
Jak prowadzić legalny
biznes bez zakładania 
własnej firmy?



O FUNDACJI 

W czym możemy pomóc?

Fundacja Firma Dla Każdego to organizacja 
wspierająca przedsiębiorczość wśród 
Polaków i obcokrajowców poprzez 
umożliwienie im testowania pomysłów 
biznesowych w warunkach rynkowych. 
Dzięki nam, każdy, kto ma pomysł na biznes 
może najszybciej, najtaniej, najmniej 
ryzykownie prowadzić go bez konieczności 
rejestracji firmy w urzędach.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Na czym polega?

Fundacja Firma Dla Każdego umożliwia 
założenie własnego biznesu w sposób:

NAJTAŃSZY

Koszt pełnego pakietu usług w Fundacji to jedyne 
350 zł / miesięcznie, co w porównaniu do prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej jest tańszym rozwiązaniem.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Na czym polega?

Fundacja Firma Dla Każdego umożliwia 
założenie własnego biznesu w sposób:

NAJSZYBSZY

Wszystkie formalności związane z rozpoczęciem działalności 
trwają 15 minut i po tym okresie każdy przedsiębiorca może 

legalnie prowadzić swój biznes.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Na czym polega?

Fundacja Firma Dla Każdego umożliwia 
założenie własnego biznesu w sposób:

NAJMNIEJ RYZYKOWNY

Cała odpowiedzialność z prowadzonej działalności spoczywa 
na Fundacji, a nie na Kliencie, co powoduje, że nie musi się on 
obawiać żadnych kontroli, np. z Urzędu Skarbowego czy ZUSu.



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Na czym polega?

Fundacja Firma Dla Każdego umożliwia 
założenie własnego biznesu w sposób:

NAJŁATWIEJSZY

Dzięki temu, że Fundacja bierze na siebie całą obsługę prawną, 
księgową, podatkową, każdy przedsiębiorca może skupić się 
na swoim core business nie tracąc czasu i pieniędzy na całą 

otoczkę okołobiznesową związaną ze swoją firmą.



FIRMA POD FUNDACJĄ

Co się na nią składa?

UŻYCZENIE 
OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ

KSIĘGOWOŚĆ DORADZTWO 
PRAWNE

KONTO 
BANKOWE

DOSTĘP DO 
WIEDZY 

DOSTĘP DO 
BIURA FUNDACJI

DORADZTWO 
PODATKOWE



FIRMA POD FUNDACJĄ

Wymierne korzyści

Założenie i prowadzenie 
firmy w ramach Fundacji, 

bez konieczności jej 
rejestracji.

Minimalizacja kosztów 
stałych prowadzenia 

własnej firmy (wszystkie 
koszty to zaledwie 350 zł 

netto/miesięcznie).

Bezpłatne doradztwo 
księgowe, prawne, 

podatkowe.

Możliwość „wrzucenia” 
w koszty zakupów na 

potrzeby firmy.

Cesja odpowiedzialności 
wynikających z 

zatrudnienia na umowę o 
dzieło – możliwy podatek 

PIT w wysokości 6%.

Bezpłatny dostęp 
do biura Fundacji.

Możliwość prowadzenia 
wielu profilów działalności 

pod jednym szyldem.



FIRMA POD FUNDACJĄ

Jak to działa?

BENEFICJENT KONTRAHENT

4. Wystawienie
faktury VAT 

5. Wypłata 
wynagrodzenia

3. Świadczenie usług



FIRMA POD FUNDACJĄ

Krok po kroku

1. Podpisanie umowy współpracy Beneficjent – Fundacja

Umowa współpracy jest podpisywana na czas nieokreślony z 1-miesięcznym 
wypowiedzeniem. Reguluje ona wzajemne zobowiązania i jest pierwszym 
etapem formalnego nawiązania współpracy.

2. Podpisanie umowy współpracy Fundacja – Kontrahent

Jeżeli Kontrahent wymaga celem zabezpieczenia interesów obu stron 
podpisania umowy współpracy, Dział Prawny Fundacji przygotowuje 
takową i Fundacja podpisuje ją w imieniu każdego Klienta.



FIRMA POD FUNDACJĄ

Krok po kroku

3. Realizacja zlecenia

Kolejnym etapem jest świadczenie usługi przez Beneficjenta na rzecz Kontrahenta.

4. Wystawienie faktury VAT

Po zakończeniu realizacji zlecenia Beneficjent korzystając z naszego systemu CRM, 
wystawia fakturę VAT Kontrahentowi.

5. Wypłata wynagrodzenia

Po otrzymaniu płatności na konto w Fundacji i odprowadzeniu wszelkich opłat, Beneficjent wypłaca 
swoje wynagrodzenie generując odpowiednie dokumenty (umowa + rachunek), na podstawie 
których Fundacja wykona przelew wynagrodzenia na jego konto prywatne.



FIRMA POD FUNDACJĄ

Zakupy firmowe

W koszty firmy (traktowanie zakupów jako koszty uzyskania przychodu) 

możemy wrzucić wszystkie rzeczy związane z bieżącą działalnością 

firmy (np. artykuły biurowe, książki, usługi poligraficzne, sprzęt itp.), 

z wyjątkiem:

• kosztów związanych z dokształcaniem się (płatne kursy/studia),

• kosztów związanych z transportem (samochód, bilety komunikacyjne).



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

kontakt@firmadlakazdego.pl

www.firmadlakazdego.pl

666 640 460


