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Miło nam zaprezentować Państwu raport na temat polskiej przedsiębiorczości, z 
wynikami badania inFakt, zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na ponad 300 
polskich firmach. To już trzecia edycja naszego raportu. Ten jednak jest 
szczególny, ze względu na sytuację, w jakim znalazła się nie tylko Polska, ale i cały 
świat w 2020 r. Pandemia koronawirusa mocno wpłynęła na gospodarkę – przed 
niektórymi postawiła nowe wyzwania, a przed innymi otworzyła dodatkowe 
możliwości.

Nie ulega wątpliwości, że część zmian, które sytuacja wymusiła na firmach, 
pozostanie dla nich codziennością. Z raportu dowiesz się:

Wyniki badania w niektórych aspektach okazały się do przewidzenia, w innych 
mocno nas zaskoczyły. Polscy przedsiębiorcy są przede wszystkim niepewni tego, 
co czeka ich i ich firmy. Z jednej strony oczekują na nowe regulacje 
administracyjne, a z drugiej obserwują zmienną sytuację w ich najbliższym 
otoczeniu biznesowym.

Kierownik badania
Head of Marketing w inFakcie

Piotr Nawrocki

Jaki jest poziom satysfakcji przedsiębiorców z wykonywanej działalności?

Jak przedsiębiorcy prognozują swoją sytuację finansową w 2021?

Czy łatwo jest prowadzić własną firmę?

Jakie zalety i wady ma prowadzenie własnej firmy?

Jakie zmiany zaszły w firmach w związku z pandemią?

Jak przedsiębiorcy oceniają współpracę na linii aparat państwowy-firma?

Czy firmy do walki z pandemią korzystały z pomocy państw? Z jakich form?

Jakie działania zabezpieczające funkcjonowanie firmy planują na 2021?
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Badanie Indeks inFakt komentuje dr Anna Czarczyńska,

wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, konsultant i trener 

biznesu oraz lider projektów międzynarodowych, absolwentka 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sussex University.

Statystycznie sektor małych i średnich firm wytwarza prawie 70% PKB w naszym 
kraju. Większą z tego część tworzą mikroprzedsiębiorcy. Są to zaradni życiowo 
optymiści. Satysfakcja z własnej firmy przeważa u nich nad rosnącymi cały czas 
administracyjnymi utrudnieniami i kosztami prowadzenia działalności.

Indeks inFakt wychwytuje zarówno tę pozytywną postawę mikroprzedsiębiorców, 
jak i nieustające ich postulaty o niższe podatki i prostsze przepisy. Można by je 
potraktować jak zwykłe roszczenia grupy zawodowej, gdyby nie to, że 
mikroprzedsiębiorcy w sąsiednich krajach mają lepszą sytuację podatkową
i prawną.

W Wielkiej Brytanii mikroprzedsiębiorca w ciągu całego roku płaci ZUS-u tyle, ile
w Polsce tylko w jednym miesiącu. Polscy „mikro” to wiedzą i widzą, dlatego od lat 
postulują redukcję podatku, jakim jest składka ZUS oraz innych ciężarów 
biurokratycznych i podatkowych.

Komentarz eksperta



inFakt Indeks 2020



Na indeks składają się cztery czynniki 

Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej -45,7 pkt

-33,7 pkt

-3,6 pkt

40,8 pkt

Zmiana kondycji finansowej w ciągu ostatniego roku

Spodziewana zmiana kondycji finansowej w bieżacym roku

Satysfakcja z prowadzonej działalności

Indeks inFakt to nasz autorski wskaźnik obrazujący nastroje 
polskich przedsiębiorców. inFakt Indeks w 2020 r. po raz 
pierwszy przyjął ujemną wartość i wynosi -10,6 pkt, co 
wskazuje na pesymizm wśród mikroprzedsiębiorców.

Indeks może przyjmować różne wartości, od -100 pkt. do 100 
pkt., przy czym -100 pkt. oznacza skrajny pesymizm, 0 pkt. 
równowagę optymizmu i pesymizmu, zaś 100 pkt. skrajny 
optymizm. Wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie czterech 
czynników dostępnych obok.

