam wniosek lub
składa się go jako odrębny załącznik). Wniosek zostaje
rozpatrzony w ciągu 30 dni
c) Po uzyskaniu pozytywnej decyzji z PUP, zostaje ustalona
data, w której podpisuje się z Urzędem Pracy tzw. umowę
dotacji
d) Podpisanie umowy z Urzędem Pracy (w przypadku
zabezpieczenia w postaci poręczenia, podczas zawierania
umowy konieczna jest fizyczna obecność poręczyciela i
współmałżonka poręczyciela – o ile istnieje między nimi wspólnota majątkowa)
e) Otrzymanie kwoty dotacji (przelew)
f) Rejestracja działalności gospodarczej (z rejestracją działalności możemy poczekać na faktyczne
otrzymanie środków, jeżeli np. umowa została podpisana pod koniec miesiąca, zwykle opłaca się
poczekać do początku kolejnego, tak by firmę rejestrować 1 dnia miesiąca. Rejestracja w innej dacie
powoduje, iż będziemy musieli złożyć w ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA dwukrotnie – za miesiąc
niepełny, a później kolejną – za miesiąc pełny). Z drugiej strony rejestracja firmy 2 dnia miesiąca
faktycznie wydłuży nam ulgę na start z 6 do 7 miesięcy co pozwala zaoszczędzić ok. 240,00 zł).
g) Przeprowadzenie wydatków ze środków dotacji (zwykle mamy na to 30 dni od momentu
uruchomienia firmy). Należy pamiętać, iż Urząd Pracy nie uwzględni żadnej faktury, której data
wystawienia była by wcześniejsza, niż data zawarcia umowy z PUP.
h) Dostarczenie do Urzędu Pracy druku potwierdzającego rejestrację działalności (zwykle wydruk z
systemu CEIDG), oraz faktur / rachunków imiennych, dokumentujących przeprowadzone z dotacji
wydatki. Każdy taki dokument powinien zawierać informację o statusie transakcji tj. „zapłacono
przelewem”, „zapłacono gotówką” itp. W przypadku wydatków w innej walucie, np. EUR – należy
załączyć wydruk zawierający kurs walut Narodowego banku Polskiego z dnia transakcji. Liczy się tu
jedynie kurs NBP, bez względu na to, po jakim kursie nastąpiło faktyczne przewalutowanie transakcji.
i) Umożliwienie przeprowadzenie ewentualnej kontroli przez pracownika PUP w siedzibie firmy.
Kontrola zwykle jest zapowiedziana z kilkudniowym wyprzedzeniem i polega na sprawdzeniu czy osoba
bezrobotna wciąż posiada wszystkie rzeczy zakupione z dotacji. Najczęściej taka wizyta jest
przeprowadzana w przeciągu kilku miesięcy od uruchomienia firmy.
j) Po upływie 12 miesięcy – dostarczenie do Urzędu Pracy aktualnego wydruku z CEIDG
potwierdzającego, iż działalność nie została zamknięta ani zawieszona, oraz zaświadczenia z ZUS i US o
niezaleganiu z wpłatami.
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2. Wysokość dotacji
Według ustawy, maksymalna kwota dotacji wynosi 600% średniego wynagrodzenia, które w
trzecim kwartale 2020 r. wyniosło 5 168,93 zł. Oznacza to, iż kwota dotacji z PUP na dzień 9.12.2020 r.
może wynieść maksymalnie: 31 013,58 zł
Jeżeli tylko dany PUP nie obniżył we własnym zakresie kwoty dotacji, to o taką właśnie kwotę
mogą Państwo wnioskować. W zależności od Urzędu Pracy kwota dotacji wynosi od 50% do 100%
podanej wartości. Kwotę dotacji zawsze można sprawdzić dzwoniąc do swojego Urzędu Pracy.
Aktualną wysokość średniego wynagrodzenia można sprawdzić na stronie GUS:
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/

3. Wymagania Urzędu Pracy względem wnioskodawcy
Aby mieć możliwość ubiegania się o dotacje z PUP, należy być osobą bezrobotną
zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Zazwyczaj wniosek o dotacje można złożyć niezwłocznie po
rejestracji w urzędzie. W nielicznych przypadkach trzeba odczekać do 30 dni.
O dotacje nie mogą ubiegać się:
•
•
•
•
•

Studenci studiów dziennych
Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie ostatnich 12 miesięcy (w tym
względzie weryfikowane jest, czy wnioskodawca posiadał w tym czasie wpis do CEIDG)
Bezrobotni, którzy odmówili bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy, stażu lub
przygotowania zawodowego
Osoby, które w okresie 5 lat otrzymały już dofinansowanie na podjęcie działalności
gospodarczej ze środków publicznych
Osoby, które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o dotacje zostały skazane za
przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

W zależności od tego z jakich źródeł Urząd Pracy finansuje dofinansowania – mogą pojawić się
dodatkowe kryteria. W przypadku dotacji finansowanych lub współfinansowanych ze środków
unijnych – dany nabór wniosków może zostać skierowany do osób w określonym wieku (np. do
bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia, lub do 30 roku życia). Mogę też pojawić się dodatkowe
grupy preferowane (osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskim wykształceniem, osoby
poszkodowane w wyniku pandemii COVID-19 itp.)
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4. Wykluczone rodzaje działalności
W oparciu o dofinansowanie z Urzędu Pracy
można uruchomić działalność w postaci indywidualnej
pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej.
Jest to najprostsza organizacyjnie forma prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce. Zasady udzielania
dotacji nie pozwalają uruchomić spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółki prawa handlowego, spółki
jawnej ani komandytowej. W większości przypadków
nie jest też dopuszczalna spółka cywilna.
Zgodnie z rozporządzeniem, w oparciu o
dofinansowanie nie można uruchomić działalności w
zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych
ani firmy działającej w sektorze rybołówstwa i
akwakultury.
Ponadto, każdy Urząd Pracy we własnym zakresie wyklucza z dofinansowania wybrane przez
siebie profile działalności. O liście takich wykluczeń decyduje zwykle widzimisię urzędników. Poniżej
przedstawiam listę tych najczęściej spotykanych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

działalność sezonowa
handel akwizycyjny
handel prowadzony na rynkach i targowiskach (bez stałej lokalizacji)
działalność o profilu identycznym jak działalność prowadzona przez współmałżonka
wnioskodawcy
działalność prowadzona pod takim samym adresem co inna, istniejąca firma o podobnym
profilu
działalność paramedyczna
salony gier hazardowych
agencje towarzyskie
działalność ezoteryczna

W niektórych przypadkach, Urzędy Pracy wprowadzają bardzo osobliwe zakazy, które trudno
racjonalnie uzasadnić. Dla przykładu – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie nie przyznaje dotacji na
działalność taksówkarską, PUP Gdańsk wyklucza agroturystykę, a Urząd Pracy w Nowym targu nie
udziela dotacji na działalność obejmującą tworzenie stron internetowych. Innymi słowy – każdy PUP
wprowadza swoje własne szczegółowe zasady udzielania dotacji. Zwykle są one publikowane w
regulaminie dotacji, dostępnym na stronie internetowej danego Urzędu Pracy.
Urzędy Pracy wykluczają z dofinansowania firmy, których siedziba ma znaleźć się poza obszarem
administracyjnym danego Urzędu Pracy. Jeżeli jest to Powiatowy Urząd Pracy – to obszarem tym jest
powiat. Jeżeli mamy do czynienia z Miejskim lub Grodzkim Urzędem Pracy – ogranicza nas obszar
danego miasta.
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6. Czy muszę posiadać wkład własny?

Choć Urzędy Pracy nie mogą wymagać od osoby
bezrobotnej, aby posiadała finansowy lub materialny wkład
własny by uzyskać dofinansowanie - to zwykle jest on brany
pod uwagę przy ocenie wniosku i może on znacząco wpłynąć
na ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dotacji. Dla
urzędników osoba bezrobotna deklarująca wkład własny
stanowi wyraźny sygnał, iż jest ona zaangażowana w
projektowane przedsięwzięcie. Skoro jest gotowa ryzykować
własnym kapitałem – to jest bardziej zdeterminowana by
odnieść sukces. Skoro zgromadziła wkład własny – jest zaradna
i zorganizowana, a więc posiada predyspozycje do
prowadzenia własnej firmy.
Z uwagi na to, iż niektórych wydatków nie można finansować z dotacji (np. kosztów transportu,
OC samochodu stanowiącego majątek firmy itp.) – może się okazać, iż zaangażowanie własnych
środków własnych jest niezbędne, by przedstawiony biznes plan był wewnętrznie spójny. Np. w
przypadku zakupu firmowego wyposażenia przez Internet, wnioskodawca ponosi koszty transportu –
których z zasady nie może finansować ze środków dotacji. Musi więc posiadać własne pieniądze, które
przeznaczy na ten cel. Mile widziana jest również rezerwa finansowa, ułatwiająca utrzymanie płynności
finansowej w pierwszym miesiącu prowadzenia firmy (media, czynsze i inne stałe opłaty których nie
można pokryć z dotacji).
Pod tzw. „wkład własny” można podciągnąć już posiadane narzędzia i wyposażenie, które
zostanie wykorzystane w ramach planowanej działalności np. samochód, komputer, telefon itp. Jeżeli
są to sprzęty większej wartości (sprzęt o wartości jednostkowej powyżej 1 tys. PLN) - mile widziane są
faktury, paragony lub inne dokumenty mogące świadczyć, iż osoba bezrobotna faktycznie posiada tego
typu wyposażenie.
Jaki wkład własny zadeklarować, by uzyskać dobrą ocenę wniosku? Jeżeli dany PUP nie
opublikował kryteriów oceny, które wskazywały by precyzyjnie jak punktowana jest ta kwestia, można
przyjąć, iż do uzyskania podniesionej punktacji wystarczy wkład na poziomie ok. 10% wnioskowanego
dofinansowania.
Co zrobić, jeżeli nie posiada się żadnej wolnej gotówki? Cóż, Urząd Pracy jest zainteresowany
deklaracją osoby bezrobotnej, nie rozlicza jej jednak z tego, czy faktycznie wskazane we wniosku
wydatki ze środków własnych poniosła. Można więc przyjąć, iż wnioskodawca ma tu pewną swobodę
pomiędzy tym co deklaruje, a tym co się realnie wydarza.
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7. Czy muszę posiadać kierunkowe kwalifikacje lub doświadczenie w
wybranej branży?
Osoba chcąca uzyskać dotacje z Urzędu Pracy powinna wykazać, iż poradzi sobie z
prowadzeniem firmy o danym profilu. Wszelkiego rodzaju dokumenty i zaświadczenia potwierdzające
referencje osoby bezrobotnej (świadectwa pracy, szkolenia, kursy, kierunkowe wykształcenie) – w
oczywisty sposób działają na korzyść osoby bezrobotnej i zwiększają jej szanse na uzyskanie dotacji.
Jeżeli wnioskodawca nie miał w przeszłości żadnej styczności z daną branżą – pomocny w
przekonaniu Urzędu Pracy do przyznania dofinansowania może być wyczerpujący biznes plan.
Należy pamiętać, iż nikt nie musi znać się na wszystkim. Jeżeli dana osoba chce uruchomić np.
sklep internetowy, to nie musi być informatykiem. Wystarczy, że ma pomysł i potrafi pozyskać dobry i
atrakcyjny cenowo produkt. Do administracji sklepem może zatrudnić pracownika o odpowiednich
kwalifikacjach lub korzystać z oprogramowania, które nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Ta
zasada dotyczy też innych branż. Oczywiście istnieją też branże, w których brak wiedzy, doświadczenia
lub uprawnień – może bardzo utrudnić prowadzenie firmy (np. poradnia dietetyczna w sytuacji, gdy
nie posiada się egzaminu certyfikującego, lub warsztat samochodowy w sytuacji, gdy nigdy wcześniej
nie pracowało się w takim miejscu).
W niektórych przypadkach może się okazać, iż w gruncie rzeczy posiadamy pewne przydatne
umiejętności, choć w danej branży wcześniej nie pracowaliśmy. Np. wnioskodawca pracował wcześniej
w sklepie spożywczym a planuje uruchomić zakład wulkanizacyjny. Jest to inna branża, lecz
umiejętność obsługi kasy fiskalnej, oraz umiejętności związane z bezpośrednią obsługą klientów
przydadzą się też w takiej firmie.
Przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić regulamin dotacji i inne informacje
publikowane przez PUP w sprawie dofinansowania. Często pojawia się tam informacja jak dany Urząd
Pracy podchodzi do kwestii kwalifikacji wnioskodawcy. Może się zdarzyć, iż wprowadzony typ punktacji
właściwie uniemożliwia uzyskanie wsparcia przez osobę, która nie posiada udokumentowanego
doświadczenia. W takich przypadkach warto na szybko ukończyć jakiś kierunkowy kurs lub szkolenie.
Potwierdzeniem naszych umiejętności może być też prowadzenie tzw. „działalności
nierejestrowanej”. Co ważne – działalność nierejestrowana nie pozbawia statusu osoby bezrobotnej.
Dochód z działalności nierejestrowanej nie może jednak przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia
(1300,00 zł/miesiąc w roku 2020). Więcej informacji na temat działalności nierejestrowanej można
znaleźć tutaj: INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ
Chciałbym też zaznaczyć, iż praca na czarno nie może stanowić potwierdzenia posiadanych
kwalifikacji, może za to przysporzyć wnioskodawcy problemów.
Nie należy też wskazywać, iż np. posiada się doświadczenie, bo od dłuższego czasu regularnie
wykonywało się taką pracę w sposób nieodpłatny. Kodeks pracy nie przewiduje czegoś takiego jak
praca bez wynagrodzenia. Nie ma też w nim mowy o darmowym dniu próbnym czy bezpłatnych
praktykach. Jest oczywiście umowa na okres próbny – ale za pracę na okresie próbnym wciąż należy
się wynagrodzenie. Jedyną opcja było były by tu praktyki absolwenckie albo bezpłatna umowa zlecenie.
Jeżeli jednak chce się o ich wspomnieć we wniosku, należy załączyć kopie dokumentów
potwierdzających ten fakt.
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8. Czy oprócz wniosku potrzebny jest biznes plan?
W zależności od Urzędu Pracy – obserwujemy w tym względzie trzy różne podejścia.
Niektóre Urzędy Pracy np. Urząd
Pracy m.st. Warszawa – nie przewidują
składania odrębnego biznes planu, gdyż jego
rolę pełni rozbudowany wniosek wraz z
załącznikami, które zasadniczo obejmują
wszytki elementy pojawiające się w biznes
planie (opis rynku, konkurencji, plan
marketingowy, analiza SWOT, rachunek zysków
i strat itp.).
Inne Urzędy Pracy przewidują
załączenie do wniosku o dotacje dodatkowego
biznes planu i określają jego budowę, tj.
wskazują jakie elementy taki biznes plan
powinien zawierać. Często taki biznes plan
stanowi dodatkowy formularz do wypełnienia.
Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku
Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu.
Nieliczne Urzędy Pracy, np. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu – przewiduje jedynie
ograniczony objętościowo wniosek. W tym przypadku praktyką jest utworzenie przez wnioskodawcę
dodatkowego załącznika, zawierającego uzupełnienia do takiego wniosku, które będą obejmować
swym zakresem te elementy opisu przedsięwzięcia, które nie zmieściły się we wniosku. Jest to
konieczne z uwagi na to, iż sam wniosek obowiązujący we Wrocławiu miał do tej pory postać
nieedytowalnego dokumentu PDF, a co za tym idzie możliwość wstawienia dłuższego opisu była
znacznie utrudniona.
Należy pamiętać, by komplet dokumentów, który składa się w PUP spełniał wszystkie
wytyczne określone w regulaminie lub ogłoszeniu o naborze wniosków, oraz w sposób możliwie
kompletny i wyczerpujący opisywał planowaną działalność. Jest to nadrzędna zasada, którą
powinniśmy się kierować przygotowaniem swoich dokumentów. Nawet jeżeli dany PUP określi
budowę wniosku i dodatkowego biznes planu a mimo to posiadamy istotne informacje dotyczące
planowanego przedsięwzięcia, na które nie znaleźliśmy miejsca w tych dokumentach – warto umieścić
je w dodatkowym, utworzonym samodzielnie załączniku. Takie podejście zwiększy nasze szanse
uzyskania wysokiej punktacji i uzyskania dotacji.
W wielu przypadkach liczba składanych wniosków przekracza liczbę dotacji, która może
zostać przyznana przez PUP. Z tego względu dofinansowanie otrzymują te osoby, które uzyskały
najlepszą ocenę. Warto więc poświęcić swój czas na rzetelne przygotowanie całej dokumentacji.
Wskazówki jak to zrobić, znajdą Państwo w dalszej części niniejszego poradnika.
Ile czasu potrzeba na wykonanie wniosku / biznes planu? To zależy od posiadanej wiedzy,
doświadczenia w przygotowywaniu tego typu dokumentów oraz skomplikowania samego
przedsięwzięcia. Zwykle jest to kilkanaście godzin pracy.
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9. Jakie warunki po otrzymaniu dotacji?
Po uzyskaniu dotacji z Urzędu Pracy należy prowadzić firmę przez okres co najmniej 12
miesięcy. Ponadto taka firma musi być prowadzona w sposób ciągły tj. w okresie tego roku nie można
jej okresowo zawieszać.
W okresie tego roku osoba, która uzyskała dotacje nie może podjąć innego zatrudnienia w
oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub dzieło (podejmując aktywność zawodową musi występować
jako firma).
Nie może też mieć zaległości względem ZUS i Urzędu Skarbowego, zmieniać siedziby swojej
firmy bez poinformowania o tym fakcie Urzędu pracy ani dokonać sprzedaży rzeczy zakupionych z
dotacji (chyba, że zostały one zakupione jako towar handlowy).
Osoba, która otrzymała dotacje w ciągu 12 miesięcy nie może też sprzedaż rzeczy zakupionych
z dotacji. Wyjątek stanowi tu oczywiście to, co w planie wydatków z dotacji zostało wcześniej określone
jako towar handlowy.
Jeżeli taka osoba chciała by zmienić siedzibę firmy, to musi wcześniej poinformować o tym
Urząd Pracy i uzyskać zgodę PUP. Jeżeli nowa siedziba znajdowała by się w innym powiecie – urzędnicy
raczej ni wyrażą na to zgody.
Oczywiście po upływie 12 miesięcy wszystkie te ograniczenia przestają obowiązywać.

