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czyli
pierwsze kroki przedsiębiorcy



• Co zrobić przed zarejestrowaniem firmy?

• Jak szybko moŜna zarejestrować firmę?

• Gdzie znaleźć pomoc w zakładaniu własnej firmy?

Jak załoŜyć własną firmę?



Jaki powinien być dobry przedsiębiorca?

wiedza
- Czy wiesz, na czym polega prowadzenie własnej działalności gospodarczej?
- Czy uczyłeś się o tym w szkole, na kursach, szkoleniach?
- Czy wiesz jakie ustawy regulują prowadzenie własnej działalności?
- Czy znasz podstawowe przepisy Kodeksu pracy?
- Czy orientujesz się w przepisach dotyczących rachunkowości małej firmy?

umiejętności
- Czy łatwo i szybko przychodzi Ci podejmowanie decyzji?
- Jak układa Ci się współpraca z ludźmi?
- Czy łatwo przyznajesz się do swoich błędów i przyjmujesz odpowiedzialność za to,

co zrobiłeś?
- Czy masz siłę i chęć do ciągłego uczenia się i zdobywania nowych wiadomości?
- Czy potrafisz planować i dąŜyć do wyznaczonych celów pomimo niesprzyjających 

okoliczności?



Utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej
- niska jakość stanowionego prawa ( w 2005 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się
ponad 2 tysiące pozycji, czyli ponad 2 tys. aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń),

- nieprecyzyjne i trudne w interpretacji prawo podatkowe (np. zwłaszcza ustawa 
o podatku VAT),

- przedłuŜające się prace nad niezbędnymi zmianami w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawie prawo budowlane,

- trudny i drogi dostęp do pomocy prawnej i do egzekucji naleŜności,

- wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, 

- wysokie koszty utrzymania pracownika,

- trudności w znalezieniu dobrego pracownika,



Nazwa i zakres działalności
czyli 

pierwszy krok 
w stronę własnego biznesu.



Nazwą firmy osoby fizycznej jest, zgodnie z art. 434 

Kodeksu cywilnego, jej imię i nazwisko.

Z tego względu wszystkie osoby fizyczne prowadzące indywidualnie 
działalność gospodarczą lub zawodową muszą w nazwie swojej firmy 
zamieścić swoje własne imię i nazwisko. 

Do celów łatwiejszej identyfikacji firmy warto w nazwie zawrzeć informacj ę o profilu 
działalności lub inną unikalną nazwę, na przykład:

- „Modne Ubrania – Jan Kowalski” – dla butiku z odzieŜą, 

- „Słodkie Przysmaki – Maria Nowak” – dla cukierni.

MoŜemy takŜe określić w nazwie firmy profil naszej działalności: 

- „Przedsiębiorstwo Handlowe Modne Ubrania – Jan Kowalski”, 

- „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Słodkie Przysmaki –
Maria Nowak”.



Zakres działalno ści
DuŜym ułatwieniem we właściwym wyborze profilu 
działalności jest katalog Polskiej Klasyfikacji Działalności, 
zawierający pełen wybór rodzajów działalności gospodarczej, 
wraz z oznaczeniami numerowymi.
Są one bardzo precyzyjne, np.:

- symbol 14.39.Zoznacza produkcj ę pozostałej odzieŜy dzianej, a konkretnie –
pulowerów, swetrów, rozpinanych swetrów, kamizelek i podobnych wyrobów 
dzianych,

- symbol 73.11.Z Działalność agencji reklamowychoznacza nie tylko 
projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych, ale równieŜ dystrybucję
próbek reklamowych czy teŜ doradztwo marketingowe.

Przy wyborze profilu działalności naszej firmy warto sprawdzić, z jakimi 
obciąŜeniami podatkowymi się ona wiąŜe lub czy nie wymaga uzyskania koncesji, 
zezwolenia lub wpisu do tzw. rejestru działalności regulowanej (np. lekarze, 
pielęgniarki, świadczący pomoc prawną).



Ewidencja Działalności Gospodarczej

W GCOP moŜna skorzystać z 
pomocy w zakresie Polskiej 
Klasyfikacji Działalno ści (PKD).