Ankietowani negatywnie oceniają łatwość prowadzenia 
biznesu (saldo odpowiedzi wynoszące -45,7 pkt). Nie 
wpłynęło to jednak na wysoką satysfakcję z prowadzonej 
działalności (40,8 pkt). W ciągu ostatniego roku kondycja 
finansowa firm znacznie się pogorszyła (-33,7 pkt), a 
prognozy przedsiębiorców na najbliższy rok nie napawają 
optymizmem (-3,6 pkt). Indeks inFakt powstaje na bazie 
odpowiedz i na cztery pytan ia z badania inFakt , 
przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia. 

pktW 2020 roku wynosi



Na indeks składają się cztery czynniki 

2018 2019 2020

-28,4 pkt

0,6 pkt

-31,9 pkt

-0,4 pkt

-45,7 pkt

-33,7 pkt

10,6 pkt 5,7 pkt -3,6 pkt

30,2 pkt 37,5 pkt 40,8 pkt

Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej

Zmiana kondycji finansowej w ciągu ostatniego roku

Spodziewana zmiana kondycji finansowej w bieżacym roku

Satysfakcja z prowadzonej działalności



Kluczowe wnioski

Polski przedsiębiorca odczuwa satysfakcję z prowadzonej działalności, pomimo 
że – w jego ocenie – napotyka wiele trudności po stronie instytucji, przesadnej 
formalizacji i zbyt często zmieniających się przepisów. Satysfakcję daje mu 
poczucie niezależności i możliwość zarobkowego robienia czegoś, co naprawdę 
lubi. Przedsiębiorca się obawia, że regulacje państwa w 2021 r. negatywnie wpłyną 
na jego działalność. Jest ostrożny w ocenie przyszłości, choć im mniejszą firmę 
prowadzi, tym jego optymizm jest bardziej zauważalny.

Ze względu na pandemię koronawirusa był zmuszony ciąć koszty w firmie, ale 
zamierza zabezpieczyć się przed recesją, walcząc o nowych klientów. Firma 
przedsiębiorcy korzystała z programów pomocowych przewidzianych na pomoc w 
walce z ekonomicznymi skutkami koronawirusa.

73% mikro- i 61% małych przedsiębiorców odczuwa satysfakcję z prowadzonej 
działalności.

Największą trudnością w prowadzeniu działalności są – w ocenie 
przedsiębiorców – wciąż zmieniające się przepisy.

50% przedsiębiorców uważa, że regulacje wprowadzone przez państwo będą 
miały negatywny wpływ na ich działalność.

Z powodu pandemii 60% przedsiębiorców zmuszone było zredukować koszty, 
a 75% otrzymało wsparcie z programów pomocowych.

70% przedsiębiorców ceni własną działalność za możliwość bycia 
niezależnym.

1/3 firm zwiększyła swoje funkcjonowanie online.

60% firm podejmie działania zabezpieczające funkcjonowanie firmy w 2021.

Większość mikrofirm korzysta z zewnętrznych firm księgowych, a małe firmy 
zatrudniają księgową na etacie.

Statystyczny przedsiębiorca ma JDG od ponad 5 lat, zatrudnia od 10 do 49 
osób i działa w branży przemysłowej, budownictwie lub zajmuje się handlem i 
naprawą pojazdów.

                      przedsiębiorców uważa,
że regulacje wprowadzone przez państwo

będą miały negatywny wpływ na ich działalność.



Profil respondentów



Profil respondentów

W badaniu wzięło udział 304 mikro- i małych przedsiębiorców, z których 214 
prowadzi jdg, a 90 ma spółkę. Wśród 304 firm 203 to mikrofirmy (zatrudniające do 
9 pracowników) a 101 – małe firmy (zatrudniające od 10 do 49 osób). Firmy, które 
zatrudniają od 1 do 9 pracowników, zdecydowanie prowadzone są w formie jdg – 
aż 87% przedsiębiorców z mniej niż 10 pracownikami prowadzi jdg. Z kolei firmy, w 
których pracuje co najmniej 10 pracowników, są prowadzone w formie spółek 
(62%).