10. Jak to jest z poręczycielami?
Otrzymanie dofinansowania wiąże się z
obowiązkiem
dotrzymaniem
warunków
określonych w tzw. umowie dotacji. Zabezpieczenie
dotacji ustanawia się na wypadek sytuacji, w której
osoba bezrobotna nie dotrzyma tych warunków i
jednocześnie – samodzielnie nie zwróci środków
finansowych po otrzymaniu takiego wezwania.
Obecnie preferowaną przez Urzędy Pracy
formą zabezpieczenia jest poręczenie. Przepisy
dopuszczają
jednak
kilka
innych
form
zabezpieczenia,
np.
blokadę
środków
zgromadzonych na rachunku bankowym, zastaw na
prawach lub rzeczach lub akt notarialny o poddaniu
się egzekucji przez dłużnika. Tak więc osoba
bezrobotna nie musi mieć poręczycieli o ile
zaproponuje inne wiarygodne i zgodne z przepisami zabezpieczenie.
Urzędy Pracy we własnym zakresie ustalają szczegółowe kryteria zabezpieczenia. W przypadku
poręczenia – zwykle wymaga się poręczenia dwóch osób, posiadających stały udokumentowany
dochód na poziomie minimalnego wynagrodzenia. W roku 2021 jest to 2800,00 zł/miesiąc.
Poręczycielem nie może być współmałżonek wnioskodawcy (chyba że pomiędzy
współmałżonkami istnieje rozdzielność majątkowa). Niektóre Urzędy Pracy nie wyrażają zgody na to,
aby poręczycielem była osoba powyżej 70 roku życia.
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Co się tyczy blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym, to kwota
zablokowanych środków musi zwykle przewyższać kwotę dotacji (najczęściej jest to kwota wynosząca
ok. 130% dotacji). Przez okres co najmniej 12 miesięcy środki te w wyniku ustanowionej blokady,
pozostają na rachunku bankowym.
Kolejna forma zabezpieczenia, to zastaw na prawach lub rzeczach. By móc skorzystać z tej
formy zabezpieczenia – należy wykazać posiadane praw lub rzeczy, których wartość przekracza
wnioskowaną kwotę dotacji (np. nieruchomość).
Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika – to zwykle najniżej oceniana forma
zabezpieczenia. W wielu Urzędach Pracy jest ona akceptowana jedynie pod warunkiem, gdy stan
majątkowy wnioskodawcy jest na tyle znaczący, że uprawdopodabnia możliwość ewentualnego
wyegzekwowania odpowiedniej kwoty (oszczędności, lokaty, papiery wartościowe, samochód,
nieruchomości itp.)
Ewentualne dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem dotacji, np. utworzenie aktu
notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika – ponosi osoba bezrobotna.

12.Kilka uwag rozliczeniowych
• Urzędy Pracy nie wnikają w rentowność firmy
uruchomionej w oparciu o dotacje. Przedsiębiorca
nie musi jednak wykazywać jakichkolwiek
wpływów a tym bardziej zysku. Zawarty w biznes
planie prognozowany rachunek zysków i strat
stanowi jedynie szacunkową kalkulacje. Jego
celem jest wykazanie, iż planowana firma z
ekonomicznego punktu widzenia może być
rentowna. Faktyczny zysk przedsiębiorstwa może
jednak znacznie odbiegać od wyników
wskazanych w takiej prognozie.
• Urzędy Pracy nie wymagają zatrudnienia
pracowników w firmach uruchamianych w oparciu
o dotacje. Należy jednak pamiętać, iż deklaracja
ewentualnego
zatrudnienia
pracowników
pojawiająca się w obrębie wniosku lub biznes planu – może pozytywnie wpłynąć na jego ocenę.
Komisja Oceny Wniosków pozytywnie podchodzi to faktu, iż dana firma stwarza dodatkowe miejsca
pracy. Oznacza to, iż pojedyncza dotacja może wpłynąć na kilku bezrobotnych (na osobę
uruchamiającą firmę, oraz osoby, które w tej firmie zostaną dodatkowo zatrudnione). Urząd Pracy
po przyznaniu dotacji nie sprawdza ilości rzeczywiście zatrudnionych osób. Faktyczne zatrudnienie
i tak zawsze jest podyktowane aktualną sytuacją. Jeżeli więc sytuacja na to pozwala i ewentualne
zatrudnienie mogło by być korzystne z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia – dobrze
wspomnieć o tym w biznes planie.
•

Dotacje otrzymaną z Urzędu Pracy, należy wydatkować w kwocie brutto. Oznacza to, iż dokonując
zakupu narzędzi, usług, towarów, materiałów – bez względu na to, czy nasza firma jest płatnikiem
czynnym czy zwolnionym z podatku VAT – zakupy rozliczamy biorąc pod uwagę wartość zakupu
10
KONTAKT Z AUTOREM: Michał Świderek, tel. 500-737-509, info@biznesplany24.pl

wraz z podatkiem VAT. Jeżeli zakupu dokonuje się od przedsiębiorcy zwolnionego podmiotowo z
podatku VAT, to kwotą brutto będzie tu cena sprzedaży, nawet jeżeli formalnie nie obejmuje ona
podatku VAT.
•

Dotacja z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej jest w całości
zwolniona z podatku dochodowego. Wydatki wykonane z dotacji nie powinny być jednak wliczane
do koszów prowadzenia tej działalności. Dotyczy to również odpisów amortyzacyjnych.

13. Czy mam szanse na otrzymanie dotacji (TEST)
Szanse na uzyskanie dotacji z PUP zależą od wielu
czynników.
Poniżej
umieszczamy
rodzaj
testu
uwzględniającego najczęściej występujące kryteria. Z
uwagi na to, iż każdy PUP ma nieco inne zasady
przyznawania dotacji – poniższe zestawienie ma charakter
jedynie poglądowy. Należy je traktować bardziej jako luźną
przesłankę dotyczącą tego co należało by poprawić by
zwiększyć swoje szanse – niż odpowiedź, na podstawie
której podejmuje się decyzje o złożeniu lub rezygnacji ze
złożenia wniosku.

Proszę zsumować swoje punkty zgodnie z wybraną odpowiedzią.
1. Czy posiadasz doświadczenie zawodowe lub wykształcenie związane planowaną działalnością?
a. Tak, pracowałem w podobnej firmie, mam ukończone kierunkowe kursy i zgodne
wykształcenie (3 punkty)
b. Częściowo (2 punkty)
c. Brak (0 punktów)
2. Czy zamierzasz zainwestować w przedsięwzięcie własne oszczędności?
a. Tak, zainwestuję kwotę przekraczającą 30% wnioskowanej dotacji (2 punkty)
b. Zainwestuję kwotę w przedziale 5 – 30% wnioskowanej dotacji (1 punkt)
c. Mój wkład własny nie przekroczy 5% wnioskowanej kwoty (0 punktów)
3. Rodzaj planowanej działalności
a. Produkcja (2 punkty)
b. Usługi (1 punkt)
c. Handel (0 punktów)
4. Proponowana forma zabezpieczenia dotacji
a. Poręczenie lub blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym (2 punkty)
b. Gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach (1 punkt)
c. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (0 punktów)
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5. Czy posiadasz deklaracje współpracy, listy intencyjne lub inne dokumenty potwierdzające zawarte
już ustalenia z potencjalnymi kontrahentami?
a. Tak, posiadam (3 punkty)
b. Posiadam jedynie deklaracje ustne (1 punkt)
c. Nie posiadam (0 punktów)
6. Czy wniosek i biznes plan został przygotowany w sposób wiarygodny, wyczerpujący i bezbłędny?
a. Tak, dokumenty zostały przygotowane bezbłędnie w oparciu o wiarygodne źródła zewnętrzne
a opis zawiera statystyki, szczegółowe kalkulacje oraz wyczerpujące wyjaśnienia (10 punktów)
b. Częściowo (4 punkty)
c. Raczej nie. Opis przedsięwzięcia ograniczył się do kilku ogólnych zdań (0 punktów)

< 10 punktów
niskie szanse uzyskania dotacji

10 – 15 punktów
średnie szanse uzyskania
dotacji

> 16 punktów
duże szanse na uzyskanie
dotacji
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II. WSKAZÓWKI JAK WYKONAĆ PRZYGOTOWAĆ
WNIOSEK i BIZNES PLAN DO PUP
1. Forma prawna planowanej działalności
W oparciu o dotacje z PUP możemy uruchomić jedynie indywidualną pozarolniczą działalność
gospodarczą osoby fizycznej (w rzadkich przypadkach dopuszczalna jest spółka cywilna). Oznacza to, iż
firmę prowadzimy jako osoba fizyczna i całym swoim majątkiem ponosimy odpowiedzialność za jej
zobowiązania. Ta forma działalności nie wymaga posiadania kapitału zakładowego. W nazwie takiej
firmy musi się znaleźć imię i nazwisko przedsiębiorcy (na co dzień można korzystać z nazwy skróconej
– pomijając imię i nazwisko).

