
Bezpłatna pomoc 
i wsparcie z najlepszej strony

dla mikro i małych firm



mikroPorady.pl to internetowy projekt Akademii 

Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacji 

dr Bogusława Federa.

Od 2012 roku mikroPorady.pl 

dostarczają bezpłatnego wsparcia na każdym 

etapie działalności gospodarczej:  

od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności 

gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia 

lub jej zawieszenia.

Merytoryczne treści są przygotowywane 

i aktualizowane przez zespół ekspertów prawa.

Rozbudowana zawartość merytoryczna serwisu 

została podzielona tematycznie oraz według 

form opracowanych treści.

O SERWISIE MIKROPORADY.PL
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Serwis dostarcza merytorycznej pomocy w ramach 
6 tematycznych kategorii, w których na co dzień poruszają się 
przedsiębiorcy:

• Zakładanie i organizacja przedsiębiorstwa
Sekcja poświęcona m.in. informacjom dotyczącym tego kto i w jaki sposób 
może założyć firmę, jakie mogą być relacje prawne między wspólnikami, 
partnerami czy akcjonariuszami, co z samochodem w firmie.

• Zatrudnianie i ubezpieczenia
Kategoria dotycząca możliwości form prawnych zatrudniania 
pracowników, samozatrudnienia, ubezpieczeń społecznych - zarówno tych 
obligatoryjnych, jak i fakultatywnych, zawiera podstawowe wzory umów 
do natychmiastowego wykorzystania.

• Zarządzanie i regulacje
Zbiór informacji prawnych o sposobach organizacji pracy w firmie. Wiele 
pomocnych wzorów i instrukcji oraz inspiracji, które pomogą przedsiębiorcy 
w sprawnym zarządzaniu firmą.

• Finanse, opłaty, podatki
Prezentuje niezbędne wskazówki dotyczące ekonomii małego 
przedsiębiorstwa, podstawową wiedzę z zakresu podatków i odpowiedzi 
na pytania np. o to, jak dochodzić swoich należności w postępowaniach 
sądowych.

• Sprzedaż
Informacje niezbędne dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż. Oprócz 
przydatnych porad i instrukcji tematycznych prezentowane są gotowe 
wzory umów, przygotowane do natychmiastowego zastosowania.

• Działalność uwarunkowania, formy
Część prezentująca kulisy prowadzenia firmy za granicą, informacje 
dotyczące konkurencji, certyfikacji, norm w różnych branżach, koncesji 
i zgłoszeń. 
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Serwis jest multimedialny – treści merytoryczne 
zaprezentowane są jako 10 różnych typów materiałów:

1. Webinary
szkolenia online prowadzone przez ekspertów prawa a dotyczące 
najważniejszych bieżących tematów dla mikro przedsiębiorców, 
z możliwością zadawania indywidualnych pytań w trakcie spotkania 
(opcja chatu), a także z okazją późniejszego odsłuchania nagrania 
szkolenia oraz pobrania prezentacji. Aby wziąć udział w spotkaniu, 
potrzeba jedynie komputera i łącza internetowego. 
Przykładowe tytuły: „Jak mądrze zawrzeć umowę?”, „Prawo pracy w 
pigułce”, „Za co odpowiada członek zarządu w sp. z o.o.”.
W ciągu 2 pierwszych lat zrealizowano ponad 23 webinaria, w których  
wzięło udział ponad 1000 mikro przedsiębiorców.
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Serwis jest multimedialny – treści merytoryczne 
zaprezentowane są jako 10 różnych typów materiałów:

2. Umowy
gotowe do pobrania wzory umów – do pobrania i  edycji na własne 
potrzeby, w różnych wersjach oraz wariantach, z unikalnym tutorialem-
kreatorem pozwalającym na dopasowanie treści do indywidualnych 
sytuacji. 

Każda umowa zawiera komentarze i wyjaśnienia prawne a także 
podpowiedzi ekspertów prawa.
Przykładowe tytuły: „Umowa o pracę tymczasową”, „Umowa barterowa”, 
„Umowa o ochronę własności intelektualnej”;
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Serwis jest multimedialny – treści merytoryczne 
zaprezentowane są jako 10 różnych typów materiałów:

3. Porady
merytoryczne opracowania prawne dotyczące różnych zagadnień 
związanych z prowadzeniem firmy – zakładaniem przedsiębiorstwa, 
zatrudnianiem, finansami, zarządzaniem i organizacją, aspektami 
dotyczącymi procesów sprzedaży etc. 
Przykładowe tytuły: „Porada – Jak skutecznie rozwiązać umowę?”, 
„Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?”;
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Serwis jest multimedialny – treści merytoryczne 
zaprezentowane są jako 10 różnych typów materiałów:

4. Poradniki
unikalne kompendia wiedzy oparte na rzetelnej analizie prawnej
dotyczące wielu sfer prowadzenia działalności gospodarczej. 
Przykładowe tytuły: „Poradnik – urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski”, 
„Poradnik – Umowa a porozumienie”, „Poradnik – Umowa spółki a statut 
spółki”;
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Serwis jest multimedialny – treści merytoryczne prezentowane 
są za pomocą 10 różnych typów materiałów:

5. Instrukcje i Regulaminy
gotowe wzory do zastosowania w mikro firmie – instrukcje postępowania 
i regulaminy wewnętrze (firmowe) i zewnętrzne dotyczące różnych 
procedur. Przykłady: „Instrukcja – Jak napisać wniosek koncesyjny 
o wydanie zezwolenia lub pozwolenia”, „Instrukcja – Jak prawidłowo 
udzielać urlopów?”, „Regulamin sklepu internetowego”;
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Serwis jest multimedialny – treści merytoryczne prezentowane 
są za pomocą 10 różnych typów materiałów:

6. Kazusy prawne
wyjaśnienia prawne różnych sytuacji z życia zawodowego mikro 
przedsiębiorcy, kopalnia przykładów z życia, które poprzez analogię 
pozwalają na wstępną analizę wielu sytuacji prawnych właściciela firmy. 
Przykłady: „Kazus – Dyscyplinarka już za samo zagrożenie interesów 
pracodawcy”, „Kazus – Kiedy artysta staje się przedsiębiorcą”, 
„Kazus – Stan przedmiotu najmu w chwili wydania”;
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Serwis jest multimedialny – treści merytoryczne prezentowane 
są za pomocą 10 różnych typów materiałów:

7. Słownik pojęć
zbiór objaśnień podstawowych zwrotów używanych w działalności 
gospodarczej, hasła ułożone są alfabetycznie a każde z nich ma 
powiązanie z odpowiednim tekstem merytorycznym – Poradą, Instrukcją 
bądź Wzorem Umowy, gdzie zostało użyte lub do czego się konkretnie 
odnosi.

O SERWISIE MIKROPORADY.PL

11



Serwis jest multimedialny – treści merytoryczne prezentowane 
są za pomocą 10 różnych typów materiałów:

8. Badania
Lista Publikacji Raportów lub wyników z Badań branżowych i sektorowych 
- projekty badawcze prowadzone przez Akademię Liderów lub przez 
Partnerów i współpracujących Wydawców. 
Przykłady: „Raport Szara Strefa 2021”, 
Monitoring Rynku edukacji, pracy i komunikacji marketingowej”;
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Serwis jest multimedialny – treści merytoryczne prezentowane 
są za pomocą 10 różnych typów materiałów:

9. Zadaj pytanie do eksperta – E-Punkt Konsultacyjny
To specjalny dedykowany moduł komunikacyjny, który daje możliwość
bezpłatnego zadania ekspertowi pytania i otrzymania indywidualnej 
odpowiedzi w zakresie 6 kategorii: Zakładanie i organizacja 
przedsiębiorstwa, Zatrudnianie i ubezpieczenia, Zarządzanie i regulacje, 
Finanse, podatki i opłaty, Sprzedaż, Działalność, uwarunkowania, formy 
prowadzenia działalności.

To wyjątkowe narzędzie, za pomocą którego, użytkownicy mają 
możliwość zadania pytania, na które bezpłatnie odpowiadają eksperci 
prawne.

E-Punkt Konsultacyjny udziela rocznie ponad 200 porad, opinii czy 
komentarzy dotyczących realnych problemów, jakie napotykają mikro 
przedsiębiorcy. 

Wszystkie treści w ramach E-Punktu Konsultacyjnego przygotowywane 
są przez zespół prawników lub ekspertów z dziedziny zarzadzania. 
Korzystanie z E-Punktu również jest bezpłatne – wystarczy założenie konta 
w serwisie. 
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Serwis jest multimedialny – treści merytoryczne prezentowane 
są za pomocą 10 różnych typów materiałów:

10. Trzeba wiedzieć
Zestaw ważnych informacji, które 
mogą mieć istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.
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mikroPorady.pl to serwis zaprojektowany z myślą 
o wielu odbiorcach.

Każdy z użytkowników może korzystać z serwisu 

bez ograniczeń - wygodnie, zarówno na 

komputerze, jak i tablecie oraz smartfonie.

MOBILNOŚĆ

15



MIKROPORADY.PL W LICZBACH (2020 – 2022)

5 488 038 Sesji

4 305 968 Użytkowników

6 517 443 Odsłon

00:02:13 Średni czas trwania sesji

7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku, nieprzerwanie od lipca 
2012 r. 