Trochę mniej niż połowa (44%) spółek powstała w wyniku przekształcenia firmy 
mikro. Wobec 24% małych firm, które przekształciły się na spółkę, ta liczba jest 
zastanawiająca. Więcej jest też mikrofirm (15%), które planują się przekształcić na 
spółkę niż małych firm zastanawiających się nad tym samym ruchem (13%). 
Wniosek – przedsiębiorcy chętniej wykonują „duży krok” i przechodzą z jdg na 
spółkę w przypadku malutkiej (mikro) działalności niż z nieco większej działalności 
(choć wciąż małej).

Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu, to najczęściej przedsiębiorcy z 
dłuższym stażem – 82% z nich prowadzi działalność powyżej 5 lat. 15% 
ankietowanych prowadzi firmę od roku do 5 lat, a tylko 3% ma staż krótszy niż rok. 
Prawie wszyscy (98%) przedstawiciele małych firm prowadzą działalność ponad 5 
lat, podczas gdy taki staż wśród mikrofirm ma 66% z nich.

87%
38%

87%
38%

Forma prawna firmy

Jak długo prowadzisz działalność?

29%
2%

66%
98%

Od roku do pięciu lat

Powyżej pięciu lat

Jednoosobowa działalność gospodarcza

1 do 9 pracowników, N=203 10-49 pracowników, N=101

Spółka (dowolna)



Nastroje przedsiębiorców



Czy prowadzenie firmy daje Ci satysfakcję?

      właścicieli mikrofirm prowadzenie firmy 
daje satysfakcję. W 2019 roku wskaźnik ten wynosił              , 
a w 2018 roku              .



Czy prowadzenie firmy daje Ci satysfakcję?

      przedsiębiorców uważa, że w Polsce jest 
trudno prowadzić działalność gospodarczą. W 2019 roku 
było to              , a w 2018 roku              .



Nastroje przedsiębiorców

Zapytaliśmy przedsiębiorców o satysfakcję z prowadzonego biznesu. Ich 

odpowiedzi były nad wyraz pozytywne. Pomimo trudności związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczy, pomimo pogarszającej się kondycji 

finansowej przedsiębiorstw i nie najlepszych prognoz na przyszłość, aż 73% 
mikroprzedsiębiorców deklaruje, że prowadzenie firmy daje im satysfakcję swoja 

praca.

Tylko 9% przedstawicieli firm mikro odpowiedziało, że nie jest zadowolonych ze 

swojej działalności, a 17% podchodzi do niej neutralnie. W firmach małych nastroje 

są nieco słabsze: 61% przedsiębiorców jest zadowolonych, 27% jest 

niezadowolonych, a 12% ma stosunek neutralny. Wniosek: właścicielom 

najmniejszych firm działalność częściej przynosi satysfakcję, niż właścicielom firm 

małych. Wynikać to może z faktu, że firmy mikro częściej uważają też, że łatwo jest 

prowadzić działalność.

Satysfakcja z prowadzenia działalności

Firmy mikro, N=203

Firmy małe, N=41

Negatywna

9%Neutralna

17% Pozytywna

73%

Neutralna

12%
Negatywna

27% Pozytywna

61%



Nastroje przedsiębiorców

Firmy mikro, N=203

Tak

8%

Tak

5%Nie wiem

16%
Nie

79%

Firmy małe, N=101

Nie wiem

19% Nie

73%

Czy łatwo jest prowadzić działalność?

3/4 przedsiębiorców ocenia, że nie jest łatwo prowadzić działalność gospodarczą. 
Ze szczegółowego podziału na wielkości firmy wynika, że zdanie takie ma 79% firm 
zatrudniających od 10 do 49 pracowników i 73% firm, w których jest najwyżej 9 
pracowników. Oznacza to, że im mniejsza firma, tym napotyka na swojej drodze 
mniejsze trudności.uważają też, że łatwo jest prowadzić działalność.