2. Wybór numerów PKD
W każdym wniosku o dofinansowanie z PUP, znajduje się pole, w którym należy wskazać
numery PKD, a więc profil firmy wedle Polskiej Klasyfikacji Działalności (wyszukiwarkę kodów PKD
znajdziecie tutaj). W przypadku gdy wniosek zawiera miejsce tylko na jeden taki numer – wpisujemy
kod dotyczący działalności przeważającej. W przypadku gdy miejsce pozwala na wstawienie kilku
numerów – wpisujemy wszystkie, które odpowiadają profilowi naszej działalności.
Przykłady:
A) Wnioskodawca zamierza uruchomić sklep internetowy, w którym chce prowadzić sprzedaż
obuwia i herbaty. Choć detalicznej sprzedaży obuwia odpowiada PKD 47.72.Z, a sprzedaż herbaty PKD
47.81.Z, to z uwagi na to, iż będzie to sklep internetowy, wystarczy tylko PKD właściwy dla sklepu
internetowego, a więc: 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet
B) Wnioskodawca zamierza uruchomić firmę remontowo-budowlaną, zajmującą się
malowaniem, wstawianiem drzwi, wykonywaniem zabudowy K-G, kafelkowaniem itp. Z uwagi na to, iż
ciężko wyróżnić dominujący zakres usług jako główny kod PKD wskazuje dowolny z pośród numerów
odpowiadających zakresowi świadczonych przez niego usług. W tym przypadku będzie to zestaw takich
numerów jak: 43.39.Z, 43.33.Z, 43.32.Z, 43.31.Z, 43.34.Z
Należy pamiętać, iż w obrębie wniosku należy odnieść się do każdego ze wskazanych PKD. Jeżeli
wybrane przez nas kody wskazują jednocześnie na usługi fotograficzne i usługi z zakresu projektowania
graficznego, to opis oferty musi uwzględniać zarówno usługi fotograficzne jak i usługi z zakresu
projektowania. Podobnie rzecz ma się z opisem konkurencji i innymi elementami wniosku i biznes
planu. Nie ma więc sensu dodawać zbyt wielu numerów PKD na zapas. Jeżeli będziemy chcieli rozwijać
firmę, w każdym momencie możemy zgłosić dodatkowe PKD (rzecz jasna w okresie 12 miesięcy przez
które obowiązuje umowa z PUP, zmiana/dodanie nr PKD wymaga uprzedniej zgody Urzędu Pracy).
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3. Opis celu / motywacji
W większości wniosków przewidziano specjalną rubrykę na opis tego, co motywuje nas do
otwarcia działalności lub ogólnego celu takiego przedsięwzięcia. Nawet w przypadku, gdy takie pytanie
nie pojawia się w żadnej konkretnej rubryce – dobrze jest dodać kilka zdań na ten temat do
podsumowania lub w części poświęconej opisowi własnych kwalifikacji.
W zakresie motywacji – zwykle do uruchomienia firmy skłania nas pragnienie niezależności,
możliwość uzyskania dochodów na które nie moglibyśmy liczyć pracując na etacie, ambicja, chęć
zajmowania się tym co nas naprawdę interesuje, nielimitowany czas pracy, czy konieczność zmiany
swojego rytmu życia np. z uwagi na narodziny dziecka. Motywować może nas również obiecująca
sytuacja na rynku – okazja, którą dostrzegamy i chcemy wykorzystać.
Co się tyczy celów działalności, to powinny być one przedstawione w sposób możliwie
konkretny i „przyziemny”. Oczywiście dobrze jest wskazać jakieś cele wykraczające poza czystą chęć
poprawy swojej sytuacji ekonomicznej. W przypadku np. kawiarni takim celem może być np.
podniesienie komfortu osób starszych w lokalnej społeczności, przez wprowadzenie udogodnień dla
seniorów i wprowadzenie dodatkowych rabatów dla osób starszych. Należy jednak unikać zbyt
ogólnych – globalnych deklaracji. Od momentu uruchomienia mikroprzedsiębiorstwa do zmiany świata
daleka droga. Jeżeli planujesz uruchomić np. małą firmę remontową – w zupełności wystarczy, jeżeli
jako cel działalności określisz uzyskanie zysku netto na poziomie 50 000,00 PLN w pierwszym roku
działalności, stworzenie rozpoznawalnej lokalnie marki, oraz np. dwukrotny wzrost zdolności
wytwórczych.
Poniższy wykres przedstawia wyniki ankiety, przeprowadzonej przez firmę Tex Care na grupie
1018 osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie motywacji zakładania działalności
gospodarczej.
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4. Wkład własny
Przedstawiając plan swojego przedsięwzięcia,
należy wskazać jakimi zasobami się dysponuje. Na
potrzeby dotacji z PUP taki opis powinien
uwzględniać zasoby intelektualne, materialne i
kapitałowe. Mają one istotny wpływ na finalną
ocenę wniosku. W szczególności należy
uwzględnić takie elementy jak:
I. Historia zawodowa. Z reguły
wyszczególnia się każdą udokumentowaną pracę,
w szczególności te stanowiska, które mają jakiś
związek z profilem zakładanej firmy. Można tu
uwzględnić również wszelkie umowy o dzieło i
zlecenie, nie tylko pracę na etacie. Należy
pamiętać, iż praca mająca związek z planowaną
działalnością, nie musi być koniecznie pracą w
podobnej firmie. Chodzi bardziej o zakres
obowiązków. Jeżeli chcemy np. uruchomić salon kosmetyczny, a pracowaliśmy wcześniej w sklepie
odzieżowym to przecież umiejętności z zakresu kontaktu z klientem, obsługi kasy fiskalnej przydadzą
się również w owym salonie kosmetycznym – co warto odpowiednio podkreślić w opisie.
Przykład:
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Nazwa i adres
zakładu pracy

Okres
zatrudnienia

Stanowisko / zakres
obowiązków

Przyczyna rozwiązania
stosunku pracy

Np. Zakład
budowlany Zenon
Jaskuła

Np. 1.II.2020 –
7.X.2020

Np. pracownik budowlany
– gładzie, stolarka
budowlana, zabudowa KG

Np. porozumienie stron

…………………

……………..

………………….

………….

II. Doświadczenie nieudokumentowane. W tym przypadku należy wyjaśnić, dlaczego nie
możemy załączyć do wniosku dokumentów które mogły by potwierdzić ten fragment naszej biografii.
Oczywiście nie można tu wspominać o pracy wykonywanej na czarno. Mogliśmy jednak wykonywać
daną pracę na potrzeby własne lub najbliższej rodziny. Np. remont generalny swojego mieszkania lub
sesja fotograficzna dla kuzynki, która wychodzi za mąż jako rodzaj prezentu ślubnego lub w ramach
tzw. działalności nierejestrowanej. W takim przypadku dobrze wstawić do wniosku kilka zdjęć
dokumentujących taki remont, sesję fotograficzną itp. Rzecz jasna, to czy takie doświadczenie zostanie
uwzględnione podczas oceny wniosku o dofinansowanie z PUP – zależy już od indywidualnego
podejścia Komisji Oceny Wniosków.
III. Kursy, szkolenia, uprawnienia. Wyszczególniamy tu kategorie posiadanego prawa jazdy,
znajomość języków obcych, uprawnienia zawodowe, umiejętności z zakresu obsługi konkretnych
programów komputerowych itp.
IV. Posiadane wykształcenie. Z zasady wskazujemy ostatnią ukończoną szkołę, chyba że
wcześniejsze etapy edukacji mają istotny związek z planowaną działalnością. Np. planujemy otworzyć
warsztat samochodowy, ukończyliśmy studia na kierunku socjologia, lecz wcześniej uczuliśmy się w
technikum mechanicznym. W tym przypadku – technikum jest istotniejsze od szkoły wyższej.
V. Posiadany kapitał. W tym wypadku należy podać kwotę oraz źródło pochodzenia. Np. 5
000,00 zł (z czego 3 000,00 zł to oszczędności własne, a 2 000,00 zł – pożyczka). Wskazana kwota
powinna pokrywać się z wydatkami ze środków własnych przedstawionymi w planie inwestycyjnym.
VI. Zasoby materialne. Wyszczególniamy tu posiadane materiały, środki transportu, narzędzia
i urządzenia – które będziemy wykorzystywać w ramach działalności. Opis powinien zawierać
szacunkową wartość tych środków, np. samochód osobowy marki Opel Corsa C (2009 r.) – 6 000,00 zł,
narzędzia malarskie – 1 000,00 zł itd. Pamiętajmy, aby nie wskazywać takich rzeczy, które chcemy
zakupić z dotacji. Jeżeli np. posiadamy już komputer, a chcemy zakupić komputer z dofinansowania, to
wskazanie tego urządzenia w zestawie rzeczy posiadanych może podważać konieczność zakupu
komputera z dotacji.
VII. Umowy wstępne, listy intencyjne, deklaracje współpracy itp. Tego typu dokumentu
również podnoszą punktację wniosku. List intencyjny może mieć dość ogólne brzmienie i generalnie
nie zobowiązuje stron do faktycznego podjęcia współpracy. Co pardwa ciężko uzyskać tego typu
dokumenty w przypadku, gdy jeszcze nie posiada się firmy. Warto zapytać o taką możliwość byłego
pracodawcy lub znajomych, którzy prowadzą własną działalność. Dla urzędników takie dokumenty są
dowodem na to, iż ktoś traktuje nasz pomysł na biznes serio, a jeżeli ten ktoś nas tak traktuje, to jest
większa szansa – że urzędnicy oceniający wniosek też nas tak potraktują.
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5. Przedstawienie oferty
Przedstawiając ofertę planowanej firmy musimy być konkretni. Pracownicy Urzędu Pracy
oceniający wniosek, powinni nie tylko dowiedzieć się czym będziemy handlować lub jakie usługi
świadczyć, ale również – w jakich cenach, w jakim czasie, oraz jakie wiążą się z tym koszty. Taki opis
można przedstawić w formie tabelarycznej. W przypadku działalności usługowej wystarczy ok. 10
pozycji. W przypadku działalności handlowej, jeżeli tylko pozwala na to asortyment – powinniśmy
uwzględnić ok. 20 – 30 pozycji, które stanowią przekrój wszystkich towarów. Poniżej dwa przykłady,
prezentujące jak taka tabela może wyglądać.
Przykładowy cennik firmy budowlanej:

Przykładowy cennik sklepu internetowego

Taka tabela z cennikiem będzie podstawą do późniejszych wyliczeń w prognozowanym
rachunku zysków i strat. W przypadku działalności produkcyjnej/usługowej, związanej z ponoszeniem
dodatkowych kosztów energii elektrycznej, wody itp. – powinniśmy przewidzieć dla nich dodatkową
kolumnę w tabeli. Umieszczony powyżej cennik firmy budowlanej, zakłada, iż prace są prowadzone w
miejscu wskazanym przez klienta, a więc to on ponosi koszty energii elektrycznej, wody itp.
Część wniosku lub biznes planu w której prezentowana jest oferta, może operować
wartościami przybliżonymi. Często konieczne będą uśrednienia. W przypadku usług budowlanych np.
w zakresie kafelkowania – cena zależy również od ogólnej kubatury pomieszczenia. Nie ma jednak
potrzeby, aby rozbijać samo kafelkowanie na kilka pozycji (chyba, że firma zajmuje się tylko
kafelkowaniem). W zakresie wysyłki towaru w sklepie internetowym, wartość powinna być mniej
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więcej dopasowana do wielkości / wagi przedmiotu. W przypadku podobnych produktów, możemy
spokojnie posługiwać się jedną stawka.
Do tak przedstawionego cennika, warto dodać kilka zdań, które wytłumaczą, dlaczego
zdecydowaliśmy się zbudować swoją ofertę w taki a nie inny sposób.
Przykład uzasadnienia dla oferty na przykładzie sklepu z odzieżą dziecięcą:
Wyróżniać się będę głównie jakością produktów (atesty, naturalne materiały), oraz ciekawym
wzornictwem. Obecnie w modzie dla najmłodszych dominują typowe barwy ziemi: słoneczna żółć,
intensywna oraz zgaszona zieleń, pomarańcz, brąz. Pojawiają się również ubrania w odcieniach nieba,
bieli oraz kremowego korala. Dominujące materiały to bawełna, zamsz, len oraz dzianina
szydełkowana, a w okresie jesienno-zimowym: jeans. Będę kierowała się tymi kryteriami dobierając
asortyment. Przeważać będą ubrania monomateriałowe, ponadto elementy odzieży będą dostarczane
z zapasowymi guzikami i łatkami naprawczymi. W mojej ofercie pojawi się również bardzo modna
obecnie odzież „kidult” – czyli dorosłe ubrania w dziecięcych rozmiarach. Klient będzie mógł liczyć na
bezpłatne doradztwo, co zostanie wyeksponowane w przekazie marketingowym. W przypadku tego
typu zapytań – będę przedstawiała gotowe rozwiązania w co ubrać dane dziecko. W oparciu o
posiadany asortyment stworzę również dopasowane do siebie kolekcje.

6. Opis rynku i branży
Opis rynku i branży to jedna z najważniejszych części biznes planu, a jej właściwe wykonanie
często nastręcza pewnych trudność. Musimy pamiętać, iż rzetelny opis powinien opierać się
na wiarygodnych źródłach zewnętrznych. Własne obserwacje mogą pojawić się w takim opisie pod
warunkiem, że mieliśmy okazję przez dłuższy okres czasu obserwować działanie podobnej firmy np.
pracując w tego typu firmie, lub mając styczność z jej pracownikami.
Podstawą wiarygodnego opisu powinny być dane statystyczne, publikacje ekspertów, oficjalne
raporty etc. Rzecz jasna każda branża jest inna i może wymagać nieco innego podejścia. Im bardziej
specjalistyczna działalność, tym trudniej znaleźć wartościowe opracowania. W takim przypadku
pozostaje zdroworozsądkowe podejście, łączenie danych pośrednich i dedukcja.

Elementy które mogą tworzyć opis rynku i branży na przykładzie salonu
kosmetycznego:

a) Informacje o liczbie potencjalnych klientów dla przyjętego obszaru działania
W przypadku małych miast i wsi, jako obszar działania można przyjąć obszar całej miejscowość.
W przypadku dużych miast – będzie to raczej jego fragment, np. określone dzielnice, zlokalizowane w
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promieniu 2-3 kilometrów od przewidywanej lokalizacji salonu. Oczywiście zawsze może się zdarzyć, iż
klientem okaże się osoba z poza tego obszaru. Na potrzeby opisu skupiamy się jednak na typowej
sytuacji. Jeżeli nie mamy w ofercie jakiś unikalnych usług – salon kosmetyczny odwiedzać będą raczej
klienci z okolicy. Gdy już określimy obszar działania, możemy wskazać liczbę takich potencjalnych
klientów.
Przykład:
Naszym obszarem działania jest dzielnica Warszawy: Mokotów. Liczba mieszkańców
dzielnicy Mokotów to 217 577 osób1. Z uwagi na to, iż oferta salonu skierowana jest do kobiet,
określamy ich liczbę. Biorąc pod uwagę ogólny trend demograficzny 2, kobiety stanowią 51,6%
populacji, co daje nam 112270 osób. Z tej grupy możemy wykluczyć osoby bardzo młode, które z
oferty salonu raczej nie będą korzystały (przyjęty próg wieku: 14 lat)3. Kryterium wieku spełnia
więc 85,4% określonej wcześniej grupy, co daje nam 95 878 potencjalnych klientów.
Źródła informacji:
1. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-wprzekroju-terytorialnym-w-2018-roku,7,15.html
2. http://www.polskawliczbach.pl/
3. https://www.populationpyramid.net/pl/polska/2016/

b) Liczba potencjalnych klientów przypadająca na jedną tego typu firmę
W przypadku salonu kosmetycznego, liczbę tego typu firm możemy określić np. w oparciu o
Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Znajdująca się na stronie wyszukiwarka
firm, pozwala określić liczbę podmiotów w oparciu o takie parametry jak miejscowość, gmina, PKD itp.
W omawianym przypadku warszawskiego salonu kosmetycznego, by uzyskać interesujący nas wynik,
wystarczy wskazać miejscowość: Warszawa, gminę: Ursynów oraz PKD odpowiednie dla salonu
kosmetycznego (96.02.Z). Co prawda na liście wyświetla się jedynie 100 pozycji, lecz w prawym dolnym
rogu znajdziemy informacje o sumie wszystkich znalezionych wyników. W tym przypadku jest ich 488.
Z uwagi na to, iż ten sam PKD odpowiada salonowi kosmetycznemu oraz fryzjerstwu, otrzymaną liczbę
możemy podzielić przez dwa (interesują nas tylko salony kosmetyczne). Otrzymujemy liczbę 244.
Należy jednak wziąć oprawkę na to, iż nie każda firma, która wskazała dany PKD podczas rejestracji –
faktycznie wykonuje taką działalność. Wskazywanie dodatkowych kodów PKD „na przyszłość” – to
częsta praktyka. Wystarczy jednak przejrzeć 10-20 wpisów z listy, by sprawdzić jak często PKD 96.02.Z
– pojawia się jako główny profil firmy. Dla interesującego nas przypadku jest to tylko 40%. Tym samym
ostateczna liczba firm konkurencyjnych wyniesie: 244 x 40% = 98. Teraz wystarczy podzielić przez tą
liczbę, wskazaną wcześniej liczbę potencjalnych klientów, by uzyskać ostateczny wynik: średnia 978
potencjalnych klientów przypadających na jeden salon kosmetyczny w dzielnicy Ursynów.
Czy taka liczba to dużo, czy mało? Aby to określić, należało by ją zestawić np. ze średnią liczbą
potencjalnych klientów przypadających na salon kosmetyczny w perspektywie całego kraju.
Powtarzamy więc badanie przy zmiennych dla całej Polski. Jeżeli liczba potencjalnych klientów okaże
się wyższa, niż średnia dla całego kraju, jest to już wiarygodna przesłanka by twierdzić – iż sytuacja na
lokalnym runku jest bardziej korzystna od sytuacji w pozostałej części kraju.
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c) Odsetek zamykanych firm o podobnym profilu w stosunku do ogółu zamykanych firm
W tym przypadku ponownie sięgamy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Powtarzamy wyszukiwanie dla dzielnicy Ursynów z PKD odpowiadającym salonowi
kosmetycznemu. Tym razem zaznaczając okienko „uwzględnij wykreślone”. Dzięki temu otrzymamy
ogólną liczbę firm, które istnieją lub istniały w przedziale od roku 2007 do chwili obecnej. Następnie
uzyskany wynik porównujemy z określoną wcześniej liczbą działających firm. Okazuje się, że 38,3%
przedsiębiorstw tego typu znikło z rynku. Dużo? Niekoniecznie. Zestawiając ten wynik z ogółem
zamykanych firm – bez wskazywania konkretnego profilu firmy, wypada on korzystnie, gdyż ogólny
odsetek zlikwidowanych przedsiębiorstw w Warszawie wynosi 41,7%. Tym samym, statystycznie rzecz
biorąc – szanse przetrwania salonu komatycznego są nieco wyższe niż innych firm działających w tym
obszarze.

