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Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło obywatelom polskim 
nowe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Rynek wewnętrzny 
Unii – największy na świecie obszar wolnej wymiany gospodarczej – pozwala 
dotrzeć do ponad 495 milionów konsumentów. Szanse powodzenia na tym ryn-
ku mają nie tylko wielkie korporacje, lecz również średnie i małe przedsiębior-
stwa. We współczesnej ekonomii, opartej na informacji i technologii, także małe 
firmy osiągają spektakularne sukcesy na rynku. Często bowiem ważniejszy jest 
pomysł i umiejętność dotarcia do klientów niż wielkość kapitału. Coraz większe 
znaczenie zyskuje także indywidualna inicjatywa obywateli, gdyż najpewniejszą 
drogą do zapewnienia sobie zatrudnienia jest założenie własnej firmy. Zwłasz-
cza dla ludzi młodych, absolwentów różnych szkół, samozatrudnienie jest drogą 
do aktywności zawodowej. 

Niniejsza książka jest skierowana do osób, które planują rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej lub rozszerzenie prowadzonej działalności na inne kraje 
Unii Europejskiej. Dostarcza teoretycznych i praktycznych informacji, które 
młodym przedsiębiorcom mogą ułatwić start na rynku krajowym i unijnym. Ma 
im pomóc w realizacji własnych planów biznesowych. Stanowi bardzo cenne 
kompendium wiedzy dotyczącej rynku Unii Europejskiej, sposobów promocji, 
reklamy i autoprezentacji oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych 
na otwarcie lub poszerzenie działalności gospodarczej.   

Książka jest jednym z efektów realizowanego przez Instytut Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu  INTER GET 
UP, finansowanego z unijnego programu INTERREG III C. Podstawowym 
celem tego programu jest pogłębianie i rozszerzanie współpracy regionalnej na 
obszarze Unii Europejskiej, między innymi dbanie o rozwój przedsiębiorczości 
w krajach unijnych poprzez wspieranie procesu tworzenia nowych oraz poprawę 
efektywności już istniejących małych i średnich firm. Zgodnie z założeniem 
projektu INTER GET UP zamierzenie to ma zostać osiągnięte przez inicjowanie 
aktywności obywateli poszczególnych krajów członkowskich. W Polsce, tak jak 
w pozostałych krajach biorących udział w projekcie, tj. w Niemczech, w Austrii, 
we Włoszech, na Słowacji, w Bułgarii, na Białorusi, w Norwegii i na Ukrainie, 
celem jest umożliwienie przedstawicielom małej i średniej przedsiębiorczości 
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zdobycia wiedzy i wszelkich informacji praktycznych, które są konieczne do 
działania zarówno na rynku unijnym, jak i krajowym.   

Poszczególne rozdziały książki są opracowanymi materiałami szkoleniowy-
mi stworzonymi na potrzeby warsztatów, które Instytut Dziennikarstwa i Ko-
munikacji Społecznej UJ organizował w ramach projektu INTER GET UP dla 
osób, które zamierzały założyć lub poszerzyć działalność gospodarczą. Szkole-
nia były monitorowane, a ich uczestnicy wypowiadali się na temat ich treści, 
formuły i przydatności. Uwzględnienie informacji i uwag zawartych w ankie-
tach przeprowadzonych wśród uczestników w ramach monitoringu sprawiło, że 
książka stanowi nie tylko kompendium wiedzy, ale zyskała również charakter 
praktycznego podręcznika, przydatnego dla przedsiębiorców znajdujących się 
zarówno na etapie get up, jak i inter get up swojego przedsięwzięcia.   

Na współczesnym rynku pomysł na biznes to już bardzo wiele. Ważne jest 
jednak, aby mając go w odpowiednim czasie, dysponować także taką wiedzą, 
która pozwoli ten pomysł zrealizować, i to z sukcesem. Niniejsza książka 
z pewnością to ułatwi. 
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