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Streszczenie: 

Jednym z najważniejszych problemów, jakie pojawiają się przed każdym przedsiębiorcą jest 

przede wszystkim fakt pozyskania określonych środków finansowania, skierowanych na 

uruchomienie oraz prowadzenie przedsiębiorstwa1. W literaturze dotyczącej form 

finansowania dostrzega się wiele definicji pojęcia finansowanie, dlatego też zakres oraz 

czynności związane z procesem finansowania są różnie prezentowane
2
. Patrząc z punktu 

znaczenia globalnego finansowanie dotyczy możliwości, w której to angażować można 

wszelkie środki finansowe pochodzące tylko z legalnych źródeł. W ujęciu tym zawiera się 

także gotowość do wszelkich działań dotyczących tworzenia przedsiębiorstwa, a zarazem jego 

rozwoju i fuzji z innymi działalnościami gospodarczymi. W podejściu tym działalność 

przedsiębiorstwa dotyczy procesów jego ograniczania, likwidacji, a także procesów zmian 

w poziomie kapitalizacji
3
. 

 

Abstract: 

One of the most important problems that arise before every entrepreneur is, first and foremost, 

the acquisition of specific financing measures aimed at launching and running a business. In 

the literature on financing forms, there are many definitions of the term financing, so the 

scope and activities of the financing process are differently presented. Looking from a global 

point of view, funding is about the ability to involve all financial resources from legitimate 

sources. It also includes readiness for any business creation and development and merger with 

other business activities. In this approach, the company’s activities concern the processes of 

its limitation, liquidation, and changes in the level of capitalization. 
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