d) Panujące trendy w branży
W tej części możemy odwołać się do tematycznych artykułów, publikowanych w branżowych
czasopismach i serwisach.
Przykład:
Rynek usług kosmetycznych w Polsce cechuje się tendencją wzrostową1. Wpływa na to
po części zmiana form spędzania czasu wolnego, gdzie wizyta w salonie staje się również
rodzajem rekreacji, jak i zmiana sposobu myślenia o własnym wizerunku. Zdrowy styl życia i
zadbany wygląd stał się po prostu modny. Ludzie w dzisiejszych czasach, chcą dbać o siebie, chcą
być młodzi i piękni. Polki i Polacy pod tym względem upodabniają się do mieszkańców krajów
Europy Zachodniej.
Warto nadmienić, iż na branżę kosmetyczną w niewielkim stopniu oddziałuje kryzys
gospodarczy. Konsumenci nie rezygnują całkowicie z dóbr luksusowych, lecz zamieniają je na
tańsze2. Kobiety zamiast luksusowych wakacji, czy drogich ubrań – wybierają drobną
przyjemność w postaci np. zabiegu kosmetycznego.
Popyt na usługi kosmetyczne nie ulega większym wahaniom. Wzrost notuje się w
miesiącach letnich (wzrasta zapotrzebowanie na usługi z zakresu manicure i pedicure), oraz w
miesiącach, w których najczęściej brane są śluby, a więc: marzec, czerwiec, sierpień, wrzesień,
październik. Poniżej przedstawiam wykres danych statystycznych Google 3, ukazujący liczbę
wyszukiwań dla hasła „salon kosmetyczny” na przestrzeni ostatnich 5 lat. Jak widać liczba
wyszukiwań utrzymuje się na zrównoważonym poziomie, a najwięcej wyszukiwań pojawia się
początkiem sierpnia.
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Źródła informacji:
1. http://www.gabi.net.pl/pub/dokumenty/rynek_uslug_kosmetycznych.pdf
2. http://www.cabines.pl/artykuly/6/sposoby-na-kryzys.html
3. https://trends.google.pl

e) Wartość rynku, siła nabywcza
Przykład:
Ogólna wartość rynku usług kosmetycznych w Polsce szacowana jest obecnie na 1,4 mld
złotych/rok1. Oznacza to, iż wydatki związane z usługami kosmetycznymi w przeliczeniu na 1 tys.
mieszkańców, wynoszą średnio: 1,4 mld zł / 37970 tys. (liczba mieszkańców Polski 2 w przeliczeniu na
tysiące) = 36 871 zł/rok. Tym samym szacunkowa wartość rynku usług kosmetycznych dla
interesującej nas dzielnicy wynosi: 217 x 36 871 tys. zł = 8 mln zł. Oznacza to, iż średni przychód dla
jednego salonu kostycznego na Ursynowie w 2018 r. wynosi: 8 mln / 98 salonów kosmetycznych = 81
632 zł/rok.
Stały wzrost wynagrodzeń sprawia, iż usługi kosmetyczne, znajdują się w zasięgu finansowym
coraz większej liczby osób. Wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale
2018 r. wyniosło: 4822,83 zł3. Dynamika zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w
stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w sektorze przedsiębiorstw wyniosła +6,9%
(4510,86 zł dla III kwartału 2017 r. 4) przewyższając inflacje5 o 4,9% – co stanowi o realnym wzroście
siły nabywczej społeczeństwa, co jest korzystne dla branży kosmetycznej.

Źródła informacji:
1. http://www.gabi.net.pl/pub/dokumenty/rynek_uslug_kosmetycznych.pdf
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
3. https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-iobwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-wsektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku-w-trzecim-kwartale-2018roku,58,20.html
4. https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-iobwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-wsektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku-w-iii-kwartale-2017roku,58,16.html
5. https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/gus-inflacja-srednioroczna-wyniosla-2w,113,0,2396273.html

f) Specyfika branży
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Przykład:
Obecnie widzimy wzrost popularności kuponów podarunkowych do salonów kosmetycznych,
co zamierzam wykorzystać w ramach planowanych działań reklamowych. Usługi pakietowe stanowią
dla salonu ważne źródło przychodu – koszt pakietów waha się w granicach 300 – 400 zł i jest
jednocześnie jedną z popularniejszych usług wybieranych przez klientów, zamierzam więc takie
pakiety wprowadzić do swojej oferty. Klienci coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na depilacje z
wykorzystaniem promieni IPL – która rzecz jasna znajdzie się w bogatym zestawie usług oferowanych
przez moje przedsiębiorstwo. Aby nie ponosić kosztu zakupu drogiej maszyny, wprowadzę zapisy na
usługę i będę wypożyczała na jeden dzień odpowiedni sprzęt by obsłużyć wszystkie zainteresowane
klientki w tym czasie. Koszt takiego przedsięwzięcia jest znacznie niższy niż zakup specjalistycznego
sprzętu, na co nie pozwala stosunkowo mała kwota dotacji z PUP.

Na zakończenie pragnę podkreślić, iż nie ma jednego sposobu wykonania części biznes planu
związanej z opisem rynku i branży. To – jakie informacje będą dla nas użyteczne, zależy od tego jaką
firmę chcemy uruchomić. W przypadku bardziej niszowych branż, odnalezienie wartościowych źródeł
informacji bywa dość trudne. Nawet osobie doświadczonej w przygotowywaniu wniosków o dotacje,
może to zająć kilka godzin.

7. Opis konkurencji
Wniosek i biznes plan o dotacje wymaga opisu naszej potencjalnej konkurencji. Ta część zwykle
składa się z dwóch elementów:
a) Informacja na temat ogólnej liczby i specyfiki firm, które mogą stanowić dla nas konkurencję
W przypadku biznes planu dla firmy budowlanej – ta część mogła by wyglądać następująco:
Na terenie Krakowa działa obecnie 6,5 tys. firm zajmujących się wykończeniami wnętrz
(dane wedle CEIDG, dla PKD 43.33.Z). Z uwagi na fakt, iż dla firm świadczących usługi bezpośrednio
u klienta – dokładana lokalizacja siedziby firmy nie odgrywa istotnej roli, każda taka firma może
stanowić moja konkurencję. Ponad połowa z nich, to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9
pracowników1, które pod względem wielkości klasyfikują się do tej samej grupy jak planowana prze
ze mnie firma. Są to podmioty o zróżnicowanej zdolnościach produkcyjnych i ofercie, nie sposób
więc przeprowadzić wyczerpującej charakterystyki całej grupy.
Źródła informacji:
1. https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1874363,GUS-w-Polsce-przybylomikroprzedsiebiorstw

b) Szczegółowy opis kilku wybranych firm konkurencyjnych
Szczegółowy opis powinien obejmować od 2 do 4 firm konkurencyjnych. Do opisu powinniśmy
wybrać te przedsiębiorstwa, które z uwagi na lokalizację lub ofertę – stanowią dla nas największe
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zagrożenie. Charakterystykę konkurencji można przedstawić w formie tabelarycznej. Poniżej
przedstawiamy przykład wykonany z myślą o gabinecie dietetycznym z Lublina:

Skąd brać informacje do opisu konkurencji?
•

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – można uzyskać informacje o
dacie uruchomienia firmy, oraz o tym, czy firma była w przeszłości zawieszona. Jeżeli tak – to
prawdopodobniej nie zatrudnia pracowników, a właściciel prowadzi ją w pełni samodzielnie,
gdyż w przypadku etatów – zawieszenie działalności nie jest możliwe. CEIDG pozwala też
określić zakres działania firmy w oparciu o wskazane numery PKD.

•

Osobista wizyta w siedzibie firmy konkurencyjnej. Dzięki takiej wizycie możemy uzyskać
szczegółowe informacje o aktualnym cenniku, dostępnych miejscach parkingowych, reklamy
zewnętrznej, stanu technicznego lokalu, szacunkowej liczby pracowników, wyposażenia. Jeżeli
z jakiś powodów osobista wizyta jest niemożliwa, możemy po prostu zadzwonić i uzyskać
potrzebne informacje podając się za potencjalnego klienta.

•

Opis na stronie internetowej, Facebook’u, katalogach typu PanoramaFirm.pl. W dzisiejszych
czasach większość firm w jakimś stopniu stara się wykorzystywać Internet w celach
reklamowych. Często można znaleźć zdjęcia, informacje o ofercie, specjalizacji,
dotychczasowych realizacjach, cenach etc. Taka treść może być cennym źródłem informacji dla
naszej charakterystyki.
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•

Recenzje klientów w ramach usługi Google Places, lub w systemie recenzji Facebook. Opinia
klientów może być miarodajnym wyznacznikiem jakości danego przedsiębiorstwa. Prócz
ogólnej oceny – warto zagłębić się w lekturę poszczególnych komentarzy. Tym sposobem
możemy uzyskać wiedzę, którą ciężko zdobyć, nawet jeżeli osobiście odwiedzimy daną firmę.
Np. może się okazać, iż dana restauracja ma dobre jedzenie i ceny, ale np. w okresie zimowym
lokal jest niedogrzany, co znacznie przeszkadza klientom, i może wskazywać, iż dana
działalność chyli się ku upadkowi. Rzecz jasna czytając tego typu recenzje należy zachować
pewną ostrożność. Niektóre negatywne oceny mogą nie być wiarygodne, podobnie jak oceny
pozytywne (zdarza się, iż przedsiębiorcy zakładają kilkanaście fałszywych kont w serwisie
celem podbicia oceny, lub zlecają tego typu zadanie specjalizującym się w tym freelancerom).

8. Wykonanie planu marketingowego
Dobry plan marketingowy to klucz do
efektywnej sprzedaży i fundament rentownej
działalności. W obecnych czasach umieszczenie
tablicy informacyjnej na siedzibie firmy i wydruk
kilku wizytówek to zwykle za mało by osiągnąć
sukces. W przypadku wniosku i biznes planu o
dofinansowanie z PUP – opisane działania
reklamowe w sposób znaczący wpływają na
punktacje wniosku. Warto więc poświęcić trochę
czasu by dobrze przemyśleć sprawę i w sposób
wyczerpujący odnieść się do sprawy.
Plan marketingowy musi być dostosowany
do profilu firmy. Inaczej będzie się reklamował salon
fryzjerski, inaczej kawiarnia, a jeszcze inaczej sklep
internetowy. Trzeba zastanowić się kim jest
potencjalny klient i na jaki środkami najlepiej do niego dotrzeć? Poniżej kilka przykładów:
a) Jeżeli prowadzimy mały sklep spożywczy i klient stawia na tanią obsługę – przekaz
reklamowy może się skupiać na systemie rabatowym dla stałych klientów, karcie stałego klienta,
cotygodniowej gazetce, oraz ekspozycji w obrębie sklepowej witryny, wyszczególniając jakie
produkty warto kupić w tym tygodniu.

b) Jeżeli świadczymy specjalistyczne usługi np. z zakresu obsługi kadr i płac, przekaz
reklamowy może się skupiać na kampanii Google Ads, ogłoszeń w obrębie takich serwisów jak
Oferia.pl i Biznesoferty.pl, oraz kampanii mailingowej przeprowadzonej do wyselekcjonowanej
grupy odbiorców. Z uwagi na to, iż w przypadku obsługi kadrowo-płacowej naszym klientem jest
przedsiębiorca – przekaz reklamowy może podkreślać posiadane kwalifikacje, elastyczny sposób
rozliczeń, udogodnienia techniczne związane z elektronicznym obiegiem dokumentów itp.

c) W przypadku kawiarni, dla klienta zwykle liczy się przytulna atmosfera, dobra kawa,
obecność WI-FI, a plan marketingowy może obejmować przykuwający uwagę potykacz reklamowy,
24
KONTAKT Z AUTOREM: Michał Świderek, tel. 500-737-509, info@biznesplany24.pl

zniżkę na kawę do godz. 12:00, profil w obrębie serwisu Facebook, oraz umieszczenie kawiarni w
systemie Google Maps – dzięki czemu będzie ona widoczna w obrębie każdej nawigacji GPS,
działającej w oparciu o system Google.

W przypadku niektórych rodzajów działalności (np. sklepu internetowego) plan marketingowy
stanowi podstawę sprzedaży i często wymaga znacznych nakładów finansowych (Google Ads,
pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania, marketing szeptany, Facebook for business, porównywarki
cenowe, promocja oferty na Allegro itp.). Opis działań reklamowych dla sklepu internetowego zwykle
bywa bardziej rozbudowany i skupia się na opisie metod wykorzystywanych do wygenerowania na
stronie sklepu możliwie dużego i wartościowego ruchu – za jak najmniejszą kwotę.
Przyjmuje się, iż 0,5%-10% osób odwiedzających stronę sklepu internetowego, decyduje się
na dokonanie transakcji. Jest to tzw. współczynnik konwersji, który zależy od tego czym handlujemy,
oraz metod stosowanych do pozyskania internautów. Jeżeli np. sprzedajemy kosmetyki, możemy liczyć
na 6,84% konwersję, jeżeli głównym źródłem pozyskania internauty, są branżowe blogi, fora
internetowe i artykuły sponsorowane w branżowych serwisach. Jeżeli sprzedajemy elektronikę, a
głównym sposobem pozyskania klienta jest pozycjonowanie w Google, możemy liczyć na ok. 1,15%
konwersji. Recz jasna sklepy o rozpoznawalnej marce, intuicyjnej nawigacji i niskich cenach – zawsze
będą osiągały lepszą konwersję w porównaniu niewielkich, nowo powstałych sklepów internetowych
o wątpliwej reputacji, nieatrakcyjnej szacie graficznej i skomplikowanym procesie dokonywania
zakupów. Nie ma jednak narzędzia, które pozwoliło by nam w sposób precyzyjny przewidzieć
konwersję.
W tym względzie musimy opierać się na własnym doświadczeniu, prognozach dostępnych po
zalogowaniu w systemie Google Ads, oraz specjalistycznych artykułach. Ilustracja poniżej przedstawia
szacunkową konwersję charakterystyczną dla poszczególnych branż. Na niebiesko zastała zaznaczona
konwersja w sklepach o wysokiej renomie. W wierszu poniżej – średnia konwersja dla wszystkich
sklepów w danej branży.

