Za³o¿enie w³asnej firmy mo¿e wydawaæ siê trudne i wymaga odrobiny czasu.
G³ówne przes³anki, sk³aniaj¹ce Ciê do otwarcia firmy, maj¹ byæ na tyle silne,
by pozwoli³y doprowadziæ przedsiêwziêcie do zaplanowanego celu, pomimo
pojawiaj¹cych siê po drodze trudnoœci i niepowodzeñ. W³asny firma to d³ugofalowa
strategia. Zyski rzadko pojawiaj¹ siê na pocz¹tku. Czasami trzeba poczekaæ
na nie co najmniej kilka miesiêcy, a nawet lat. Warto wiedzieæ, ¿e w³aœciciele firm,
nastawieni na szybki zarobek w krótkim czasie, zazwyczaj osi¹gaj¹ gorsze wyniki
od przedsiêbiorców stawiaj¹cych na spokojny rozwój i konsekwentne realizowanie
zamierzonych celów. Dlatego ¿yczê wszystkim wytrwa³oœci, odwagi, pomys³ów
i determinacji w realizacji zamierzonych celów.

Burmistrz Miasta £owicza
Krzysztof Jan Kaliñski

Kwestie organizacyjne i prawne zwiàzane
z prowadzeniem dziaùalnoúci gospodarczej
Zak³adaj¹c firmê musisz wiedzieæ:
1. Jaka forma organizacyjno-prawna bêdzie dla ciebie najodpowiedniejsza?
Jednoosobowa dzia³alnoœæ, spó³ka cywilna czy spó³ka prawa handlowego?
2. Jaki bêdzie rozmiar planowanego przedsiêwziêcia?
Od tego zale¿y m.in. wybór sposobu rozliczania siê z osi¹ganych przez
firmê dochodów.
3. Jaka forma opodatkowania dochodów bêdzie dla ciebie najkorzystniejsza?
4. Czy dzia³alnoœæ, któr¹ bêdziesz wykonywaæ, objêta jest reglamentacj¹,
a je¿eli tak, jakich bêdziesz potrzebowa³ zezwoleñ, zanim rozpoczniesz
dzia³alnoœæ firmy?
5. Sk¹d pozyskasz œrodki na finansowanie dzia³alnoœci, kapita³ na start
i póŸniejszy rozwój firmy?

Kolejnym krokiem w analizie pomys³u jest sporz¹dzenie kosztorysu wydatków, które trzeba
bêdzie ponieœæ przed rozpoczêciem dzia³alnoœci. Oczywiœcie zale¿¹ one od charakteru
planowanego przedsiêwziêcia i s¹ ró¿ne, ale podstaw¹, któr¹ zawsze musisz wzi¹æ pod uwagê
s¹:
- op³aty zwi¹zane z rejestracj¹ dzia³alnoœci (je¿eli bêdzie to spó³ka wymagaj¹ca wpisu
do Krajowego Rejestru S¹dowego),
- koszty zwi¹zane z uzyskaniem zezwoleñ i koncesji lub certyfikatów
(je¿eli dzia³alnoœæ tego wymaga),
- koszty zapasów pocz¹tkowych (surowców lub towarów),
- wydatki na wyposa¿enie lokalu,
- wydatki na niezbêdne maszyny i urz¹dzenia,
- koszty wynajmu i ewentualnej adaptacji biura/lokalu,
- wydatki na promocjê (strona internetowa, szyld, ulotki, og³oszenia, wizytówki),
- pozyskanie œrodka transportu (je¿eli bêdzie on potrzebny do wykonywania dzia³alnoœci).