Wypełnienie wniosku przy przy 
pomocy urzędnika trwa kilka 
minut. Na 5 stanowiskach EDG 
rejestracja firmy trwa ok. 15 minut. 
Zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji wydawane jest od ręki.



Po dokonaniu zgłoszenia w ewidencji działalności 
gospodarczej, będąc juŜ przedsiębiorcą, musimy uzyskać
numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON).

Numer REGON jest niezbędny w 
kontaktach z Urzędem Skarbowym 
i Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych oraz do zawierania 
umów z kontrahentami i w 
rozliczeniach z nimi. 

Numer REGON powinien być takŜe 
zamieszczany na pieczęciach firmowych i 
drukach urzędowych.

R
E
G
O
N



Numer Identyfikacji Podatkowej

Kolejnym krokiem jest zawiadomienie o rozpoczęciu 
działalności gospodarczej właściwego Urzędu Skarbowego. 

KaŜdy przedsiębiorca zobowiązany jest do 
rejestracji dla celów podatkowych (m.in. podatku 
od towarów i usług, jeŜeli będzie płatnikiem VAT). 

Prowadząc działalność gospodarczą we własnym imieniu do 
celów podatkowych związanych z prowadzoną działalnością
posługujemy się tym samym numerem NIP, jaki został nam 
nadany jako osobie fizycznej. 



Wybór formy opodatkowania
Po rozpoczęciu działalności gospodarczej mamy obowiązek 
poinformować Urząd Skarbowy o tym, jaką formę
opodatkowania podatkiem dochodowym wybieramy oraz w 
jaki sposób będziemy prowadzić ewidencję podatkową.

Mamy do wyboru trzy formy:

- księga przychodów i rozchodów,

- karta podatkowa,

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.



Zgłoszenie do ubezpieczeń

Prowadząc działalność gospodarczą stajemy się płatnikiem składek na 
ubezpieczenia społeczne za siebie oraz zatrudnionych pracowników. 

Jako przedsiębiorca, czyli płatnik składek, mamy obowiązek dokonania zgłoszenia do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) siebie jako płatnika w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych osób 
prowadzących działalność (czyli od daty faktycznego rozpoczęcia działalności, która 
została podana w formularzu NIP-1).

Do zgłoszenia płatnika składek słuŜą następujące formularze:

- ZUS ZFA – zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej

- ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych / zgłoszenie zmiany danych
osoby ubezpieczonej

- ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ zgłoszenie zmiany danych.



Pieczątka firmowa
Pieczątka firmowa jest niezbędna do załatwiania formalności 
w urzędach, a takŜe przy wystawianiu rachunków i faktur. 
Znacznie ułatwi teŜ wypełnianie druków. 

Na pieczątce umieszczamy: 

- pełną nazwę firmy zawieraj ącą

co najmniej imię i nazwisko, 

- adres, pod którym będziemy prowadzić działalność gospodarczą, 

- numer identyfikacji REGON  i NIP.

Na pieczątce warto zamieścić numer telefonu oraz faksu, tak, 
by klienci i kontrahenci mogli w kaŜdej chwili odnaleźć numer 
kontaktowy do firmy. 



Rachunek bankowy
ZałoŜenie rachunku bankowego jest dla  kaŜdego przedsiębiorcy obowiązkowe. 
Jest on zobowiązany do bezgotówkowego obrotu na mocy Ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej (art. 22) w przypadku, gdy:

- stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, 

- jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 euro, 

- prowadzi księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów 
i rozchodów (rozlicza podatek dochodowy na zasadach ogólnych) zgodnie 
z art. 61 §1 Ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 
z późn. zm.). 

Posiadanie rachunku bankowego to nie tylko obowiązek, ale i wygoda. Za pośrednictwem 
rachunku bankowego moŜemy dokonywać płatności m.in. do Urzędu Skarbowego i 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób moŜna się takŜe rozliczać z klientami i 
kontrahentami bez konieczności odbioru i przewoŜenia gotówki. 



Nie czekaj 

Poznaj możliwości



w jednym miejscu 

w jeden dzień

szybko, sprawnie, 

bez problemu

załoŜysz 

własną firmę



Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (GCOP) w Urzędzie 
Miejskim w Gdańsku, jest wyspecjalizowaną jednostką informacyjn ą, będącą
innowacyjnym w skali kraju projektem typu „one stop shop”. 