Można przyjąć, iż uzyskanie 100 transakcji wiąże się z pozyskaniem ok. 5 tys. unikalnych wejść
na stronę sklepu internetowego. Ile musimy wydać, by uzyskać taki ruch? Jeżeli kampanie reklamowe
będą sprawnie zarządzane – koszt pozyskania 5 tys. unikanych odwiedzin będzie się wahał od 500,00
zł (np. dla sklepu z akcesoriami elektrycznymi – kable, bezpieczniki) do nawet 1 000,00 zł (np. w
przypadku sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż soczewek kontaktowych).
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W tym miejscu chciałbym ostrzec wszystkie osoby, które nie miały żadnego praktycznego
doświadczenia w handlu internetowym i pragną uruchomić ten rodzaj działalności, gdyż wydaje im się,
że jest to łatwy i wygodny sposób zarabiania pieniędzy. Otóż, jeżeli nie posiada się absolutnie
unikalnego asortymentu lub nie może się zaoferować najniższych na rynku cen – skuteczne
prowadzenie sklepu internetowego wymaga zwykle znacznej wiedzy, dużego nakładu pracy, oraz
ciągłych inwestycji – tak by móc szybko reagować na działania konkurencji, zmiany w algorytmie
Google itp. W tej branży można dobrze zarobić, ale nie jest to łatwe. Wbrew pozorom towary w sklepie
internetowych same się nie sprzedadzą.

Jak wygląda typowy plan marketingowy?

Przykładowy plan marketingowy dla firmy cateringowej:
Pozyskanie klientów będzie się odbywało głównie w oparciu o firmową stronę internetową.
Witryna będzie posiadała system zarządzania CMS, umożliwiający samodzielną edycję treści, a w
późniejszym okresie – system umożliwiający składanie i opłacanie zamówień online. Strona będzie
przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Znajdzie się tam szczegółowe menu,
zawierające informacje o składzie potraw, w tym o występowaniu ewentualnych alergenach.
Pamiętając o tym, iż głównie „kupujemy oczami”, znajdą się tam zdjęcia referencyjne dla wszystkich
ważniejszych potraw.
Informacja o mojej firmie znajdzie się również na Mapach Google, dzięki bezpłatnej usłudze, Google
Places. Tym samym informacja o mojej kuchni będzie wyświetlała się również w obrębie nawigacji
samochodowych, korzystających z bazy danych Google.
Zamierzam utworzyć FanPage w obrębie serwisu Facebook. Prócz naturalnego ruchu
użytkowników, korzystał będę również z płatnych narzędzi reklamy, jakie daje ten serwis. System
Facebook for business, umożliwia precyzyjne kierowanie reklamy, uwzględniając wiek, miejsce
zamieszkania, zainteresowania i wiele innych elementów, zbieranych pośrednio lub bezpośrednio
przez Facebook.
Reklama w zakresie jedzenia na wynos skierowana będzie do osób przebywających na obszarze
Wrocławia, w wieku 18-34 lat, uczących się w szkole wyższej lub dojeżdżające do pracy.
Wyświetlanie reklam odbywać się będzie w godzinach: 12:00 – 20:00. Zgodnie z prognozą Facebook
for business, budżet na poziomie 20,00 zł/1 dzień, pozwoli mi wyświetlić reklamę ok. 1 tys. osób
spełniającym te kryteria (ogólna grupa użytkowników serwisu spełniających te kryteria to na dzień
dzisiejszy 23 tys. osób).
Reklama w zakresie obsługi cateringowej skierowana będzie do osób mieszkających we Wrocławiu,
w wieku 18-65+ lat, którym zbliża się rocznica lub urodziny. Zgodnie z prognozą Facebook for
business, budżet na poziomie 10,00 zł/1 dzień, pozwoli mi wyświetlić reklamę ok. 700 osobom
spełniającym te kryteria (ogólna grupa użytkowników serwisu spełniających te kryteria to 18 tys.
osób).
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Dodatkowe metody reklamy: wizytówki, reklama na samochodzie, jednolita identyfikacja wizualna
(kolorystyka ubrań dla personelu i opakowań – dostosowana do logotypu firmy).

Koszt reklamy należy uwzględnić zarówno w planie inwestycyjnym jak i prognozie finansowej.
W planie inwestycyjnym uwzględnia się jedynie te koszty reklamy, które musimy pokryć w pierwszym
miesiącu działalności, zanim firma zaczynie przynosić zysk, tj. tylko te, których źródłem finansowania
nie jest przychód uzyskany w ramach działalności gospodarczej. Dotyczy to np. wykonania szyldu
reklamowego, koszt stworzenia firmowej strony internetowej itp. W prognozie finansowej, gdzie
przedstawiamy rachunek zysków i strat dla typowego miesiąca – uwzględniamy jedynie wydatki, które
ponosimy w sposób stały (np. comiesięczna opłata za pozycjonowanie, dodruk wizytówek itp.) Tym
sposobem pomijamy tam np. szyld reklamowy, który zawieszony w pierwszym miesiącu – nie generuje
już kosztów w kolejnych.

9. Charakterystyka klientów
Wniosek / biznes plan o dofinansowanie – powinien uwzględniać charakterystykę klienta
docelowego. Jeżeli obowiązujące w danym PUP dokumenty nie wyodrębniają takiego elementu, opis
typowego klienta można zawrzeć w ramach planu marketingowego – z którym jest on ściśle związany.
Aby przygotować charakterystykę klienta, musimy sobie zadać szereg pytań. Z uwagi na to, iż
każdy profil działalności ma inną specyfikę, ciężko przedstawić jedną, zamknięta listę – adekwatną dla
każdego profilu firmy. Poniższe zestawienie można jednak potraktować jako punkt wyjścia dla
własnych poszukiwań. Zaprezentowany niżej przykład dotyczy tworzenia charakterystyki klientów
ograniczających się do grupy osób indywidualnych. Działalność business-to-business wymaga
odmiennego podejścia.

Tworząc profil klienta docelowego, dobrze jest zadać sobie pytanie, czy nasza oferta będzie
preferowana przez:
a) osoby w określonym wieku lub o określonej płci
np. usługi z zakresu przedłużania paznokci skierowane będą głównie do osób płci żeńskiej
powyżej 15 roku życia, a sklep z akcesoriami dla kibica odwiedzać będą głównie młodzi mężczyźni
interesujący się sportem
b) osoby przebywające na określonym obszarze
np. klientami małej kawiarni będą głównie osoby mieszkające / pracujące / uczące się – w
promieniu 1km od podanej lokalizacji, ale do sklepu wyspecjalizowanego w częściach samochodowych
mogą już dojeżdżać klienci z całego powiatu, w sytuacji, gdy nie ma innych tego typu sklepów w okolicy
c) osoby / gospodarstwa domowe – o określonych dochodach
np. z usług trenera personalnego korzystać będą raczej osoby zamożne, a klientami sklepu z
odzieżą używaną będą najczęściej osoby o niższym statusie materialnym
d) osoby o określonym poziomie wykształcenia
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np. z oferty księgarni naukowej korzystać będą głównie studenci, doktoranci i wykładowy, a z
usług korepetytora częściej mogą korzystać rodzice, których wykształcenie nie zapewnia odpowiednich
kompetencji by samodzielnie wspomóc dziecko w nauce
e) rodzice dzieci lub dzieci rodziców w określonej: sytuacji / wieku
np. rodzice dzieci w wieku komunijnym będą zainteresowani akcesoriami typu: wianki, ozdoby
stołu, odzież komunijna, a dzieci opiekujący się rodzicami w podeszłym wieku stanowią częstego klienta
sklepu medycznego
f) osoby posiadające określone dobra materialne
np. właściciele aut sportowych mogą być zainteresowani usługami z zakresu auto tuningu, a
posiadacze psa lub kota – wizytą w u groomera
g) osoby posiadające określony stan zdrowia
np. osoby cierpiące na nadwagę będą częstymi klientami gabinetów dietetycznych, a osoby po
wypadkach komunikacyjnych – gabinetów fizjoterapii
h) osoby w których życiu nastąpiło, lub ma nastąpić określone wydarzenie
np. osoby zaręczone będą zainteresowane usługami DJ który zapewni obsługę planowanego
przez nich wesela, a rodzice nowo narodzonego dziecka mogą chcieć uwiecznić ten fakt dedykowaną
sesją zdjęciową
Charakterystyka klienta na przykładzie działalności fotograficznej:
Moja oferta w zakresie fotografii okolicznościowej będzie skierowana głównie do osób
chcących uwiecznić związek małżeński, chrzest, rocznicę oraz takie imprezy okolicznościowe jak:
studniówka / półmetek. Dodatkową grupą klientów są dziewczęta i chłopcy pragnących przygotować
swoje portfolio z myślą o modelingu lub działalności aktorskiej.
W roku 2018 liczba zawieranych w Polsce związków małżeńskich, waha się w granicach 200
tys./rok. Biorąc pod uwagę populację kraju, daje to ok. 4,9 związków małżeńskich w ciągu roku – na
1000 mieszkańców1. Tym samym, na terenie działania mojej firmy (populacja 701 tys. osób), liczbę
zawieranych związków małżeńskich szacuje na: 3434/rok. Właściwie każda taka uroczystość jest
związana z zapotrzebowaniem na obsługę fotograficzną. Biorąc pod uwagę wskazaną w punkcie III.2
liczbę firm konkurencyjnych (299), statystycznie mogła bym liczyć na 11 tego typu zleceń w roku (2424
/ 299 = 11,48).
Do tego dochodzą chrzty, które niemal pokrywają się z liczbą urodzeń (386 tys./rok). Biorąc
pod uwagę populację Polski, daje to ok. 10 ochrzczonych dzieci na 1000 mieszkańców w roku
kalendarzowym. Tym samym na terenie działania mojej firmy średnia roczna liczba chrztów wynosi ok.
7 tys.2. Zakładając, iż jedynie 10% zdecyduje się na fotografa, daje to 700 tego typu zleceń w roku, co
po uwzględnieniu firm konkurencyjnych (299), może mi dać 2 tego typu zlecenia w roku.
W zakresie studniówek / półmetków i innych tego typu wydarzeń (np. bal szóstoklasisty) – na
wskazanym obszarze mamy blisko 260 szkół (średnich, podstawowych itp.)3, każda organizująca kilka
wydarzeń mogących wymagać obsługi fotograficznej, zakładam więc, iż uzyskam w tym względzie w
ciągu roku kalendarzowego 2-3 dodatkowe zlecenia.
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Do tego dochodzi szereg innych zleceń okolicznościowych (obsługa fotograficzna imprez
urodzinowych, spotkań klasowych, rocznice etc.) Niestety nie sposób nawet w sposób przybliżony
określić ich realnej ilości.
Źródła:
1. https://www.liczby.pl/baza-wiedzy/ludnosc/pytania/jaka-jest-liczba-malzenstw-na-1000ludnosci
2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_Polski
3. http://si.kuratorium.katowice.pl/

10.Analiza SWOT
SWOT to analiza wewnętrznego i zewnętrznego środowiska naszego rozwiązania biznesowego.
W niektórych wnioskach ten element został określony po prostu jako „analiza mocnych i słanych stron
przedsięwzięcia”. Jeżeli w obrębie dokumentów z PUP nie ma takiego podpunktu, dobrą praktyką jest
wykonanie analizy SWOT np. w ramach analizy rynku.
Analiza SWOT mówi nam, co może pomóc w realizacji celów firmy lub jakie przeszkody należy
przezwyciężyć lub w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. Jest to całościowe spojrzenie na firmę,
gdzie w sposób uogólniony, uwzględnia się wszystkie najważniejsze informacje zawarte w całym biznes
planie.

Analiza SWOT to opis sytuacji przedsiębiorstwa w czterech perspektywach: Mocne strony
(ang. Strengths), Słabe strony (ang. Weaknesses), Szanse (ang. Opportunities), Zagrożenia
(ang. Threats). Poniżej przedstawiam szczegółową charakterystykę dla każdej z tych perspektyw.
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Należy pamiętać, iż mocne oraz słabe strony dotyczą sytuacji teraźniejszej i powinny skupiać się na
czynnikach wewnętrznych (na które mamy bezpośredni wpływ). W przypadku szans i zagrożeń – opis
powinien obejmować czynniki zewnętrzne (na które nie mamy bezpośredniego wpływu) i kierować w
stronę tego, co może się wydarzyć w przyszłości.

Mocne strony / słabe strony
•

Wiedza (kierunkowe kursy, wykształcenie)

•

Doświadczenie (wykonywanie wcześniej pracy związanej z interesującą nas branżą)

•

Rezerwa finansowa (posiadanie dodatkowych środków finansowych)

•

Aspekty innowacyjne (wykonywanie nowoczesnych urządzeń, rozwiązań informatycznych)

•

Oferta (polityka cenowa, czas realizacji, gwarancje, czynniki wyróżniające)

•

Zasoby ludzkie (wykwalifikowani pracownicy, zdolności realizacyjne)

•

Siedziba (dojazd, miejsca parkingowe, bezpieczeństwo, powierzchnia magazynowa)

•

Aspekty organizacyjne (umowy z dostawcami, wykorzystane rozwiązania podatkowe,
możliwość zastępstwa dla kluczowych pracowników)
Szanse i zagrożenia

•

Rynek (spadek lub wzrost poziomu bezrobocia, zmiany demograficzne, rozwój branży,
prognozy dla rynku)

•

Lokalizacja (firmy / instytucje w najbliższym otoczeniu, mogące mieć wpływ na sytuacje
naszego przedsiębiorstwa)

•

Styl życia (możliwość zmiany nawyków i przyzwyczajeń potencjalnego klienta)

•

Firmy konkurencyjne (liczba, miejsce na rynku, zasoby, możliwa reakcja na pojawienie się
naszej firmy itp.)

•

Zmiany w polityce i prawie (możliwość zmiany przepisów z zakresu regulacji określonych
zawodów, planowane zmiany podatkowe, programy socjalne typu 500+ itp.)

•

Sezonowość (spadek / wzrost popytu w określonych porach roku)

•

Płynność finansowa (możliwość utrzymania płynności finansowej w przypadku spadającej
liczby zleceń, opóźnieniach z zapłatą itp.)

•

Współpraca z innymi firmami (poziom zależności, możliwość dywersyfikacji źródeł
zaopatrzenia, zasady współpracy)

•

Zdarzenia losowe (kradzieże, awarie urządzeń, pożar itp.)