Niezwykle wa¿n¹ spraw¹ jest okreœlenie kosztów bie¿¹cej dzia³alnoœci,
na które sk³adaj¹ siê g³ównie:
- sk³adki na obowi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne,
- eksploatacja biura/lokalu (czynsz, op³aty za energiê elektryczn¹, wodê),
- faktury za telefon, internet,
- p³ace (je¿eli w firmie zatrudnieni s¹ pracownicy),
- wydatki na promocjê i reklamê,
- obs³uga prawno-ksiêgowa (je¿eli przedsiêbiorca zleca tê us³ugê na zewn¹trz),
- wydatki na towar/materia³y/surowce,
- odpisy amortyzacyjne œrodków trwa³ych – siedziby, samochodu, komputera,
- wydatki na eksploatacjê samochodu s³u¿bowego,
- koszty wyjazdów s³u¿bowych,
- koszty zwi¹zane z obs³ug¹ rachunku bankowego,
- obs³uga po¿yczki lub kredytu.
Jeœli posiadasz ju¿ wiedzê na temat orientacyjnych kosztów uruchomienia i prowadzenia firmy
mo¿esz oceniæ czy posiadasz na ten cel wystarczaj¹ce œrodki finansowe. Je¿eli
nie, to nale¿y zadaæ sobie pytanie: gdzie i o jak¹ po¿yczkê nale¿y wnioskowaæ. (np. Powiatowy
Urz¹d Pracy, Œrodki Unijne, po¿yczki w banku, „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie” program
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Spo³ecznej).
Jeœli nie masz pomys³u na biznes, mo¿esz
oprzeæ swoj¹ dzia³alnoœæ na systemie
franczyzowym czyli zakupie gotowego
pomys³u lub nabyciu konkretnej, istniej¹cej
ju¿ firmy.
Otwieraj¹c w³asny biznes, dobrze jest mieæ
opracowany plan dzia³ania
i sprecyzowany cel, do którego firma powinna
k o n s e k w e n t n i e d ¹ ¿ y æ .
Im rzetelniejsze i dok³adniejsze bêd¹
odpowiedzi na powy¿sze pytania, tym
wiêksza szansa na powodzenie
planowanego przedsiêwziêcia.

Rejestracja firmy
Po okreœleniu celów i realnym spojrzeniu na przysz³oœæ planowanej dzia³alnoœci, czas
dowiedzieæ siê jak za³o¿yæ firmê.
Osoba fizyczna zamierzaj¹ca za³o¿yæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zobowi¹zana jest
do wype³nienia jednego wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci
Gospodarczej CEIDG, któr¹ prowadzi Minister Gospodarki i z³o¿enia go w wybranym przez
siebie Urzêdzie Gminy/Miasta – lub prostsz¹ drog¹ – wniosek mo¿esz wype³niæ online
poprzez elektroniczny formularz CEIDG.
1. Wniosek o wpis do CEIDG sk³ada siê za poœrednictwem formularza elektronicznego
dostêpnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra
w³aœciwego do spraw gospodarki oraz za poœrednictwem elektronicznej platformy us³ug
administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesy³a na wskazany adres poczty
elektronicznej potwierdzenie z³o¿enia wniosku (w przypadku posiadania profilu oraz EPUAP
lub podpisu elektronicznego.
2. Bez logowania siê do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej
gminie (zapamiêtaj nr wniosku).
3. Wniosek o wpis do CEIDG mo¿e byæ równie¿ sporz¹dzony na formularzu,
a nastêpnie:
1) z³o¿ony w wybranym urzêdzie gminy lub
2)wys³any listem poleconym na adres wybranego
urzêdu gminy.
Wnioski o wpis do CEIDG s¹ wolne od op³at
Przedsiêbiorca mo¿e podj¹æ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w dniu z³o¿enia wniosku o wpis
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci
Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru
przedsiêbiorców w Krajowym Rejestrze S¹dowym.
Przekazywanie danych jak i informacji do CEIDG
oraz informacji z CEIDG odbywa
siê za poœrednictwem platformy us³ug administracji
publicznej lub w inny sposób, œrodkami komunikacji
elektronicznej.