Ponad 500 rekomendacji i instrukcji przygotowanych przez 
ekspertów z dziedziny prawa, zarządzania i marketingu.

Blisko 600 wzorów dokumentów w wielu wariantach, do 
natychmiastowego pobrania i zastosowania.

Prawie 350 kazusów obrazujących “przykłady z życia” na 
podstawie orzeczeń) w sprawach gospodarczych dotyczących 
mikro firm.

Ponad 780 udzielonych indywidualnych porad w ramach 
E-Punktu Konsultacyjnego „Pytania do eksperta”.

Ponad 50 000 subskrybentów cotygodniowego biuletynu z 
nowymi wzorami dokumentów. 

550 wyjaśnień i definicji zawartych w poradach, instrukcjach, 
wzorów dokumentów.

Aktualny stan prawny wszystkich dostępnych dokumentów.

50 626 Zarejestrowanych użytkowników
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Serwis mikroPorady.pl osiąga doskonałe rezultaty w organicznych wynikach wyszukiwania. 
Świadczy to o wartościowych i unikalnych treściach zawartych na stronie. 
Analiza ruchu pozwala mierzyć efektywność działań upowszechniających merytoryczną 
zawartość oraz doskonalić strategię dotarcia do mikro przedsiębiorców z informacjami i 
wiedzą.

MIKROPORADY.PL | ŹRÓDŁA RUCHU (2020 – 2022)
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Analiza ruchu w serwisie pokazuje dużą dywersyfikację odbiorców. Zróżnicowanie grupy 
użytkowników dowodzą, że treści przygotowywane przez Fundację są wartościowe 
zarówno dla długoletnich przedsiębiorców, jaki i młodszego pokolenia, które szuka 
swojego miejsca w biznesie. 

MIKROPORADY.PL | PROFIL ODBIORCY (2020-2022)
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Analiza słów kluczowych w TOP 10 oraz ruchu na stronie wskazuje na wzrost popularności 
strony. 

Tylko w ciągu ostatnich dwóch lata ruch wzrósł czterokrotnie.

MIKROPORADY.PL | SŁOWA KLUCZOWE
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ATUTY

Na tle serwisów o podobnej tematyce 

mikroPorady.pl wyróżniają się nowoczesnym 

designem graficznym, innowacyjnymi rozwiązaniami 

technicznymi, takimi jak kreator wzorów dokumentów 

oraz bogactwem treści.

Ponadto mikroPorady.pl promują czytelny i intuicyjny 

sposób prezentowania i  kategoryzowania zasobów 

na stronie. Dzięki temu użytkownicy są w stanie 

znacznie szybciej znaleźć intersujące ich 

zagadnienia.

Dodatkową zaletą mikroPorad jest bieżąca 

aktualizacja stanu prawnego wszystkich treści 

znajdujących się w serwisie tak, aby użytkownicy 

zawsze korzystali z rzetelnych i sprawdzonych 

informacji. 
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Nadrzędnym celem Fundacji jest 

pomoc mikro przedsiębiorcom dbającym o własny rozwój, 
przyczyniają się rozbudowy swoich firm a tym samym 

kapitałowego wzmacniania polskiej gospodarki.

Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości 

została założona w 2008 roku przez dr Bogusława Federa. 

Status Organizacji Pożytku Publicznego uzyskała 

w 2009 roku. 

Fundacja jest organizacją non-profit i działa na rzecz 
rozwijania i wspierania mikro przedsiębiorczości w Polsce.

Kluczowe Projekty:

Akademia Liderów pomaga Polakom w realizacji 

marzeń o własnej firmie. Towarzyszy im w tworzeniu 

nowych firm, inspiruje do działania i rozwijania 

istniejących mikro firm w oparciu o wiedzę 

i przetwarzanie informacji. Wspiera rozwój postaw 

innowacyjnych.

Działania Fundacji skoncentrowane są wokół pięciu 

obszarów:

Realizacja projektów edukacyjnych,

Analiza zmian społecznych,

Udzielanie mikro firmom bezpłatnej pomocy 

w zarządzaniu,

Budowanie pozytywnego wizerunku mikro 

przedsiębiorców,

Uświadamianie ośrodkom legislacyjnym, z jakimi 

barierami formalno-prawnymi spotykają się 

mikro przedsiębiorcy w swoich działalnościach.

O AKADEMII LIDERÓW
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Profile Fundacji: 

KONTAKT

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości 

Fundacja dr Bogusława Federa

ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodzisk Mazowiecki

tel. +48 22 734 34 81

mail: biuro@fundacjafedera.pl
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https://www.facebook.com/mikroPorady

https://www.instagram.com/akademia_liderow_fundacja/

https://www.facebook.com/mikroPorady/
https://www.instagram.com/akademia_liderow_fundacja/


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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