Oczywiście nie wszystkie wskazane wyżej punkty muszą mieć zastosowanie w danym
przypadku. Każda firma jest inna, więc analiza SWOT musi być dostosowana do jej specyfiki.

Analiza SWOT na przykładzie biura nieruchomości:
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MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

•

Atrakcyjne ceny

•

Niewielka rezerwa finansowa

•

Lokalizacja firmy w miejscu zamieszkania

•

Brak rozpoznawalnej marki

•

Licencja pośrednika nieruchomości

•

Brak reprezentacyjnej siedziby firmy

•

Wieloletnie doświadczenie w branży

•

Brak zatrudnionych pracowników

•

Liczne kontakty w środowisku

•

Wykorzystanie specjalnego
oprogramowania do zarządzania
ofertami
SZANSE

•

Ogólna poprawa sytuacji materialnej
Polaków

•

Program MDM

•

Program 500+

•

Liczne inwestycje z zakresu
budownictwa mieszkaniowego na
terenie powiatu

•

Intensywny rozwój przedsiębiorczości

•

Duża liczba studentów

•

Strategia reklamowa

•

Wzrost popularności Internetu

ZAGROŻENIA
•

Konkurencja

•

Zatory płatnicze

•

Ewentualne pogorszenie się sytuacji
gospodarczej

•

Ewentualna usterka samochodu
wykorzystywanego w działalności

•

Ewentualne problemy w działaniu
firmowej strony internetowej

Analiza SWOT powinna zostać opatrzona podsumowaniem, które stanowi rozwinięcie
wskazanych w tabeli czynników. Komentarz można umieścić poniżej tabeli lub w dodatkowym
załączniku. Poniżej przedstawiam przykład takiego podsumowania:

Oferta mojej firmy wypada korzystnie na tle firm konkurencyjnych, w szczególności w zakresie
pośrednictwa w wynajmie, gdzie opłaty nie będą przekraczać 50% wartości miesięcznego czynszu.
Większość biur nieruchomości stosuje prowizje w wysokości jednokrotności miesięcznego czynszu.
Co prawda, zaczynam od zera, bez rozpoznawalnej marki i z niewielkim kapitałem początkowym, sądzę
jednak, iż wykorzystanie zaawansowanych metod reklamy pozwoli skutecznie dotrzeć do klientów, w
szczególności myślę tu o studentach, których liczba przekracza w Warszawie 240 tys.
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Posiadam zdolności interpersonalne, licencję pośrednika nieruchomościami, oraz doświadczenie w
branży. Tym samym posiadam wszelkie niezbędne kwalifikacje do prowadzenia tego typu działalności.
Dedykowana aplikacja, pozwoli zautomatyzować cześć pracy związaną z publikacją ofert, dzięki czemu
będę mógł pracować w sposób maksymalnie efektywny.
Lokalizacja firmy w miejscu mojego zamieszkania zagwarantuje niskie koszty stałe związane z
utrzymaniem siedziby. W większości przypadków spotkania z klientami realizowane będą terenowo,
więc taka siedziba w początkowym okresie działalności powinna być wystarczająca. W przypadku
większych transakcji (kupno/sprzedaż nieruchomości) – zamierzam korzystać z biura wynajmowanego
na godziny.
Wszelkie transakcje będę rozliczał w oparciu skrupulatnie przygotowane umowy, w obrębie których w
sposób jednoznaczny zostanie określony termin płatności mojego wynagrodzenia. Z tego względu nie
przewiduję większych problemów z utrzymaniem płynności finansowej.
Obecnie mamy na rynku nieruchomości dobrą koniunkturę. Wpływa na to program „Mieszkanie Dla
Młodych”, program „500+”, oraz ogólna poprawa sytuacji materialnej Polaków. Rozwija się
przedsiębiorczość – każdego roku powstaje w Warszawie 12 tys. nowych firm. W nadchodzących latach
zostanie oddanych do użytku szereg inwestycji budowlanych, które ktoś będzie musiał sprzedać.
Istnieje pewne ryzyko, iż pandemia covid-19 osłabi złotówkę, co będzie stanowić problem dla osób,
które chcą wziąć kredyt hipoteczny w walutach obcych. Słaba złotówka może wpłynąć również na
realizację rządowych projektów, bowiem dług państwowy jest w głównej mierze długiem
zagranicznym. Rosnące koszty jego obsługi spowodują, że w budżecie państwa może być mniej
pieniędzy na realizację wspomnianych wcześniej projektów. Oczywiście nie oznacza to, iż rynek od razu
się załamie. Wzrośnie jednak konkurencyjność, a duża konkurencyjność wymusi obniżkę prowizji. Z
uwagi na to, iż będę prowadził działalność samodzielnie, łatwiej adaptować mi się do nowej sytuacji
niż dużym podmiotom, utrzymujących wielu pracowników i posiadające swoje siedziby w prestiżowych
lokalizacjach.
W przypadku ewentualnej usterki samochodu, mogę korzystać z wypożyczalni np. http://carfree.pl/ –
gdzie dobowa cena najmu nie przekracza 80,00 zł. Co się tyczy ewentualnych usterek
wykorzystywanego w działalności systemu informatycznego, a więc strony internetowej i
współpracującej z nią aplikacji – ryzyko będzie minimalizowane dzięki renomowanemu serwerowi, oraz
wykonywanych automatycznie kopiach bezpieczeństwa.
Biorąc pod uwagę wykazane wyżej mocne strony oraz liczne szanse i zagrożenia, którym łatwo
przeciwdziałać – jestem przekonany, iż planowana działalność okaże się być rentowna.

Ważną rzeczą jest przenikliwe i obiektywne spojrzenie. Nie ma czegoś takiego jak firma bez
wad i zagrożeń. Jeżeli ich nie widzisz, to prawdopodobnie robisz coś nie tak. Jeżeli z kolei wady i
zagrożenia znacznie przeważają – należy się zastanowić nad sensownością całego przedsięwzięcia.
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11.Jak zaplanować wydatki z dotacji?
Wszystkie
wydatki
które
chcemy
przeprowadzić w oparciu o środki
pochodzące z dotacji, należy wskazać w
przeznaczonej do tego części wniosku. Zwykle
taki akapit zostaje określany jako „kalkulacja
kosztów
związanych
z
podjęciem
działalności” lub „planowane koszty podjęcia
działalności gospodarczej”. Ma postać tabeli,
w której wyszczególniamy koszty związane z
podjęciem działalności (a więc wydatki
finansowane z dotacji, środków własnych,
oraz ewentualnych kredytów/pożyczek,
chyba, że instrukcja we wniosku nakazuje
nam ograniczyć się jedynie do wydatków ze
środków dotacji).
Po uzyskaniu dotacji, Urząd Pracy
według tej tabeli rozlicza wnioskodawcę ze
sposobu wykorzystania otrzymanych środków finansowych.
Należy pamiętać, iż plan wydatków musi być zgodny z wytycznymi danego PUP w zakresie
rozdysponowania środków dotacji. Lista wydatków powinna być możliwie precyzyjna, tj. powinniśmy
wskazywać konkretne przedmioty i unikać sformułowań ogólnych. Jeżeli np. chcielibyśmy zakupić
meble biurowe – powinniśmy wskazać jakie konkretnie będą to meble biurowe. Jeżeli chcielibyśmy
zakupić towar – powinniśmy doprecyzować jaki to będzie towar i w jakiej ilości.

Przykład:
rodzaj wydatku

termin zakupu

całkowita
wartość
zakupu

źródło
finansowania

w tym udział
środków dotacji

biurko Executive

1-10.II.2019 r.

350,00 zł

dotacja

350,00 zł

towar handlowy –
koszulka męska z
nadrukiem 20 szt.

1-10.II.2019 r.

300,00 zł

dotacja i środki
własne

200,00 zł

ulotki
reklamowe
A4,
dwustronne,
kolor, 1000 szt.

1-10.II.2019 r.

150,00 zł

środki własne

0,00 zł
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Należy pamiętać, iż wszystkie podane kwoty muszą być kwotami brutto, bez względu na
to, czy jesteśmy płatnikiem VAT, czy podatnikiem korzystającym z podmiotowego zwolnienia VAT.
Suma wszystkich wydatków z dotacji musi się zgadzać z kwotą dotacji, o którą wnioskujemy. Jeżeli więc
wnioskujemy o dotacje z PUP w wysokości np. 26 000,00 zł, to suma wszystkich wydatków wskazanych
w tabeli musi wynosić dokładnie 26 000,00 zł. Oczywiście istnieje możliwość zakupu finansowanego
jednocześnie ze środków własnych i z dotacji.
Np. planujemy zakupić drukarkę 3D w cenie 25 000,00 zł, z czego 16 000,00 zł zostanie pokryte
z dotacji a 9 000,00 zł ze środków własnych. W takim przypadku PUP rolnicza jedynie wspomniane 16
000,00 zł pochodzące z dotacji.
Przedstawiony plan wydatków musi być spójny z całością biznes planu. Jeżeli np. w planie
reklamowym wskazaliśmy takie elementy jak szyld reklamowy, stworzenie strony internetowej itp. –
to wydatki związane z zakupem szyldu i stworzeniem strony, powinny również pojawić się w kalkulacji
kosztów podjęcia działalności.
Oczywiście zdarza się, iż ceny poszczególnych usług lub produktów ulegają zmianie i po
rozpatrzeniu wniosku nie jesteśmy w stanie wykonać danego wydatku dokładnie w tej cenie w jakiej
był planowany. Jest to powszechna sytuacja i możemy tu liczyć na pewną wyrozumiałość ze strony
urzędników. Zakupy w cenach +/- 5% w stosunku do cen podanych w planie inwestycyjnym, nie
stanowią problemu o ile nie łamią one innych wytycznych PUP. Jeżeli np. regulamin dotacji stanowi, że
na zakup towaru można przeznaczyć maksymalnie 50% dofinansowania, a cena przedmiotów wzrosła,
to bezwzględnie musimy się zmieścić w tych 50% (kupując mniejszą ilość towaru, lub dokładając środki
własne).
Dokonując zakupów ze środków dotacji, możemy wydać pieniądze tylko na to co zostało
wyszczególnione w kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności. Jeżeli chcielibyśmy
wprowadzić większe zmiany (coś dodać lub usunąć z listy) – wymagana jest uprzednia zgoda ze strony
Urzędu Pracy.
W kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności pomijamy wydatki, które będziemy
pokrywać w oparciu o zysk generowany w ramach działalności. Np. w przypadku sklepu stacjonarnego,
rozsądnie będzie wpisać koszt najmu lokalu w 1 miesiącu działalności, gdyż lokal musimy wynająć by
móc prowadzić sprzedaż. Możemy jednak założyć, iż w kolejnych miesiącach wydatek będzie
pokrywany w ramach uzyskanego zysku. Z tego względu dobrze umieścić w tabeli pozycję: środki na
utrzymanie płynności finansowej w 1 miesiącu działalności – gdzie można łącznie uwzględnić wszystkie
tego typu wydatki. Ta pozycja nie może być jednak finansowana w oparciu o kwotę dotacji. Wyjątek
może stanowić koszt najmu lokalu – niektóre Urzędy Pracy pozwalają bowiem przeznaczyć cześć
dofinansowania na wynajem w 1 miesiącu prowadzenia firmy. Tego typu informacje znajdziemy w
regulaminie dotacji obowiązującym w danym PUP.
W obrębie wniosku i biznes planu powinno się znaleźć zwięzłe uzasadnienie planowanych
wydatków. Chodzi o to, aby uzasadnić konieczność zakupu danego przedmiotu. Dotyczy to w
szczególności sytuacji, w których planujemy zakup specjalistycznego sprzętu, którego zastosowanie
może być dla osoby oceniającej wniosek niezrozumiałe.
Przykład:
Zakup wiertarki w przypadku firmy remontowo-budowlanej można skwitować określeniem –
„narzędzie niezbędne do wykonywania usług budowlanych”. Jeżeli jednak chcemy uruchomić biuro
nieruchomości i kupić z dotacji np. DRONA wyposażonego w kamerę HD – należało by ten wydatek
34
KONTAKT Z AUTOREM: Michał Świderek, tel. 500-737-509, info@biznesplany24.pl

dokładnie wyjaśnić. Np. „będzie on wykorzystywany do wykonywania zdjęć i materiałów filmowych,
celem uatrakcyjnienia prezentacji większych nieruchomości przez dodatkowy materiał filmowy
zawierający ujęcia z powietrza”

12.Wybór formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego
Wybrana forma opodatkowania ma bezpośredni wpływ na rentowność uruchamianej przez
nas firmy. Cała sztuka polega na tym, by wybrać najbardziej opłacalną opcję – czyli pozostając w zgodzie
z obowiązującymi przepisami płacić najniższy możliwy podatek dochodowy.
Mamy cztery dopuszczalne formy opodatkowania: karta podatkowa, ryczał, zasady ogólne i
podatek liniowy. Do tego dochodzi podatek VAT i decyzja, czy chcemy być płatnikami VAT, czy
będziemy płatnikiem zwolnionym z VAT (oczywiście jeżeli tylko w naszym przypadku pozwolą na to
przepisy). W niniejszym artykule skupiam się wyłącznie na podatku dochodowym.

Formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego
•

Karta podatkowa

W przypadku karty podatkowej wysokość podatku dochodowego ustalona jest sztywno, bez
względu na to jakie przychody i koszty uzyskuje przedsiębiorstwo. O wielkości podatku decyduje
rodzaj działalności, liczba pracowników oraz wielkość miasta, w której prowadzona jest firma. Dla
przykładu: zakład krawiecki zatrudniający 1 pracownika i świadczący usługi w miejscowości o liczbie
mieszkańców w przedziale: 5 – 50 tys., zapłaci miesięcznie 309,00 zł podatku dochodowego.
Szczegółowe stawki można znaleźć w Obwieszczeniu Ministra Finansów, które są aktualizowane pod
koniec każdego roku. Zaleta karty podatkowej, to pełna przewidywalność podatku i uproszczona
księgowość. Wada – zapłacimy podatek nawet w przypadku, gdy w danym miesiącu nie uzyskaliśmy
żadnego przychodu.

•

Ryczałt

Na ryczałcie podatek dochodowy zależy wyłącznie od wysokości i źródła przychodu. Jedynym
możliwym odliczeniem, pomniejszającym podstawę opodatkowania, jest składka na ubezpieczenie
społeczne a w zeznaniu rocznym część ubezpieczenia zdrowotnego. Stawka ryczałtu dla
poszczególnych źródeł przychodu wygląda następująco:
Przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów, np. adwokat,
psycholog, doradca podatkowy, weterynarz, tłumacz itp.

20%

Usługi hotelarskie, fotograficzne, pośrednictwo nieruchomościami,
handel hurtowy itp.