Podstawowym zadaniem Centrum jest 
udzielanie informacji i pomoc w 
wypełnianiu wniosków osobom
rozpoczynającym działalność
gospodarczą.

Dzięki zlokalizowaniu w jednym miejscu 
Ewidencji Działalności Gospodarczej 
oraz punktów konsultacyjnych 
Urzędu Statystycznego, Urzędu 
Skarbowego i ZUS-u pomoc i informacja 
dla przedsiębiorców 
jest w pełni zintegrowana. 



GdaGdańńskie Centrum Obsskie Centrum Obsłługi Przedsiugi Przedsięębiorcybiorcy
jako Lokalne Okienko Przedsijako Lokalne Okienko Przedsięębiorczobiorczośścici

Jednym z elementów Centrum jest 
Lokalne Okienko Przedsiębiorczości, 
w którym uzyskać moŜna informacje o 
dostępnych narzędziach wsparcia dla 
przedsiębiorców, m.in. moŜliwościach 
pozyskania środków finansowych na 
rozwój firmy , poręczeniach, 
dostępnych szkoleniach, targach i 
konferencjach.

GCOP aktualnie współpracuje z 21 
partnerami.



Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy

Osobom rozpoczynającym działalność
wręczany jest w Centrum poradnik pt. 
Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy. 
Na około 150 stronach znaleźć moŜna
cenne informacje na temat procedur 
związanych z rozpoczęciem działalności, 
uzyskiwaniem pozwoleń, koncesji itp. 

Do poradnika jest dołączona płyta CD zawierająca m.in. przeszukiwarkę
kodów PKD, wzory wniosków urzędowych i formularzy, wszystkie akty 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz informacje 
na temat instytucji otoczenia biznesu. Nowością III edycji Asystenta jest 
elektroniczna wersja programów, które pomogą zarządzać własną firmą.



GdaGdańńskie Centrum Obsskie Centrum Obsłługi Przedsiugi Przedsięębiorcybiorcy
Obecnie Obecnie niemalniemalŜŜee kakaŜŜdy nowy podmiot gospodarczy dy nowy podmiot gospodarczy korzysta korzysta 
z usz usłługug GGCOP, a przedsiCOP, a przedsięębiorcy zadowoleni z poziomu obsbiorcy zadowoleni z poziomu obsłługi ugi 
i kompetencji kadr bardzo chi kompetencji kadr bardzo chęętnie do niego wracajtnie do niego wracająą..

Obecnie w ciObecnie w ciąągu roku sgu roku stanowiska informacyjne tanowiska informacyjne 
GGCOP obsCOP obsłłuugujgująą ponad ponad 60006000klientklientóóww..

ZnaczZnacząąccąą czczęśćęść klientklientóów Centrum w Centrum 
stanowistanowiąą teteŜŜ funkcjonujfunkcjonuj ąący jucy juŜŜ na rynku na rynku 
przedsiprzedsięębiorcybiorcy . Oni r. Oni róówniewnieŜŜ uzyskujuzyskująą tu tu 
aktualnaktualnąą i rzetelni rzetelnąą informacjinformacjęę na temat  na temat  
zmieniajzmieniająących sicych sięę przepisprzepisóów dotyczw dotycząących cych 
np. klasyfikacji dzianp. klasyfikacji działłalnoalnośści, podatkci, podatkóów czy w czy 
skskłładek na ubezpieczenia spoadek na ubezpieczenia społłeczne.eczne.



Projekty realizowane przez Projekty realizowane przez 
GdaGdańńskie Centrum Obsskie Centrum Obsłługi Przedsiugi Przedsięębiorcybiorcy

„Lider Gda ńskiej Przedsiębiorczości”

"Wakacyjny StaŜ" to idea która pomaga zarówno firmom 
poszukującym staŜystów w pozyskaniu ciekawych 
osobowości, jak i studentom i bezrobotnym absolwentom 
uczelni wyŜszych w zdobyciu bądź pogłębieniu swojej wiedzy 
praktycznej, a w perspektywie uzyskania szansy na stałą
pracę.

