


 

Własna firma  

krok po kroku 

 
 

Moduł IV - E-firma 
 



 

 

Plan zajęć 

 

 

I. Źródła finansowania planowanej działalności          
    gospodarczej 

 
II. Spółdzielnie socjalne 
 
III. Rejestracja firmy 
 
IV. Fundusze dla firm istniejących na rynku 
 



 

 

 

Wasze pomysły na biznes 

Zaczynamy! 

 

 

 



 

 

 

Skąd wziąć pieniądze  
na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 



FUNDUSZ PRACY- czyli pieniądze  
z Powiatowych Urzędów Pracy 

Dla kogo? 
 
 

 

 

 

Osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które: 

• nie odmówiły bez uzasadnienia w ciągu 12 ostatnich 
miesięcy podjęcia zatrudnienia (również szkolenia, stażu), 
które zaoferował mu PUP, 

• nie otrzymały do tej pory innej bezzwrotnej pomocy na 
podjęcie działalności gospodarczej. Jest to więc  pierwsza 
dotacja na uruchomienie własnej firmy, 

• w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku  
o dotację nie prowadziły działalności gospodarczej. 

 

 

 

 



 

 
Maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia  

(przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 3.646,09 zł) 

 

Obecnie są dostępne środki dla osób pow. 50 r. ż. Jest to 
kwota do 20 980 zł 

 

W przypadku niedotrzymania warunków umowy, np. 
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej krócej niż 
12 m-cy, Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu środków 
wraz z odsetkami. 

 

FUNDUSZ PRACY - czyli pieniądze  
z Powiatowych Urzędów Pracy 

Ile? 



 

Na co? 
 

• zakup środków trwałych 
 

• zakup środków obrotowych 
 

• zakup samochodu ciężarowego 
  
• zakup usług i materiałów reklamowych 
 
• pozyskanie lokalu 
  
• pokrycie kosztów doradztwa związanego z założeniem firmy 
 

 
 
 

FUNDUSZ PRACY - czyli pieniądze  
z Powiatowych Urzędów Pracy 



Na co nie? 
 

• zakup od własnej rodziny 
 

• zakup samochodu osobowego 
 
• na założenie spółki  
 

• wydatki dotyczące kosztów budów, zakup nieruchomości i ziemi  
 
• spłatę zadłużeń i zobowiązań 
  
• wniesienie kaucji lub wykup koncesji i licencji 
 
• koszty transportu, dostawy lub przesyłki dokonanych zakupów,  
 

 

FUNDUSZ PRACY - czyli pieniądze  
z Powiatowych Urzędów Pracy 



Na co nie? 
• wynagrodzenia pracowników 
  
• szkolenia  
 
• umowy leasingu i kredytowe  
 
• bieżące opłaty 
 
• opłaty administracyjne, skarbowe, tłumaczenia   
 
• handel obwoźny i gastronomię obwoźną 
  
• działalność, której siedziba znajduje się poza terenem 

podlegającym pod dany PUP 

FUNDUSZ PRACY - czyli pieniądze  
z Powiatowych Urzędów Pracy 



Formy zabezpieczenia  

 

• poręczenie osób trzecich wg prawa cywilnego  
- min. 2 poręczycieli, 

  

• weksel z poręczeniem wekslowym - min. 1 poręczyciel,  

• gwarancja bankowa,  

• zastaw na prawach lub rzeczach,  

• blokada rachunku bankowego,  

• akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika  

FUNDUSZ PRACY- czyli pieniądze  
z Powiatowych Urzędów Pracy 

 
 

 



 

Gdzie szukać informacji? 

 

 

• PUP w Łodzi: www.pup-lodz.pl, (42) 251-65-12 

 

• PUP w Opocznie: www.pupopoczno.pl, (44) 736-14-45 

 

FUNDUSZ PRACY- czyli pieniądze  
z Powiatowych Urzędów Pracy 



Dla kogo? 

 

• Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP jako 
bezrobotne lub poszukujące pracy, które w ciągu  
12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dotację nie 
prowadziły działalności gospodarczej. 

 

 

 

PFRON 



Ile? 

 

Maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia  

(przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 3.646,09 zł) 

Obecnie jest to kwota 20 980 zł 

 

W przypadku niedotrzymania warunków umowy, np. 
prowadzenia działalności gospodarczej krócej niż 24 m-ce, 
Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu środków wraz  
z odsetkami. 

 

 

PFRON 



Na co? 
 

• zakup środków trwałych 

 
• zakup środków obrotowych 
 

• zakup środków transportu 
 

• zakup usług i materiałów reklamowych 
 
• na remont i adaptację pomieszczeń 
  
• pozyskanie lokalu 

PFRON 

 

 



 

 

PFRON 

Na co nie? 
 

• zakup rzeczy od własnej rodziny  
 

• zakup samochodu osobowego 
 

• założenie spółki 
 

• wydatki dotyczące kosztów budów, zakupu nieruchomości i ziemi 
  
• spłatę zadłużeń i zobowiązań 
  
• wniesienie kaucji lub wykup koncesji i licencji 
 
• koszty transportu, dostawy lub przesyłki dokonanych zakupów,  

 

 



Na co nie? 
 