Nastroje przedsiębiorców

Skąd może wynikać tak wysoka satysfakcja wśród przedsiębiorców? Odpowiedź 
na pytanie znajdziemy w wynikach ankiety na temat zalet prowadzenia firmy. 
Największą wartością dla polskich przedsiębiorców jest niezależność. 
Przedsiębiorcy chcą kierować własnym życiem, chcą robić to, co naprawdę lubią i 
wygląda na to, że przy tym wszystkim realizują się wewnętrznie.

Większe zarobki pojawiają się dopiero na czwartym miejscu pokazując, że to nie 

chęć zysków jest tym, co motywuje ich do działania. Niestety, przedsiębiorcy 
poświęcają sporo swojego czasu na obowiązki zawodowe, często kosztem 

najbliższych. Tutaj jedynie 13% mikro- i 10% małych firm wskazało, że prowadząc 
działalność ma więcej czasu dla rodziny. Właściciele mikrofirm prawie dwa razy 
częściej dostrzegają trudności związane z nielimitowanym czasem pracy w 
porównaniu do właścicieli małych firm.

Na uwagę zasługuje również fakt, że 24% właścicieli małych firm deklaruje, że czują 
się dobrze mogąc kierować innymi ludźmi. Ta chęć kierowania swoimi 
pracownikami nie oznacza jednak, że nie zależy im na losie ludzi, z którymi pracują. 
Wręcz przeciwnie, niemal co drugi właściciel małych firm podaje, że towarzyszy mu 
wysokie poczucie odpowiedzialności za innych. Przedsiębiorcy martwią się o los 
swoich podwładnych. Wiedzą, że od podejmowanych przez nich decyzji zależą 
również losy innych.

Polscy przedsiębiorcy nie czują pewności w prowadzeniu swoich biznesu, która 
wymaga stabilnego prawa. Duża zmienność, niejasność przepisów i spore 

uciążliwości związane z formalnościami to dwie główne wady wskazywane przez 
ankietowanych. Mikroprzedsiębiorcom, częściej niż właścicielom małych firm 
niepewność co do wysokości zarobków i stres związany z odpowiedzialnośćią za 
biznes. Przedsiębiorcy nie posiadają wystarczającego zapewnienia, że ich biznes 
będzie prosperował, zlecenia będą utrzymywać się na podobnym poziomie i że w 
rezultacie osiągną spodziewany przychód. 

W odpowiedz na pytanie o największe utrudnienia otrzymaliśmy odpowiedzi, które 
padają w każdym naszym raporcie. Przedsiębiorcy zwracają uwagę na wysokie 

składki ZUS, wysokie podatki i wysoki stopień skomplikowania przepisów 
prawnych i podatkowych. To właśnie często zmieniające się przepisy pojawiają się 
w tegorocznym badaniu jako największe utrudnienie. Jest to zrozumiałe ze względu 
na mocno dynamiczną sytuację w 2020 r. Osoby prowadzące działalność musiały 
szybko odnaleźć się w nowych regulacjach wynikających z wprowadzenia tarcz 
antykryzysowych i finansowych.



Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2021
N=203 Mikrofirmy, N=43 Małe firmy

Mikrofirmy Małe firmy

Niezależność, sam sobie jestem szefem i o sobie decyduję

Robię to, co naprawdę lubię

Realizuję się, prowadząc biznes

Większe zarobki

Czuję się dobrze mogąc kierować ludźmi

Pracuję mniej, mam więcej czasu dla rodziny

Możliwość odliczenia kosztów

76%
63%

49%
37%

39%
37%

26%
22%

11%
24%

13%
10%

15%
2%

Jakie widzisz zalety prowadzenia firmy?



Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2021
N=203 Mikrofirmy, N=43 Małe firmy

Mikrofirmy Małe firmy

Brak stabilnego prawa, niepewność prowadzenia biznesu

Dużo uciążliwych formalności

Stres związany z odpowiedzialnością za biznes

Niepewność co do wysokości zarobków

Poczucie odpowiedzialności za innych (np. pracowników)

Przeciążenie obowiązkami

Nielimitowany czas pracy

57%
66%

45%
51%

41%
27%

41%
24%

15%
44%

21%
20%

23%
12%

Jakie są wady prowadzenia firmy?



Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2021
N=203 mikrofirmy, N=101 małe firmy

Mikrofirmy Małe firmy

Często zmieniające się przepisy

Wysokość składek ZUS

Skomplikowanie przepisów podatkowych

Wysokość podatków

Nadmiar obowiązków

Trudności w załatwieniu spraw urzędowych

Skomplikowane przepisy zatrudnienia

52%
61%

65%
47%

38%
53%

50%
36%

20%
32%

18%
15%

14%
12%

Co Twoim zdaniem utrudnia prowadzenie firmy?



Nastroje przedsiębiorców

Przedsiębiorcy ostrożnie podchodzą do prognozowania sytuacji w 2021 r. Wynika 
to zapewne z faktu, że sytuacja w kraju i na świecie zmienia się bardzo dynamicznie 
i trudno jest cokolwiek przewidzieć. Mniej niż połowa firm (ok. 45%) przewiduje, że 
ich sytuacja finansowa w 2021 będzie neutralna – ani się nie pogorszy, ani się nie 
polepszy. Prawie 1/3 mikrofirm uważa, że ich sytuacja się poprawi, a 26% - że 
będzie gorsza. Wśród małych firm trend jest odwrotny – tylko 17% przewiduje 
poprawę a prawie 40% - pogorszenie. Kolejny raz widać, że mikro firmy wykazują 
bardziej optymistyczne podejście do przyszłości.

Tylko niecałe 5% firm uważa, że regulacje wprowadzone przez państwo w 2021 
odbiją się na nich pozytywnie. Połowa ocenia, że przyniosą one negatywny skutek, a 
tylko 44% szacuje, że wpłyną one neutralnie.

Firmy, które oceniły, że wprowadzone regulacje wpłyną negatywnie na ich 
działalność w 2/3 prognozują, że regulacje „Raczej będą utrudniały” a w 1/3 „Będą 
bardzo utrudniały”.

5%
21%

44%
28%

2%

6%
33%

45%
16%

1%

Zdecydowanie się pogorszy Pogorszy się

Pozostanie bez zmian

Polepszy sięZdecydowanie się polepszy

Prognoza sytuacji finansowej firmy w 2021

Firmy mikro (do 9 pracowników), N=203

Firmy małe (10-49 pracowników) , N=101



Nastroje przedsiębiorców

Tylko niecałe 5% firm uważa, że regulacje wprowadzone przez państwo w 2021 
odbiją się na nich pozytywnie. Połowa ocenia, że przyniosą one negatywny skutek, a 
tylko 44% szacuje, że wpłyną one neutralnie.

Firmy, które oceniły, że wprowadzone regulacje wpłyną negatywnie na ich 
działalność w 2/3 prognozują, że regulacje „Raczej będą utrudniały” a w 1/3 „Będą 
bardzo utrudniały”.

17%
34%

44%
5%

0%

16%
34%

46%
4%

0%

Będą bardzo utrudniały Będą raczej utrudniały

Trudno powiedzieć

Raczej bardzo ułatwiałyBędą bardzo ułatwiały

Jak wpłyną na firmę regulacje państwa w 2021?

Firmy mikro (do 9 pracowników), N=203

Firmy małe (10-49 pracowników) , N=101



Wpływ pandemii w 2020 r.



      badanych firm skorzystało z pomocy
związanej z pandemią.

Czy skorzystałeś z pomocy związanej z pandemią?



Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2021
N=152 mikrofirmy, N=78 małe firmy

Mikrofirmy Małe firmy

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Tarcza finansowa PFR

Mikropożyczka / Dotacja 5 000 zł

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Świadczenia postojowe

Dofinansowienie z PUP dla samozatrudnionych

Dotacje na kapitał obrotowy

76%
77%

33%
74%

77%
8%

16%
33%

36%
5%

18%
6%

3%
10%

Z jakich form wsparcia korzystałeś?