17%
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Działalność komisowa, prace budowlane z powierzonego materiału,
prowadzenie przedszkoli, przychody z najmu lokali

8,5%

Prace budowlane z własnego materiału, działalność wytwórcza

5%

Handel detaliczny, gastronomia

3%

Sprzedaż własnych wyrobów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego z
własnego chowu lub uprawy

2%

Niektóre rodzaje działalności nie mogą korzystać z tej formy opodatkowania. Zakaz dotyczy
m.in. lombardów, doradztwa podatkowego, usług rachunkowo-księgowych, handlu częściami i
akcesoriami do pojazdów mechanicznych. W przypadku profilu działalności obejmującej np. handel
detaliczny i usługo fotograficzne – wykorzystujemy obydwie stawki (17% i 3%), obliczając odrębnie
podatek dla przychodu dla każdego zakresu działalności.
Zalety tego rozwiązania – uproszczona księgowość. Wada – podatek dochodowy na ryczałcie
jest naliczany względem obrotów firmy a nie zysku. W przypadku dużych kosztów prowadzenia firmy,
ryczałt może powodować, iż zapłacimy wyższy podatek niż w przypadku zasad ogólnych.

•

Podatek liniowy i zasady ogólne

Zasady ogólne i podatek liniowy – w tym przypadku podatek dochodowy naliczany jest od
zysku, a więc przychodu, pomniejszonego o wszystkie udokumentowane koszty prowadzenia
działalności. Stawka podatku liniowego wynosi 19% bez względu na wielkość zysku. Jest to
podstawowa różnica pomiędzy podatkiem liniowym, a podatkiem rozliczanym na zasadach ogólnych.
Podatek liniowy zwykle jest opłacalny dla tych, którzy uzyskują czysty zysk przekraczający 110 000,00
zł/rok. W przypadku zasad ogólnych, podatek dochodowy wynosi 17% dla zysku mieszczącego się w
limicie 85 528,00 zł/rok i dodatkowo 32% liczone od kwoty powyżej tego limitu. Zasady ogólne to
jedyna forma opodatkowania, pozwalająca uwzględnić w rozliczeniu podatkowym kwotę wolną od
podatku. Dla roku 2020 przedstawia się ona w sposób następujący:
•

Podatnik, który zarobi mniej niż 8000 zł/rok – nie odprowadzi podatku dochodowego

•

Przy zysku w przedziale od 8000 zł do 13 000 zł – kwota wolna wyniesie od 8000 zł do 3091 zł
(im większy zysk, tym niższa kwota wolna od podatku)

•

Gdy roczny zysk będzie wyższy niż 13 000 zł, ale niższy niż 85 528 zł – kwota wolna wyniesie
3091 zł

•

Przy dochodzie z przedziału 85 528 zł -127 000 zł kwota wolna wyniesie od 3091 zł do 1 zł (im
większy zysk, tym niższa kwota wolna od podatku)

Kwota wolna od podatku, pozwala nam obniżyć podstawę opodatkowania. Jeżeli np. w
obrębie rachunku zysku i strat uzyskaliśmy prognozowany zysk na poziomie 40 000,00 zł, to wedle
zasad ogólnych podatek dochodowy wyniesie: (40 000,00 zł – 3091,00 zł) x 17% = 6274,53 zł
36
KONTAKT Z AUTOREM: Michał Świderek, tel. 500-737-509, info@biznesplany24.pl

Podatek dochodowy a składka na ubezpieczenie zdrowotne
Obliczając podatek dochodowy na potrzeby prognozowanego rachunku zysków i strat (zwykle
taka tabela pojawia się w biznes planie i prezentuje szacunkowe przychody, koszty i zysk w
perspektywie 12 miesięcy) – należy pamiętać, iż składkę ZUS przedsiębiorcy tworzą dwa odrębne
ubezpieczenia, tj. składka na ubezpieczenie społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jako
koszt prowadzenia firmy może być traktowane jedynie ubezpieczenie społeczne. Składka na
ubezpieczenie zdrowotne nie jest kosztem działalności, można jednak z tego tytułu odliczyć pewną
kwotę od podatku. Oznacza to, iż nie wrzucamy tej kwoty w koszty, a odejmujemy ją od już obliczonego
podatku. W chwili obecnej jest to 7,75% podstawy wymiaru składki, co w roku 2020 dawało kwotę:
312,02 zł/miesiąc. Tym samym dla wskazanych wyżej obliczeń dotyczących rocznego zysku na poziomie
40 000,00 zł, od podatku w wysokości 6274,53 zł odejmujemy dodatkowo: 312,02 zł x 12 miesięcy =
3306,00 zł/rok. Realny podatek do zapłacenia wyniesie więc: 6643,62 zł – 3306,00 zł = 2530,29 zł/rok.
Niestety nie każdy wniosek z PUP pozwala na prawidłowe dokonanie obliczeń. Jeżeli
przygotowana przez Urząd Pracy tabela łączy składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w jednej
pozycji, musimy się do tego dostosować, nawet jeżeli formalnie jest to błędne.

Podsumowanie
Jak wybrać najbardziej opłacalną formę opodatkowania? Jedynym pewnym sposobem, jest
obliczenie podatku dochodowego w różnych wariantach. Aby nasz wniosek o dotacje był bardziej
przekonujący, warto opisać uzasadnienie tej decyzji. Oczywiście nie zawsze to, co znajduje się w
dokumentach odpowiada rzeczywistości. Nie sposób bowiem ze 100% pewnością przewidzieć
faktycznego przychodu i kosztów działalności. Każdy przedsiębiorca ma jednak możliwość zmiany
wybranej formy opodatkowania na początku nowego roku kalendarzowego.
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13.Wybór w zakresie podatku VAT
Planując biznes należy podjąć decyzję, czy
nasza firma będzie płatnikiem podatku
VAT. Zwykle tego typu informacje podaje
się w obrębie wniosku o dotacje z PUP.
Wbrew obiegowej opinii – nie każdy
przedsiębiorca musi być VAT-owcem.
Istnieje możliwość skorzystania z tzw.
zwolnienia podmiotowego, jeżeli jest to
nowo utworzona działalność. Z takiego
zwolnienia trzeba zrezygnować, dopiero
– gdy obroty firmy przekroczą limit 200
000,00 zł/rok.
Z podmiotowego zwolnienia z
podatku VAT nie mogą skorzystać
przedsiębiorcy,
którzy
prowadzą
działalność
reklamową,
doradczą,
jubilerską, prawniczą, lub sprzedaż
towarów objętych akcyzą.

Czy zwolnienie z VAT jest opłacalne w świetle dotacji z Urzędu Pracy?
Korzystając z w.w. zwolnienia nie musimy doliczać podatku VAT do prowadzonej przez nas
sprzedaży, dzięki czemu, w przypadku prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz klienta
indywidualnego (który nie może sobie odliczyć takiego podatku VAT) – często będziemy w stanie
zaoferować niższą cenę w porównaniu do konkurencji stanowiącej czynnego płatnika VAT. To może
wydatnie podnieść naszą konkurencyjność i w konsekwencji przynieść większe zyski.
Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy nie ponosimy dużych kosztów działalności.
Konsekwencją zwolnienia z VAT jest utrata możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT od
kosztów związanych z prowadzeniem firmy (reklama, zakup towarów, narzędzi, usługi
telekomunikacyjne itp.). Można powiedzieć, że zwolnienie z VAT będzie dla nas opłacalne, jeżeli koszty
prowadzenia działalności opodatkowane tym podatkiem nie przekraczają 50% uzyskiwanego przez
daną firmę przychodu.
Jeżeli jednak naszą główną grupę klientów są przedsiębiorstwa, lepiej być czynnym płatnikiem
podatku VAT, gdyż klient biznesowy i tak zwykle ma możliwość uzyskania zwrotu od zapłaconego
podatku VAT związanego z działalnością firmy.
Drugą istotną kwestią jest nasz plan wydatków z dotacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
– nie możemy od takich wydatków otrzymać zwrotu podatku VAT. Bez względu na to, czy będziemy
płatnikiem VAT czy nie – inwestycje finansowane z otrzymanych pieniędzy zawsze ponosimy w kwocie
brutto. Jeżeli nie planujemy dodatkowo większych wydatków inwestycyjnych realizowanych w oparciu
o środki własne – może być to dodatkowa przesłanka – by korzystać ze wspominanego zwolnienia.
Najczęściej ze wspomnianego zwolnienia korzystają osoby zajmujące się projektowaniem stron
internetowych, fotografią okolicznościową, obsługą imprez itp. Jeżeli ktoś prowadzi sklep, warsztat
samochodowy, wykonuje prace budowlane z własnego materiału – to w 95% przypadków bardziej
38
KONTAKT Z AUTOREM: Michał Świderek, tel. 500-737-509, info@biznesplany24.pl

opłacalna będzie rejestracja VAT. Ostatecznie każdy przypadek trzeba jednak rozpatrywać
indywidualnie.

Dodatkowe atuty zwolnienia z podatku VAT:
•

brak konieczności prowadzenia ewidencji VAT

•

brak konieczności comiesięcznej wysyłki JPK VAT do Urzędu Skarbowego

•

mniejsze prawdopodobieństwo kontroli ze strony Urzędu Skarbowego

Co w przypadku przekroczenia limitu 200 000,00 zł/rok?
W takim przypadku jesteśmy zobligowani po prostu dokonać rejestracji VAT i naliczać podatek
dla całej sprzedaży przekraczającej ten limit. Jeżeli stwierdzimy, że zwolnienie nie jest dla nas
opłacalne, możemy dokonać rejestracji w dowolnym momencie, składając z Urzędzie Skarbowym druk
VAT-R.

14.Kalkulacja przychodu
Jednym z ostatnich elementów wniosku o przyznanie
dotacji na podjęcie działalności, jest prognoza
finansowa, określana często jako „rachunek zysków i
strat”, lub jako „kalkulacja przychodów i kosztów
prowadzenia działalności”. Zwykle ma ona postać
tabeli i obejmuje okres pierwszych 12 miesięcy
prowadzenia firmy. Zwyczajowo składa się z trzech
części: kalkulacji przychodu, kalkulacji kosztów oraz
kalkulacji zysku.

Kalkulacja przychodu
Bez względu na to, czy nasza firma jest płatnikiem podatku VAT, czy też korzysta ze zwolnienia
– przychody w ramach prognozy finansowej wskazujemy zawsze z pominięciem podatku VAT. W
kalkulacji przychodów nie wpisuje się też kwoty otrzymanej dotacji, gdyż nie jest to zysk z działalności.
Prognoza przychodu powinna w sposób bezpośredni wiązać się z przedstawionym
wcześniej cennikiem i planem marketingowym. Chodzi o to, by wskazany przychód był wiarygodny
względem zdolności wytwórczych firmy i jej możliwości pozyskania klienta. Należy pamiętać, iż każda
działalność wymaga nieco innego podejścia i nie ma jednej złotej metody określenia przychodu dla
każdej działalności. Wykonując obliczenia powinniśmy umieścić opis, wyjaśniający jak zostały
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wykonane oraz na jakich założeniach się opierały. Takie założenia powinny być racjonalne. Deklaracja
wykorzystania zdolności produkcyjnych nowopowstałej firmy na poziomie przekraczającym 90% –
może świadczyć o nierealnym optymizmie przedsiębiorcy.

Prognoza przychodów dla działalności usługowej na przykładzie zakładu wulkanizacyjnego
W ramach działalności będę wykonywał prace wulkanizacyjne w trybie 40 roboczogodzin
tygodniowo (180 roboczogodzin w miesiącu). Zakładam, iż średnie obciążenie zleceniami wyniesie
średnio 42% zdolności realizacyjnych.

Biorąc pod uwagę średni przychód dla 1 roboczogodziny pracy (który zgodnie z przedstawioną
wcześniej w ujęciu tabelarycznym ofertą wynosi 120,00 zł), szacunkowe przychody mojej firmy z tytułu
wykonywanych usług wyniosą: (180 x 42%) x 120,00 zł = 9 072,00 zł/miesiąc, co daje roczne wpływy na
poziomie 108 864,00 zł/rok.

Prognoza przychodów w handlu
W przypadku działalności handlowej należy skupić się na możliwościach pozyskania klienta,
gdyż czas samej transakcji zwykle zamyka się w kilku minutach, przez co nie stanowi istotnej zmiennej
(czas obsługi klienta raczej nie sparaliżuje naszej sprzedaży).
Dobrym sposobem jest obserwacja innej firmy o podobnym profilu, zlokalizowanej w innym
miejscu, lecz o podobnej atrakcyjności. Warto kilkukrotnie odwiedzić taki sklep i oszacować ilu klientów
kupuje tam średnio w ciągu godziny, oraz na jaką kwotę dokonują zakupy.
Zupełnie innego podejścia wymaga sklep internetowy. W tym przypadku liczbę transakcji
określamy głównie w oparciu o liczbę odwiedzin sklepu (wynikającą z planu marketingowego) i
przewidywaną konwersję (odsetek osób odwiedzających decymujących się na zakup). Jako
typową wartość koszyka zamówień w sklepie internetowym możemy po prostu przyjąć średnią
wartość typowego produktu, chyba, że prowadzimy sprzedaż towarów niskiej wartość np. akcesoria
papiernicze lub krawieckie. W takich przypadkach typowy koszyk zamówień może obejmować kilka
produktów (raczej nikt nie zakupi pojedynczego długopisu lub guzika przez Internet, gdyż było by to
dla niego nieopłacalne z uwagi na koszt przesyłki).
Oczywiście każda firma jest inna i może wymagać nieco innego podejścia. Prognozując
przychody powinniśmy robić to w sposób obiektywny, bazując na faktach i silnych przesłankach.
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15.Jak obliczyć koszty prowadzenia firmy?
Kalkulacja finansowa wykonywana na potrzeby dotacji z PUP składa się z trzech
części. W poprzednim artykule opisałem sposób w jaki można kalkulować
przychody. Niniejszy tekst został poświęcony kalkulacji kosztów prowadzenia
działalności.

Koszty prowadzenia działalności
Jeżeli nasza firma jest płatnikiem podatku VAT, należy pamiętać, aby wszystkie koszty należy
ujmować w kwocie netto.
Poniżej przedstawiam listę typowych kategorii kosztowych, jakie należy uwzględnić w
obliczeniach. Jeżeli dana kategoria kosztowa nie ma zastosowania w przypadku naszego
przedsięwzięcia a pojawia się we wniosku – wpisujemy 0,00 zł.
Zaleca się, aby każda przedstawiona kategoria kosztowa posiadała swoje uzasadnienie. Jeżeli
konstrukcja wniosku nie pozwala na umieszczenie takiego uzasadnienia bezpośrednio w tabeli – może
one zostać umieszczone pod tabelą lub w odrębnym załączniku.

Przykład uzasadnienia dla kategorii kosztowej – zakup surowców w firmie zajmującej się
wykonywaniem tatuaży:
Usługi w zakresie wykonywania tatuażu wiążą się z wykorzystaniem takich materiałów jak:
barwnik, igły, kubeczek na farbę, kalka hektograficzna, papier do odbijania wzorów na skórze,
wazelina biała, ręczniki papierowe, rękawiczki, środki do punktowej dezynfekcji skóry, woreczek na
maszynkę, woreczek na przyłącze do maszyny. Zgodnie z przedawnionym w cenniku szacunkowym
zużyciem tych materiałów związanych z wykonaniem jednego typowego tatuażu oraz
przedstawionej w prognozie przychodów liczbie sesji – koszt związany z zakupem surowca wyniesie:
700,00 zł/miesiąc.