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegaj¹cych
wpisowi. Wpis jest dokonany z chwil¹ zamieszczenia danych w CEIDG, nie póŸniej ni¿ nastêpnego
dnia roboczego po dniu wp³ywu do CEIDG wniosku, z zastrze¿eniem art. 27 ust. 1. (wniosek jest
niepoprawny).
CEIDG przesy³a odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG, za poœrednictwem
elektronicznej platformy us³ug administracji publicznej lub innych œrodków komunikacji
elektronicznej, niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w dniu roboczym nastêpuj¹cym po dokonaniu wpisu,
do w³aœciwego naczelnika urzêdu skarbowego wskazanego przez przedsiêbiorcê, a po uzyskaniu
informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do:
1) G³ównego Urzêdu Statystycznego,
2) Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
– wraz z informacj¹ o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze identyfikacji
...podatkowej (NIP).

- wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzêdowego
podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zg³oszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego,
o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i p³atników;
- zg³oszenia p³atnika sk³adek albo jego zmiany w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych albo zg³oszenia
oœwiadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia spo³ecznego
rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników;
- przyjêcia oœwiadczenia o wyborze przez przedsiêbiorcê
formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania
w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy
opodatkowania;
- przyjêcia zawiadomienia o wyborze sposobu wp³acania zaliczek
na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia
o rezygnacji z wybranego sposobu wp³acania zaliczek
na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- przyjêcia zawiadomienia o wyborze op³acania rycza³tu
od przychodów ewidencjonowanych co kwarta³ albo zawiadomienia
o zaprzestaniu op³acania rycza³tu od przychodów
ewidencjonowanych co kwarta³;

- przyjêcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów
albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksi¹g rachunkowych;
- przyjêcia zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy
o prowadzenie podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie
ewidencji przychodów, a tak¿e zawiadomienia o rozwi¹zaniu tych umów.

Wa¿n¹ rzecz¹ dla przedsiêbiorcy jest:
Oznaczenie przedsiêbiorcy (imiê i nazwisko przedsiêbiorcy lub inne okreœlenie
nazwy firmy np. Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Bzura, Jan Kowalski);
Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiêbiorcy
(jeœli stale wykonujemy dzia³alnoœæ poza miejscem zamieszkania,
nale¿y wskazaæ miejsce i adres zak³adu g³ównego);
Okreœlenie przedmiotu wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej
zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci (PKD 2007);
Wskazanie daty rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej
(co do zasady dzieñ z³o¿enia wniosku lub póŸniejszy);
Numer telefonu kontaktowego, faxu i adres poczty elektronicznej
strony www. przedsiêbiorcy (o ile takowe posiada).

Aby zarejestrowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
jako osoba fizyczna mo¿esz wybraæ jeden z trybów postêpowania:

Rejestracja w CEIDG jest wolna od op³at. Wszelkie informacje zachêcaj¹ce Pañstwa
do dokonania wp³aty zwi¹zanej z rejestracj¹ dzia³alnoœci gospodarczej osoby fizycznej
w Polsce s¹ nielegalne. Zaœwiadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej
CEIDG.
Przedsiêbiorca mo¿e zawiesiæ wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej na okres od 30 dni
do 24 miesiêcy. Je¿eli przedsiêbiorca nie wznowi dzia³alnoœci przed up³ywem okresu
24 miesiêcy, wpis zostanie wykreœlony z urzêdu. Przedsiêbiorca mo¿e wznowiæ dzia³alnoœæ
przed up³ywem 30 dni od jej zwieszenia. Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim
przypadku nie nast¹pi¹ skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikaj¹ce z faktu
zawieszenia. Zarówno data rozpoczêcia wznowienia jak i zawieszenia dzia³alnoœci
gospodarczej nie mo¿e byæ wczeœniejsza ni¿ dzieñ z³o¿enia wniosku.

