CZY NADAJĘ SIĘ NA PRZEDSIĘBIORCĘ ?

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
POSTAWA ŻYCIOWA
(PRZEJAWIANIE CECH OSOBY PRZEDSIĘBIORCZEJ)
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
UMIEJĘTNOŚĆ DOSTRZEGANIA I WYKORZYSTYWANIA
NADARZAJĄCYCH SIĘ SZANS W CELU ZASPOKAJANIA
WŁASNYCH POTRZEB I POTRZEB INNYCH OSÓB

CECHY:
v

ZDOLNOŚĆ PODEJMOWANIA RYZYKA

v

PEWNOŚĆ SIEBIE

v

ZDOLNOŚĆ PRZEWODZENIA I WSPÓŁPRACY

v

POSIADANIE WIEDZY O RYNKU PRACY I PRZEDMIOCIE DZIAŁALNOŚCI

v

DYNAMIZM DZIAŁANIOWY (OSOBA AKTYWNA)

v

AMBICJA

v

MOTYWACJA (NEGATYWNA I POZYTYWNA)

v

CHĘĆ ZARABIANIA

v

ZRÓWNOWAŻENIE EMOCJONALNIE I INTELEKTUALNE

ZALETY SAMOZATRUDNIENIA:
¡ Brak przełożonego – sam sobie jesteś szefem
¡ Pracujesz, z kim chcesz – to Ty dobierasz współpracowników
¡ Krótki czas i stosunkowa łatwość rejestracji i likwidacji
¡ Brak wymagań co do kapitału początkowego
¡ Jednoosobowe kierownictwo (elastyczność i szybkość podejmowania decyzji)
¡ Pracujesz, kiedy chcesz – masz elastyczny i nielimitowany czas pracy i gdzie chcesz -

możesz pracować w domu, biurze itp.
¡ Zarobki zależne tylko od Ciebie - nie ma górnej granicy zarobków
¡ Niezależność i możliwość samorozwoju i samorealizacji

WADY SAMOZATRUDNIENIA:
¡ Osobista odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania firmy
¡ Ryzyko i stres
¡ Brak gwarantowanego dochodu – na etacie pensja wpływa co miesiąc
¡ Podatki, ZUS oraz inne opłaty - na etacie składki odprowadza pracodawca
¡ Rozwój firmy uzależniony od jednej osoby
¡ Negocjacje z kontrahentami. Ciągłe poszukiwanie klientów
¡ Nielimitowany czas pracy – praca po godzinach i w weekendy
¡ Brak płatnego urlopu jak na etacie

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ
Jeśli chcesz rozpocząć działalność jednoosobową (samozatrudnienie), złóż wniosek o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formularzu CEIDG-1
Jak można załatwić sprawę:
•

podczas wizyty w urzędzie

•

listownie

•

elektronicznie (musisz go podpisać bankowością elektroniczną, Profilem Zaufanym albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. )

Gdzie załatwisz sprawę - w Urzędach miast i gmin
Ile zapłacisz - Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty tylko w przypadku realizacji przez pełnomocnika
Ile będziesz czekać - Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż
następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.

ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA WŁASNĄ FIRMĘ

Skorzystaj z doradztwa biznesowego.
Skorzystaj z pomocy doświadczonych przedsiębiorców i ekspertów. Istnieje
wiele ośrodków doradztwa i programów m.in. Akademia PARP. Jeśli jesteś
bezrobotny skontaktuj się ze swoim urzędem pracy.

Sprawdź, czy musisz rejestrować swoją firmę.
Jeśli wykonujesz drobną działalność, a przychody w całym
roku nie przekroczą 50% płacy minimalnej, możesz
prowadzić tzw. działalność nierejestrową i nie zgłaszać jej
do urzędu.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DZIAŁALNOŚCI
NIEREJESTROWEJ
• osoba fizyczna, której przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc.
minimalnego wynagrodzenia (w 2020 jest to 1300 zł)
• nie prowadziła wcześniej działalności albo przed 30 kwietnia 2017 została wykreślona z ewidencji
Jakie są korzyści z działalności nierejestrowej
• nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie
będziesz potrzebował numerów NIP i REGON)
• nie musisz płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS
• nie musisz płacić zaliczek na podatek
• nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży)
Jakie są Twoje obowiązki przy działalności nierejestrowej
Jesteś nadal „przedsiębiorcą" w świetle prawa cywilnego - np. w relacjach z konsumentami masz
obowiązki (np. związane z reklamacją czy naprawą). Dotyczy to również prawa konsumenta do
odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość.

ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA WŁASNĄ FIRMĘ

Wybierz odpowiednią formę działalności
Czy jesteś w stanie sam sfinansować start biznesu i jesteś pewien, że sam go sprawnie
poprowadzisz? Jeśli natomiast założysz spółkę, zyski ale i odpowiedzialność będą
rozłożone na wspólników, czy jesteś na to gotowy?
Nie wiesz jak założyć firmę? Skorzystaj z gotowych rozwiązań
Jeśli chcesz założyć biznes ale masz wątpliwości, czy dasz radę dobrze go prowadzić,
możesz skorzystać z gotowych modeli prowadzenia firmy, takich jak np. franczyza
albo działalność agencyjna.

SKĄD JESZCZE CZERPAĆ
POMYSŁY ?
1. Wprowadź całkowicie nowy produkt lub usługę na rynek
(tego jeszcze nikt nie robił, w taki sposób nikt nie świadczył usługi)
2. Zrób coś lepiej
(ulepsz istniejący produkt lub usługę, oferta atrakcyjniejsza, sprawniejsza,
bezpieczniejsza, tańsza, bardziej dostępna)
3. Wykorzystaj lukę rynkową
(Ilościową, jakościową, asortymentową, czasową, cenową)

ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA WŁASNĄ FIRMĘ

Oceń czy opłaca Ci się zakładać firmę, czy będzie ona przynosiła
oczekiwane zyski.
Jeśli pracujesz na etacie, zastanów się, czy założenie firmy będzie bardziej
opłacalne.
Sprawdź, jakie koszty będą wiązać się z prowadzeniem firmy w porównaniu
do etatu.
Musisz również ustalić, ile pieniędzy musisz mieć na start firmy i kiedy
zacznie ona przynosić zyski - pomocny w tym będzie biznesplan.
Dowiedz się jakie są koszty i obowiązki przy własnej działalności.

Wysokość składek na ubezpieczenia
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne

Składki za styczeń 2020 r.
z kwoty 3199 zł. (nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia)
Rodzaj składki

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia
społeczne

992,30

915,46

Ubezpieczenie
zdrowotne

362,34 zł

362,34 zł

Fundusz Pracy

76,84 zł

76,84 zł

SUMA

1431,48 zł

1354,64 zł

„ULGA NA START” OD 2 LIPCA 2018
JAKIE SĄ WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI?
Możesz przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli:
• podejmiesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60
miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
• nie będziesz wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik, w
bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.
Ważne!
W okresie korzystania z ulgi podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Opłacasz składki tylko na to ubezpieczenie.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEOPŁACANIA SKŁADEK
NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE?
Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start zachorujesz, będziesz opiekować się dzieckiem lub
chorym członkiem rodziny albo urodzi ci się dziecko, nie otrzymasz:
•

zasiłku chorobowego,

•

świadczenia rehabilitacyjnego,

•

zasiłku macierzyńskiego,

•

zasiłku opiekuńczego,

W okresie korzystania z ulgi nie będziesz mieć także prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do
pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (zasiłku chorobowego,
świadczenia rehabilitacyjnego).
Okres, w którym nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne nie będzie również
uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury oraz nie podwyższy jej wysokości.

PREFERENCYJNA PODSTAWA – DLA KOGO ?
¡ Gdy skorzystasz z ulgi na start przez 6 miesięcy lub wcześniej z niej zrezygnujesz, możesz

opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru
składek.
¡ Przez kolejne 24 miesiące będziesz opłacać składki od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, nie

niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.
Masz do tego prawo jeśli spełnisz łącznie następujące warunki:
¡ nie prowadzisz lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia

wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziłeś innej pozarolniczej działalności,
¡ nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed

rozpoczęciem działalności gospodarczej (w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym)
wykonywałeś czynności, które wchodzą w zakres Twojej działalności gospodarczej.

ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA WŁASNĄ FIRMĘ
Znajdź finanse na start
Czy masz środki na start firmy, zakup wyposażenia, towarów, wypłaty dla pracowników?
Fundusze na rozpoczęcie działalności oferują m.in. urzędy pracy, instytucje prowadzące
programy dla młodych przedsiębiorców (np. Wsparcie w Starcie), dofinansowania z UE.
Przykładowe źródła finasowania:
§ Środki własne (oszczędności, wkład wspólnika w przypadku spółki)
§ Finansowanie oparte na długu (nisko oprocentowane pożyczki dla

nowych przedsiębiorców)
§ Środki publiczne (np. Fundusz Pracy, PFRON, projekty finansowane

przez UE,)

ŚRODKI Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
¡ Dofinansowanie może być przyznane bezrobotnemu,
¡ A także absolwentowi centrum integracji społecznej (CIS) lub klubu integracji społecznej (KIS),

poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy
zarobkowej opiekunowi osoby niepełnosprawnej (z pewnymi wyłączeniami)
¡ Jeśli w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku osoba ta nie posiadała wpisu do

ewidencji działalności gospodarczej
¡ O środki można się ubiegać na podstawie formularza wniosku znajdującego się na stronie

internetowej urzędu lub dostępnego w jego siedzibie

Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności
gospodarczej – 2019r.
•