Konkurs Lider Gdańskiej Przedsiębiorczości to 
sposób w jaki wyłaniane są najbardziej 
dynamiczne, pręŜnie działające firmy w mieście. 
Zwycięscy wyłaniani są w trzech kategoriach:
- kategoria MIKRO 
- kategoria MAŁA    
- kategoria ŚREDNIA

"Wakacyjny StaŜ 2008"



Partnerzy GCOP

Gdańskie Urzędy 
Skarbowe

GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOWMOŚCI 
KOMUNALNYCH



Słupskie Stowarzyszenie 
Innowacji Gospodarczych

i Przedsiębiorczości



GdaGdańńskie Centrum Obsskie Centrum Obsłługi Przedsiugi Przedsięębiorcybiorcy

GCOP GCOP zlokalizowane jestzlokalizowane jestww ZOM UMG nr 1ZOM UMG nr 1

w w GdaGdańńsku przy ul. Partyzantsku przy ul. Partyzantóów 74.w 74.

Czynne jest od poniedziaCzynne jest od poniedziałłku do piku do piąątku,tku, w godzinach od w godzinach od 880000 do do 17170000..

Tel. Tel. (058) (058) 323 69 70, 323 69 70, (058) (058) 323 69 77, 323 69 77, (058) (058) 323 69 78323 69 78

EDG (058) EDG (058) 323 69 323 69 6060--64, (058) 323 69 82, 84, 85,8664, (058) 323 69 82, 84, 85,86

EE--mailmail: : gcopgcop@gdansk.gda.pl@gdansk.gda.pl

Serdecznie Zapraszamy !!!



-- Powiatowy UrzPowiatowy Urz ąąd Pracyd Pracy www.pup.gda.plwww.pup.gda.pl, ul. 3 Maja 9, Gda, ul. 3 Maja 9, Gdańńsk, tel. 058sk, tel. 058 732 52 91,732 52 91,
058058 732 52 47, 058732 52 47, 058 732 52 59732 52 59

-- UrzUrząąd Marszad Marsza łłkowski kowski www.wojwww.woj--pomorskie.pl, ul. Okopowa 21/27, Gdapomorskie.pl, ul. Okopowa 21/27, Gdańńsk, tel. 058sk, tel. 058
326 82 20, 058 326 82 15326 82 20, 058 326 82 15

-- Pomorski Fundusz PoPomorski Fundusz Po ŜŜyczkowyyczkowy www.pfp.gda.plwww.pfp.gda.pl, ul. Szara 32, ul. Szara 32--33, Gda33, Gdańńsk, sk, 
tel. 058tel. 058 308 15 05, 058308 15 05, 058 308 15, 0308 15, 0 601601 140 209 140 209 

-- SSłłupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Prz edsiupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Prz edsi ęębiorczobiorczo śścici
www.inkubator.slupsk.pl, ul. Matejki 6, Gdawww.inkubator.slupsk.pl, ul. Matejki 6, Gdańńsk, pok. 123, tel. 058sk, pok. 123, tel. 058 347 03 78347 03 78

-- Agencja Rozwoju Pomorza S.AAgencja Rozwoju Pomorza S.A . . www.arp.gda.plwww.arp.gda.pl, ul. Piwna 36/39, Gda, ul. Piwna 36/39, Gdańńsk,  sk,  
tel. 058tel. 058 323 32 18, 058323 32 18, 058 323 31 39, 058323 31 39, 058 323 32 28323 32 28

Inne instytucje otoczenia biznesu:Inne instytucje otoczenia biznesu:

-- Stowarzyszenie Wolna PrzedsiStowarzyszenie Wolna Przedsi ęębiorczobiorczo śćść www.swp.gda.plwww.swp.gda.pl, ul. Piekarnicza 12A, , ul. Piekarnicza 12A, 
GdaGdańńsk, tel. 058sk, tel. 058 751 40 02751 40 02
-- Pomorska Izba RzemiePomorska Izba Rzemie śślnicza Malnicza Ma łłych i ych i ŚŚrednich Przedsirednich Przedsi ęębiorstwbiorstw , ul. Piwna , ul. Piwna ½½, , 
GdaGdańńsk, tel. 058sk, tel. 058 301 84 41, 058301 84 41, 058 301 11 27301 11 27
-- EnterpriseEnterprise EuropeEurope NetworkNetwork przy Stowarzyszeniu przy Stowarzyszeniu „„ Wolna PrzedsiWolna Przedsi ęębiorczobiorczo śćść”” ,,
www.een.sopot.plwww.een.sopot.pl,  ul Polna 1, Sopot,  ul Polna 1, Sopot



Powiatowy Urząd Pracy
w Gdańsku

JEDNORAZOWE DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNO ŚCI 
GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Wysokość środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej 
nie moŜe przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia 

(tj. np. w IV kwartale 2008 r. 3 096,55 złx 6 = 18 579,30 zł) 

Aby uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej naleŜy posiadać status osoby bezrobotnej.