Pandemia w 2020 r.

Mowiąc o działaniach wymuszonych przez pandemię nie sposob nie wspomnieć o 
tym, jak sytuacja ta wplynęła na funkcjonowanie firm online. Tutaj aż 37% 
przedsiebiorców przyznaje, że ich obecność w internecie i korzystanie z rozwiazań 
internetowych zwiększyły się w efekcie pandemii. Male firmy zaczely zdecydowanie 
częściej kontaktować się z urzędami drogą elektroniczną. Możnaby powiedzieć, że 
część tego była nawet wymuszona ze strony urzędów, bo niektóre wnioski można 
było złożyć tylko online. Ponad połowa mikrofirm przeniosła swoją codzienną pracę 
do internetu i dosyć niewielki odsetek, bo jedynie 11 mikro- i 14% małych firm 
przeprowadzało swoje procesy rekrutacyjne online. 

Zapytaliśmy firmy również o ich plany asekuracyjne na 2021. Około 60% 
odpowiedziało, że ma takie plany i zamierza je wdrożyć, a 25% badanych nie ma 
takich zamiarów. Firmy chcą skupić się na pozyskaniu nowych klientów. Małe 
firmy (19%) zamierzają obniżyć koszty zatrudnienia a 48% firm mikro – zmniejszyć 
koszty stałe (poza płacami). Tylko co dziesiąta firma zamierza ubiegać się o kredyt 
lub pożyczkę.

Z pomocy rządowej skorzystała większość mikro (75%) i małych przedsiębiorców 
(77%). 3/4 firm skorzystało ze zwolnień ze składek ZUS. Jeżeli chodzi o wsparcie 
finansowe, to 77% mikrofirm otrzymało pożyczkę 5 000 zł, a 74% małych firm – 
pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR. Ok. 1/3 firm mogła liczyć na świadczenia 
postojowe i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Pandemia wymusiła też na polskich przedsiębiorcach konkretne działania i jako te 
dwa największe wskazane zostały konieczność redukcji kosztów i zmniejszenia 
inwestycji. Co piąty przedsiębiorca deklaruje, że musiał zmniejszyć wynagrodzenie 
swoim pracownikom, ale jak zobaczymy na dalsze pozycje w odpowiedziach na to 
pytanie to zauważymy rownież ciekawą informację, że w przypadku włascicieli 
małych firm 18% z nich rekrutowalo w trakcie pandemii i 22% rownież zwiększyło 
wynagrodzenia pracowników. Wynik ten jest z cała pewnością otwarty na 
interpretacje i hipotezy. Być moze wzrost wynagrodzeń następował niezależnie od 
trwającej pandemii dlatego, że wynagrodzenia po prostu z roku na rok rosną. A być 
może chodzi tutaj o wzrost wynagrodzeń w branży IT, ecommercu i digital 
marketingu. Zapotrzebowanie na takich specjalistów, z tych konkretnych branż 
wzrosło w związku z pandemią.



Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2021
N=203 mikrofirmy, N=101 małe firmy

Mikrofirmy Małe firmy

Konieczność redukcji kosztów

Konieczność zmniejszenia inwestycji

Wycofanie się z niektórych rynków

Zmiana struktury organizacyjnej firmy

Zmniejszenie wynagrodzeń

Rozpoczęcia działalności w nowych obszarach

Zmiana w strukturze zatrudnienia

57%
62%

35%
49%

24%
27%

15%
25%

20%
20%

19%
16%

13%
17%

Działania wymuszone przez pandemię



Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2021
N=203 mikrofirmy, N=101 małe firmy

Mikrofirmy Małe firmy

Konieczność dodatkowych inwestycji

Zwiększenie wynagrodzeń

Rekrutacja nowych pracowników

Wejście na nowe rynki

Czasowe zawieszenie działalności

Pandemia nie zmusiłą firmy do żadnych działań / zmian

16%
11%

5%
22%

9%
18%

8%
12%

14%
4%

15%
16%

Działania wymuszone przez pandemię



      małych firm zwiększyło wynagrodzenia 
swoim pracownikom.