•

•

działalności samodzielnej (do 600 %
przeciętnego wynagrodzenia)

31.988,82

w ramach tworzonej spółdzielni
socjalnej (do 600 % przeciętnego
wynagrodzenia)

31.988,82

przystąpienie do istniejącej spółdzielni 31.988,82
socjalnej (do 600 % przeciętnego
wynagrodzenia)

ŚRODKI MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE NA ZAKUP:
¡ a) środków trwałych,
¡ b) urządzeń (w przypadku sprzętu informatycznego nie więcej niż 3 000 zł a sprzętu telekomunikacyjnego nie

więcej niż 1 000 zł, za wyjątkiem wyposażenia stanowiska bezpośrednio związanego z zakresem planowanej
działalności gospodarczej),

¡ c) maszyn,
¡ d) materiałów,
¡ e) towarów,
¡ f) usług i materiałów reklamowych.
¡ 2) pozyskanie lokalu w tym remont lokalu (nie więcej niż 20% wnioskowanych środków),
¡ 3) koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podejmowaną działalnością.

Środki otrzymane w ramach dofinansowania winny być wydatkowane na podstawie faktur, rachunków,
paragonów imiennych i umów kupna-sprzedaży.

ŚRODKI NIE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE NA:
¡ 1) podjęcie działalności w ramach spółki prawa

handlowego lub przystąpienie do już istniejącej,
¡ 2) podjęcie działalności poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej,
¡ 3) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i

rozbudowy,
¡ 4) zakup pojazdu przeznaczonego do transportu

drogowego towarów,
¡ 5) zakup papierów wartościowych i udziałów w spółkach

kapitałowych,

¡ 9) podatki,
¡ 10) składki na ubezpieczenia społeczne,
¡ 11) koszty leasingu,
¡ 12) koszty szkolenia,
¡ 13) remont lub adaptację lokalu, w którym zamieszkuje

bezrobotny,
¡ 14) naprawę lub modernizację środka transportu,

maszyn i urządzeń,
¡ 15) zakup paliwa,

¡ 6) zakup dokonany od członka rodziny (współmałżonka, ¡ 16) działalność związaną z wynajmem sprzętu (tj. maszyn,

rodzica, teścia, dziecka, rodzeństwa),
¡ 7) opłaty administracyjne (w tym opłaty skarbowe),
¡ 8) licencje, koncesje,

urządzeń, itp.),
¡ 17) prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z

działalnością prowadzoną przez współmałżonka

FORMY ZABEZPIECZENIA PRZYZNANYCH
ŚRODKÓW
¡ poręczenie,
¡ weksel z poręczeniem wekslowym (awal),
¡ gwarancja bankowa,
¡ zastaw na prawach lub rzeczach,
¡ blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
¡ akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

PORĘCZYCIELEM MOŻE BYĆ OSOBA FIZYCZNA, KTÓRA:
1) nie ukończyła 70-go roku życia,
2) jest zatrudniona na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata od dnia złożenia
wniosku) przez pracodawcę nie będącego w stanie likwidacji lub upadłości,
3) posiada prawo do emerytury lub renty przyznanej na okres minimum 2 lat od dnia złożenia
wniosku
4) prowadzi działalność gospodarczą minimum 6 miesięcy, nie będącą w upadłości lub likwidacji,
5) uzyskuje przychód miesięczny w wysokości co najmniej 2 400 zł brutto z jednego źródła
6) nie jest współmałżonkiem bezrobotnego,
7) nie posiada zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nieprowadzone jest
przeciwko niej postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, dotyczące niespłaconych zobowiązań,
8) nie jest stroną lub poręczycielem umów finansowanych z Funduszu Pracy

UMOWA O DOFINANSOWANIE ZAWIERA
ZOBOWIĄZANIE DO:
1) dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie wcześniej niż następnego dnia
po otrzymaniu dofinansowania,
2) wydatkowania dofinansowania w okresie od dnia jego otrzymania do dnia złożenia rozliczenia,
3) wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem wynikającym ze specyfikacji
wydatków,
4) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie 2 miesięcy
od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
5) prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy
6) niepodejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

BEZROBOTNY ZWRACA PRZYZNANE
ŚRODKI WRAZ Z ODSETKAMI W
PRZYPADKU:
1) wydatkowania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem wynikającym ze specyfikacji
wydatków,
2) wydatkowania dofinansowania po terminie ustalonym w umowie,
3) niezłożenia rozliczenia otrzymanego dofinansowania w terminie ustalonym w umowie,
4) podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności
gospodarczej,
5) zawieszenia działalności w okresie pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia,
6) złożenia nieprawdziwych oświadczeń,
7) naruszenia innych postanowień umowy.