DziaDziałłanie 6.2.anie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiWsparcie oraz promocja przedsi ęębiorczobiorczo śści i samozatrudnieniaci i samozatrudnienia

Cel Dzia łania : Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwi ązań zmierzaj ących do 
tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kr eatywnych, s łuŜących 
rozwojowi przedsi ębiorczo ści i samozatrudnienia. 

Osoba rozpoczynaj ąca działalno ść będzie mogła:
- uzyskać doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz udział w szk oleniach
umoŜliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŜenia i 
prowadzenia działalności gospodarczej,
- uzyskać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej
równowartość 40 tys. zł,
- uzyskać wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesi ęcy od dnia 
zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w 
efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w 
ramach danego projektu) 

Więcej informacji: http://www.wrotapomorza.pl/pl/defs lub



Fundusze poFundusze po ŜŜyczkoweyczkowe stanowistanowiąą źźrróóddłło finansowania o finansowania 
dziadziałłalnoalnośści gospodarczej dla przedsici gospodarczej dla przedsięębiorstw:biorstw:
-- nowopowstanowopowstałłych,ych,
-- nie mognie mogąących uzyskacych uzyskaćć finansowania z tradycyjnych finansowania z tradycyjnych źźrróódedełł
(bankowych),(bankowych),
--nie posiadajnie posiadająących wystarczajcych wystarczająącego zabezpieczenia. cego zabezpieczenia. 

Fundusze poFundusze poŜŜyczkowe nie stanowiyczkowe nie stanowiąą konkurencji dla bankkonkurencji dla bankóów, lecz sw, lecz sąą
jedynie uzupejedynie uzupełłnieniem ich ofert:nieniem ich ofert:

-- Pomorski Fundusz PoPomorski Fundusz Po ŜŜyczkowy: yczkowy: www.pfp.gda.plwww.pfp.gda.pl

-- SSłłupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Prz edsiupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Prz edsi ęębiorczobiorczo śścici
www.inkubator.slupsk.pwww.inkubator.slupsk.p l l 

-- Polska Fundacja PrzedsiPolska Fundacja Przedsi ęębiorczobiorczo śści: ci: www.pfp.com.plwww.pfp.com.pl

-- Fundusz Mikro Sp. z o.o. Fundusz Mikro Sp. z o.o. www.funduszmikro.plwww.funduszmikro.pl



Fundusz Fundusz porpor ęęczenioweczeniowe nastawione snastawione sąą ggłłóównie na firmy z sektora wnie na firmy z sektora 
MSP, ktMSP, któóre:re:
-- nie dysponujnie dysponująą wystarczajwystarczająącym zabezpieczeniem w ramach wcym zabezpieczeniem w ramach włłasnych asnych 
momoŜŜliwoliwośści,ci,
--majmająą problemy z udowodnieniem swojej wiarygodnoproblemy z udowodnieniem swojej wiarygodnośści kredytowej(zbyt ci kredytowej(zbyt 
krkróótko dziatko działłajająą na rynku).na rynku).

Takim firmom Takim firmom łłatwiej batwiej bęędzie uzyskadzie uzyskaćć kredyt bankowy zabezpieczony przez kredyt bankowy zabezpieczony przez 
Fundusz Fundusz PorPoręęczeniowyczeniowy: : 

-- Pomorski Regionalny Fundusz PorPomorski Regionalny Fundusz Por ęęczeczeńń Kredytowych: Kredytowych: 
www.prfpk.com.plwww.prfpk.com.pl
-- Krajowy Fundusz PorKrajowy Fundusz Por ęęczeczeńń Kredytowych: Kredytowych: www.bgk.com.plwww.bgk.com.pl



Dziękuję za uwagę.