Je¿eli chcemy wprowadziæ jakiekolwiek zmian we wniosku CEIDG mo¿emy
tego dokonaæ w dowolnym urzêdzie gminy na terenie ca³ego kraju.
Po wype³nieniu i wys³aniu formularza CEIDG-1, do zakoñczenia formalnoœci
pozosta³o Ci tylko otworzenie konta firmowego (w odpowiednim dla Ciebie banku)
oraz wyrobienie piecz¹tki firmowej, na której powinny znaleŸæ siê takie informacje jak:
- nazwa i adres firmy
- numer NIP
- telefon
Dodatkowo mog¹ pojawiæ siê:
- adres mail
- strona www

Ustawa o swobodzie dzia³¹lnoœci gospodarczej okreœla obowi¹zek u¿ywania firmowego konta
w przypadku tranzakcji, których wartoœæ przekracza 15 000 euro - bez wzglêdu na liczbê
p³atnoœci. Po za³o¿eniu firmowego konta bankowego nale¿y poinforowaæ o tym fakcie Urz¹d
Skarbowy za pomoc¹ wys³ania formularza aktualizacyjnego CEIDG - 1. Z wy³¹czeniem tej
sytuacji przdsiêbiorca mo¿e korzystaæ z rachunku osobistego lub rachunku w SKOK.

A co dla przedsiêbiorców w nowej
perspektywie finansowej
na lata 2014-2020?
Nowa perspektywa finansowa dla Polski na lata 2014-2020 przygotowuje
dla przedsiêbiorców szereg mo¿liwoœci do wykorzystania. Odpowiednie
zainwestowanie œrodków europejskich bêdzie stanowi³o dla nich ogromne wsparcie.
Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa bêd¹ mog³y korzystaæ w zasadzie z funduszy wszystkich
programów na now¹ perspektywê, zarówno jako bezpoœredni beneficjenci wsparcia oraz jako
wykonawcy zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ dotowanych z Unii przedsiêwziêæ.

Programy na lata 2014-2020 to:
Infrastruktura i œrodowisko
Inteligentny Rozwój
Wiedza Edukacja Rozwój
Polska Cyfrowa
Polska Wschodnia
Pomoc Techniczna
Europejska Wspó³praca Terytorialna i Europejski Instrument S¹siedztwa
Programy Regionalne

Wsparcie dla firm pochodziæ bêdzie w szczególnoœci z dwóch g³ównych Ÿróde³ – Programu
Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz programów regionalnych. G³ównym celem PO IR jest
znacz¹ce pobudzenie innowacyjnoœci gospodarki. Skupia siê on na dzia³aniach maj¹cych
najwiêkszy potencja³ do prze³amywania barier rozwojowych regionu oraz tworzenia podstaw
do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego. Dzia³ania w zakresie podnoszenia
konkurencyjnoœci MŒP bêd¹ realizowane w wiêkszoœci na poziomie regionalnym ze wzglêdu
na lepsze dopasowanie pomocy do potrzeb rozwojowych przedsiêbiorstw, wynikaj¹cych
z regionalnych potencja³ów. Informacje na ten temat udziela Lokalny Punkt Informacyjny,
który w £owiczu znajduje siê na ul. Œwiêtojañskiej 1, www.rpo.lodzkie.pl
Firmy bêd¹ mog³y równie¿ skorzystaæ z funduszy unijnych Programu Polska Cyfrowa – dostêp
do szybkiego internetu oraz pomoc dla firm chc¹cych realizowaæ projekty e-administracji we
wspó³pracy z samorz¹dami i administracj¹ rz¹dow¹. Natomiast z Programu Wiedza Edukacja
Rozwój bêd¹ mog³y staraæ siê o œrodki m.in. na podwy¿szanie kompetencji swoich kadr,
a z Infrastruktury i Œrodowisko na projekty zwi¹zane z gospodark¹ odpadami, gospodark¹
wodn¹, efektywnoœci¹ energetyczn¹ oraz odnawialnymi Ÿród³ami energii.
W latach 2014-2020 zwiêkszy siê tak¿e rola instrumentów zwrotnych, takich jak po¿yczki
i porêczenia dla firm. Szczególnie bêdzie to widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych
w programach regionalnych. Tam, gdzie ryzyko niepowodzenia jest wiêksze, stosowane bêd¹
dotacje.

Przydatne linki:

www.prod.ceidg.gov.pl
www.ifirma.pl
www.cenabiznesu.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.paiz.gov.pl
www.mojafirma.infor.pl
www.mr.gov.pl
www.cop.lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.dofinansowaniedlafirm.pl
www.mpips.gov.pl
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