Mikrofirmy Małe firmy

Zwiększenie wynagrodzeń



      zwiększyło stopień funkcjonowania online 
w związku z pandemią.

Nie wiemTak Nie

Mikrofirmy, N=203

Małe firmy, N=101

Funkcjonowanie online



Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2021
N=152 mikrofirmy, N=78 małe firmy

Mikrofirmy Małe firmy

Rozmowy z klientami / kontrahentami

Kontakty z urzędami państwowymi

Zakup towarów / usług

Codzienna praca

Księgowość

Rozmowy rekrutacyjne

Inne

64%
59%

41%
73%

45%
49%

53%
24%

26%
32%

11%
14%

7%
3%

Aspekty działalności przeniesione online



                                przedsiębiorców nie spodziewa się 
zmiany swojej sytuacji finansowej w 2021 roku.
             spodziewa się, że sytuacja poprawi się
w stosunku do roku 2020.

Czy prowadzenie firmy daje Ci satysfakcję?



O inFakt



O inFakt

inFakt oferuje nowoczesne rozwiązania księgowe za pomocą aplikacji www oraz 
mobilnej. Oprócz programu do fakturowania i księgowości, inFakt świadczy też 
pełną obsługę księgową za pomocą Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego oraz 
pomaga od podstaw założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

inFakt.pl został wyróżniony przez Aulę Polska nagrodą Auler 2011, przyznawaną 
osobom i firmom będący  wzorem dla polskiego biznesu technologicznego, w 2014 
nagrodą AppAward dla aplikacj mobilnej roku oraz główną nagrodą w konkursie 
Mobile Trends Awards 2015. W 2017 programiści inFakt zdobyli pierwszą nagrodę 
na #Small Business Hackaton London z arbitrue, Inteligentnym Asystentem 
Księgowym. W grudniu 2017 zespół, w którym trzon stanowili programiści inFakt, 
zajął pierwsze miejsce w kategorii technicznej i drugie w biznesowej w konkursie 
#MinFinTech organizowanym przez Ministerstwo Finansów.

infolinia: 22 307 19 18
e-mail: info@infakt.pl
pon. - sob. w godzinach 7 - 22

Kontakt z nami

Adam Infaktowy

Przychody 0,00 PLN Koszty 0,00 PLN Księgowość Zaproś współpracownika do konta

Przegląd    Przesłane pliki    Koszty    Opisy kosztów     Sprzedawcy    Pojazdy    Wyposażenie    Środki trwałe    Finansowanie

Wybierz kategorię kosztu

Rata leasingowa Delegacja Hotel Transport Paliwo Artykuły biurowe

Twoje najczęściej wybierane kategorie kosztów

Dodawanie kosztu

Dodawanie załącznika
Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby dodać skan lub zdjęcie lub dodaj pliki ręcznie

Podsumowanie

Składki ZUS do zapłaty
1 431,48 PLN OPŁACONO

Podatek PIT do zapłaty
6 458,00 PLN 2020-04-20

Podatek VAT do zapłaty
8 593,02 PLN 2020-04-25

10.04 20.04 25.04

Twoje zobowiązania
Kwiecień 2020

Suma opłat w tym miesiącu

16 482,50 PLN

Podsumowanie

Składki ZUS do zapłaty
1 431,48 PLN OPŁACONO

Podatek PIT do zapłaty
6 458,00 PLN 2020-04-20

Podatek VAT do zapłaty
8 593,02 PLN 2020-04-25

10.04 20.04 25.04

Twoje zobowiązania
Kwiecień 2020

Suma opłat w tym miesiącu

16 482,50 PLN

PRZYCHODY 12 500,00 PLN

KSIĘGOWOŚĆ 3 486,50 PLN

Dodaj nowy koszt

Zobacz listę dodanych kosztów

inFakt

Sprawdzeni i polecani
Księgowi czekają na Ciebie

Szukaj Księgowego