Typowe kategorie kosztowe:
•

Zakup towaru handlowego

Wskazujemy wartość przedmiotów, które kupujemy do późniejszej odsprzedaży. Ilość towaru
handlowego powinna pokrywać z zakładanym w prognozie przychodów poziomem sprzedaży. Na
potrzeby dotacji z PUP stosujemy pewne uproszczenie i zwykle pomijamy rezerwy magazynowe.

•

Zakup materiałów do produkcji

Wskazujemy materiały i surowce, które zostają przez nas przetworzone celem wykonania
innych produktów, lub zostaną zużyte w ramach świadczonych usług. Ilość materiałów do produkcji
powinna się pokrywać z zakładanym w prognozie przychodów poziomem sprzedaży. Zwykle możemy
w tej kategorii uwzględnić również ewentualne opakowania.
41
KONTAKT Z AUTOREM: Michał Świderek, tel. 500-737-509, info@biznesplany24.pl

•

Koszt najmu lokalu

Wskazujemy koszt najmu wszystkich nieruchomości wykorzystanych w ramach działalności.
Jeżeli siedziba firmy mieści się w miejscu zamieszkania, co często ma miejsce np. w przypadku usług z
zakresu projektowania graficznego – możemy tu wskazać zerowy koszt najmu. konieczna jest jednak
umowa nieodpłatnego użyczenia lub akt własności potwierdzający fakt dysponowania takim lokalem.

•

Wynagrodzenie pracowników

Wskazujemy wynagrodzenie wszystkich zatrudnianych pracowników w kwocie brutto, czyli
kwotę brutto zawierającą również składki ZUS płacone przez pracowników.

•

Narzuty na wynagrodzenie pracowników

W związku z zatrudnieniem pracowników pracodawca ponosi dodatkowe koszty związane z
narzutami na wynagrodzenia. Jest to ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, składka na
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Harcowniczych. Ta kwota nie jest potrącana z
wynagrodzenia, z tego względy traktuje się ją zwykle jako odrębną kategorię kosztową. Dla przykładu,
przy wynagrodzeniu brutto w wysokości 2 600,00 zł/miesiąc, dodatkowe narzuty na wynagrodzenia
wyniosą 532,48 zł/miesiąc.

•

Reklama

Uwzględniamy tu wszelkie wydatki zwiane z reklamą, które ponosimy w sposób stały, tj. druk
wizytówek, dystrybucję ulotek, kampanie AdWords, pozycjonowanie strony internetowej, publikację
ogłoszeń w prasie itp. Zwykle nie uwzględnia się tu inwestycji o charakterze jednorazowym, które
zostały uwzględnione w tabeli kosztów podjęcia działalności np. wykonanie szyldu reklamowego,
oklejenie samochodu, stworzenie strony internetowej, zaprojektowanie logotypu itp. Wskazane kwoty
powinny odpowiadać temu, co zostało wyszczególnione w zaprezentowanym wcześniej planie
marketingowym.

•

Koszty transportu
Koszty transportu obejmują:
o
o
o

o

wydatki związane z przywiezieniem towaru handlowego i surowców do siedziby firmy
dojazd do miejsca wskazanego przez klienta celem wykonania powierzonych usług (np.
prace budowlane)
dostawa towarów / produktów do klienta (należy pamiętać, by wskazany koszt wysyłki
towarów był adekwatny do prognozowanego poziomu zamówień, przedstawionego w
prognozie przychodów)
ewentualny dojazd przedsiębiorcy do siedziby firmy

Przedsiębiorcy korzystający z prywatnego samochodu osobowego w działalności, mogą
ujmować w kosztach wydatki związane z jego eksploatacją (maksymalnie 20% kosztów
eksploatacyjnych). Obecnie nie jest wymagane prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.
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•

Media

Uwzględniamy tu koszt ogrzewania, wody, energii elektrycznej, gazu itp. Należy pamiętać, iż
nawet w przypadku – gdy dysponujemy lokalem w oparciu o umowę nieodpłatnego użyczenia –
należy koniecznie
uwzględnić
media,
gdyż umowa
użyczenia nie
może
obejmować
kosztów eksploatacyjnych. Jeżeli siedzibę firmy stanowi lokal, który jest jednocześnie naszym miejscem
zamieszkania, to powinniśmy uwzględnić cześć opłat – proporcjonalną do części lokalu wykorzystanego
na potrzeby działalności.

•

Opłaty administracyjne, koncesje, ubezpieczenia

Możemy tu uwzględnić abonament telefoniczny, Internet, opłaty związane z prowadzeniem
rachunku bankowego, OC samochodu, koncesje na sprzedaż alkoholu itp.

•

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja dotyczy tylko tych podatników, którzy wybrali rozliczenie podatku dochodowego
na zasadach ogólnych lub w oparciu o podatek liniowy. W przypadku środków trwałych, których
wartość przekracza 10 000,00 zł – koszt ich zakupu uwzględnia się w kosztach prowadzenia firmy
stopniowo (koszt ma odpowiadać stopniowej utracie wartości środków trwałych wraz z ich zużyciem).
Rzecz jasna nie można amortyzować rzeczy zakupionych z dotacji, gdyż kwota dotacji jest zwolniona z
podatku dochodowego i amortyzacja prowadziła by do podwójnego zwolnienia. Stawkę amortyzacji
określa Wykaz Rocznych Stawek Amortyzacyjnych.
Przykład:
Jeżeli w ramach działalności zamierzamy wykorzystać własny samochód którego obecna
wartość wynosi 15 000,00 zł, to możemy go amortyzować w stawce 20%/rok, co oznacza, iż miesięczna
amortyzacja wyniesie 250,00 zł ponieważ (15 000,00 zł x 20%)/12 miesięcy = 250,00 zł. Amortyzacja
umożliwia obniżenie podstawy opodatkowania. Przy samochodzie o wskazanej wyżej wartości, w ciągu
5 lat, amortyzacja obniży nasz podatek dochodowy o 2700,00 zł. Jeżeli więc mamy możliwość
amortyzacji – zawsze warto z niej korzystać. Oczywiście by móc amortyzować posiadane auto – musi
się ono stać majątkiem naszej firmy (wprowadzenie do ewidencji środków trwałych).

•

Składka na ubezpieczenie społeczne właściciela firmy

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności ponosi koszty związane ze składkami ZUS.
Formalnie rzecz biorąc kosztem prowadzenia firmy jest wyłącznie składka na ubezpieczenie społeczne
i nie powinniśmy w kosztach działalności uwzględniać składki na ubezpieczenie zdrowotne, chyba, że
wymaga tego konstrukcja tabeli znajdującej się w obrębie wniosku do PUP (niestety, niektóre Urzędy
Pracy przygotowują dokumenty w sposób niezgodny z praktyką rachunkową. Przykładem może być
wniosek o dotacje, który obowiązywał w PUP Wałbrzych, gdzie konstrukcja rachunku zysków i strat
wymagała łączenie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W tych rzadkich przypadkach najlepiej
stosować się do wytycznych PUP nawet jeżeli są one błędne).
W przypadku nowych przedsiębiorców, a więc takich, którzy w ostatnich 5 latach nie prowadzili
działalności gospodarczej – mogą oni przez pierwsze 6 miesięcy korzystać ze zwolnienia i nie płacić
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ubezpieczenia społecznego a przez kolejne 2 lata korzystać z tzw. składki preferencyjnej, która w roku
2020 wynosiła: 246,80 zł.
•

Pozostałe koszty

Umieszczamy tu koszty wynikające z prowadzenia firmy, które nie zostały uwzględnione w inny
miejscu np. koszt obsługi biura rachunkowego, koszt zakupu materiałów biurowych, zakup środków
czystości, prowizja od sprzedaży na rzecz Allegro.pl itp.

16.Obliczenie zysku
Punktem wyjścia dla prognozowanego zysku jest szacunkowy przychód oraz koszty związane z
prowadzeniem firmy. Informacje dotyczące obliczenia tych pozycji znalazły się w poprzednich
artykułach.
Pierwszy krok to obliczenie zysku brutto, który uzyskamy odejmując sumę ponoszonych w
ramach prowadzenia firmy kosztów od prognozowanego przychodu.
Przykład:
W ramach działalności obliczyliśmy przychód na poziomie 16095,00 zł/miesiąc i koszty
prowadzenia firmy w wysokości 10266,54 zł/miesiąc. Zysk brutto wyniesie: 16095,00 zł –
10266,54 zł = 5828,46 zł.
Kolejny krok – to odliczenie zysku netto. W tym celu od uzyskanego zysku brutto odejmujemy
wartość podatku dochodowego oraz wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela firmy.
Wartość podatku zależy od wybranej formy opodatkowania. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale: II.12 - Wybór formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego
Co się tyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne, to w roku 2020 wynosiła ona 362,34
zł/miesiąc. Jest ona stała, co oznacza, że taką samą składkę zapłaci każdy przedsiębiorca (zwolnienie ze
składek przez okres 6 miesięcy oraz preferencyjna stawka ZUS dla nowych przedsiębiorców – nie
obejmują ubezpieczenia zdrowotnego, a jedynie społeczne).
Przykład:
Firma opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Z uwagi na to, iż roczny zysk z
działalności nie przekracza I progu podatkowego (85526,00 zł/rok), stosujemy stawkę podatkową
17%.
Przy zysku brutto na poziomie 5828,46 zł/miesiąc, daje to nam podatek dochodowy w
kwocie: 990,84 zł/miesiąc. Tym samym zysk netto dla opisywanego przypadku wyniesie: 5828,46 zł
– (990,84 zł podatku + 362,34 zł składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy) = 4475,28 zł.

Jeżeli chcielibyśmy być bardziej dokładni, to w obliczeniach możemy uwzględnić pomniejszenie
podatku dochodowego o kwotę wynikającą z kwoty wolnej od podatku oraz wartość stanowiącą 7,75%
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podstawy wymiaru dla ubezpieczenia zdrowotnego. Dla podanego przykładu wyglądało by to w sposób
następujący:

Przykład:
990,84 zł podatku dochodowego – (46,33 zł kwota wynikającej z kwoty wolnej od podatku
+ 312,02 zł kwota, która w roku 2020 stanowi 7,75% podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne)
= 632,49 zł. Tym sposobem zysk netto dla opisywanego przypadku wyniesie: 5828,46 zł – (632,49 zł +
362,34 zł) = 4833,63 zł.

Należy pamiętać, iż każdy Urząd Pracy ma inne wzory wniosku / biznes planu oraz inne
wytyczne w zakresie przygotowania dokumentów. Może się okazać, iż dany PUP narzucił taką budowę
prognozowanego rachunku zysków i strat, która przesuwa ubezpieczenie zdrowotne do kosztów i/lub
uniemożliwia zastosowanie niektórych odliczeń. W takim przypadku należy dostosować się do
oczekiwań Urzędu Pracy, nawet jeżeli nie są one zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami.

17.Złożenie dokumentów w Urzędzie Pracy
Przed złożeniem dokumentów, dobrze jest raz
jeszcze przejrzeć regulamin dotacji oraz wszelkie
dodatkowe wskazówki znajdujące się w obrębie
wniosku. Bywa, iż dany Urząd Pracy wprowadza
szczegółowe kryteria dotyczące formy składanych
dokumentów. Dodatkowe wytyczne mogą określać
dopuszczalny rodzaj czcionki, wielkość odstępów
między wierszami, maksymalną liczbę stron, sposób
połączenia stron itp. (np. w Urzędzie Pracy m.st
Warszawa, dokumenty powinny być wykonane z
wykorzystaniem czcionki Times New Roman 12 px,
interlinia pojedyncza, a strony wniosku powinny być
ze sobą trwale połączone, np. przez bindowanie).
Niedostosowanie się do wytycznych danego Urzędu
Pracy może grozić odrzuceniem wniosku ze
względów formalnych.
Dbajmy o to by wniosek był czytelny. Odradzam ręczne wypełnianie części merytorycznej
wniosku / biznes planu. Takie dokumenty są mniej przystępne dla osoby oceniającej. Łatwiej też o
błędy i literówki. Jeżeli dany Urząd Pracy udostępnił wzór wniosku w postaci nieedytowalnej (np.
wniosek w formacie PDF) – to komputerowe wypełnienie formularzy będzie trudniejsze. Możemy się
w tym celu posłużyć programem, który przekonwertuje pliki PDF na edytowalny format DOC (np. Solid
Converter lub UniPDF). Alternatywną metodą jest uzupełnienie nieedytowalnego wniosku o dotacje
bezpośrednio w programie graficznym (np. w oparciu o program Adobe Photoshop).
Proszę pamiętać, iż nie można zmieniać ogólnej konstrukcji wniosku. Możemy jedynie
rozszerzać objętość poszczególnych akapitów, dodawać wiersze w tabelach (np. w tabeli wydatków z
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dotacji) – tak by zmieściła się cała treść. Jeżeli do biznes planu chcemy dodać jakieś istotne kwestie,
na które nie znajdziemy miejsca w obrębie obowiązujących w danym PUP formularzu – umieśćmy je w
dodatkowym załączniku.
We wniosku i biznes planie o dotacje należy uzupełnić wszystkie pola. Jeżeli jakieś elementy
nie dotyczą wnioskodawcy, należy wpisać „nie dotyczy”, „nie posiadam” itp.
Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy wniosek i załączniki zostały podpisane we
wszystkich wyznaczonych do tego miejscach. Jeżeli w obrębie wniosku znajduje się lista załączników,
to proszę je numerować według tej listy. Każdy załącznik w postaci kserokopii, np. prawo jazdy –
powinien zostać opatrzony komentarzem „potwierdzam zgodność z oryginałem” (data i podpis).
Oryginały należy wziąć ze sobą do ewentualnego okazania w dniu składania wniosku.
Komplet tak przygotowanych dokumentów najlepiej składać w opisanej teczce (imię, nazwisko,
adres, nr telefonu). Poszczególne strony powinny być ze sobą zespolone, co zminimalizuje ryzyko
zgubienia przez urzędników której ze stron.
W przypadku zaświadczeń, np. o dochodach poręczyciela – od daty wydania takiego
dokumentu nie powinno minąć więcej niż 30 dni.
I to zasadniczo to już wszystko… nadmienię jeszcze, że dobrze jest zachować dla siebie kopię
przygotowanych dokumentów. Może się ona przydać w przypadku ewentualnego odwołania od decyzji
PUP lub jako podstawa do wykonania ewentualnych uzupełnień.
Odwołanie od decyzji PUP w sprawie dofinansowania jest możliwe, lecz jedynie w przypadku,
gdy wykaże, iż ocena wniosku została wykonana nieprawidłowo, tj. podczas oceny dokumentów
urzędnik popełnił błąd lub złamał przyjęte przez Urząd Pracy kryteria udzielania dotacji.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentów? Zgłoś się do nas!
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