• wynagrodzenia pracowników 
 

• szkolenia 
 

• finansowanie umów leasingu i kredytowych 
 

• bieżące opłaty  
 

• opłaty administracyjne i skarbowe, tłumaczenia  
 

• handel obwoźny i gastronomię obwoźną 
 
• działalność, której siedziba znajduje się poza terenem 

podlegającym pod PFRON 
 

PFRON 



 

 

PFRON 

Formy zabezpieczenia 
 

• poręczenie osób trzecich wg prawa cywilnego  
- min. 2 poręczycieli,  

• poręczenie spółdzielni socjalnej,  

• weksel z poręczeniem wekslowym - min. 1 poręczyciel,  

• gwarancja bankowa,  

• zastaw na prawach lub rzeczach,  

• blokada rachunku bankowego,  

• akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.  

 

 



 

 

PFRON 

 

 

 

Gdzie szukać informacji? 

 

• PFRON: www.pfron.org.pl,  (42) 205-01-00  

 

• PUP w Łodzi: www.pup-lodz.pl, (42) 251-65-12 

 
• PUP w Opocznie: www.pupopoczno.pl, (44) 736-14-45 

 
 



 

Dla kogo? 

 

• Dla osób niepracujących, które w ciągu ostatnich  
12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej 

 

• Szczegółowe kryteria dostępu ze względu na wiek, płeć, 
miejsce zamieszkania, status na rynku pracy są 
każdorazowo określane przez instytucje udzielające 
wsparcia. 

  

 

       PO KL  Działanie 6.2  



Ile? 

 

    Maksymalnie do 40 tys. zł + do 1500 zł na miesiąc 
wsparcia pomostowego 

 

    W przypadku niedotrzymania warunków umowy,  
np.  prowadzenia działalności gospodarczej krócej niż  
12 m-cy, Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu 
środków wraz z odsetkami. 

 

 
 

 

PO KL  Działanie 6.2  



Na co? 

 

Środki na uruchomienie firmy: 

 

• wydatki inwestycyjne, m.in. składniki majątku trwałego, 
koszty prac remontowych i budowlanych 

 

• wydatki na środki obrotowe 

 

• dotacje na środki transportu, o ile nie będą przeznaczone 
na działalność w sektorze transportu towarów 

PO KL  Działanie 6.2  



Na co? 

 

Wsparcie pomostowe  

(do 6 m-cy, w szczególnych przypadkach do 12 m-cy): 

 

• usługi doradczo-szkoleniowe 

 

• pomoc finansowa wypłacana na miesiąc na bieżące wydatki 
związane z prowadzeniem firmy (np. czynsz, ubezpieczenia, 
księgowość, telefon, prąd) 

 

PO KL  Działanie 6.2  



Na co nie? 

 

• Zatrudnienie pracowników 

 

• Budowa budynków 

 

• Remont budynków, o ile nie jest niezbędnym 
dostosowaniem do potrzeb działalności 

 

• Inne, indywidualnie zastrzeżone przez realizatora Projektu 

PO KL  Działanie 6.2  



 

Formy zabezpieczenia 

 

    Realizator projektu, który przyznaje dotacje może ustalić 
formę zabezpieczenia w zakresie, który ustanowi 

PO KL  Działanie 6.2  

 



PO KL  Działanie 6.2  

 

 

Gdzie szukać informacji? 
 

1)    WUP w Łodzi: www.pokl.wup.lodz.pl  - 

Wyniki konkursów - Listy rankingowe 
 
2) Po sprawdzeniu, które instytucje będą rozdysponowywać 
dotacje, sprawdzamy dane kontaktowe i od tej pory wszelkich 
informacji szukamy w tych instytucjach. Zazwyczaj od daty 
ogłoszenia, kto przyznaje dotacje mija ok. 3 miesięcy zanim 
zaczyna się rekrutacja. 
 
3)   Na początku roku będzie nowa forma wsparcia w ramach 
tego Działania - pożyczki do 50 tys. zł 
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PO KL  Działanie 8.1.2 

 Dla kogo: 
 

• osoby zwolnione 
 
• osoby przewidziane do zwolnienia oraz osoby zagrożone zwolnieniem 
z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
 

Na co: 
 
Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu osobom 
zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą jest analogiczny jak 
w przypadku Działania 6.2. 
 
Informacje na stronie www.pokl.lodzkie.pl (obecnie trwa weryfikacja 
wniosków - wyniki będą ogłoszone niebawem) 

http://www.pokl.lodzkie.pl/
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PROW  3.1.2  
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

• Dotację mogą otrzymać osoby zamieszkałe na obszarach poniżej 

5 tys. mieszkańców. 
 
• Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub rozwój 
mikroprzedsiębiorstwa, pod warunkiem zatrudnienia co najmniej 
jednej osoby 
 

• Wysokość dotacji jest uzależniona od ilości planowanych 
zatrudnionych osób i wynosi od 100 do 300 tys. zł. 
 
• Dotacja jest udzielana w formie refundacji do 50% poniesionych 
kosztów 
 

• Wnioski można składać w Lokalnych Grupach Działania 
właściwych dla danego obszaru (arimr.gov.pl) 
 



Kto udziela? 

 

• Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (www.larr.lodz.pl) 

• Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (www.frgz.pl) 

• Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator  
  (www.inkubator.org.pl) 

 

Są to pożyczki z preferencyjnymi warunkami spłaty.  

Każda instytucja oferuje inne warunki.  

Obowiązuje prowizja od udzielonej pożyczki i zabezpieczenie. 

 

 

 

 

Jeśli nie otrzymamy dotacji, to może 

preferencyjna pożyczka? 



 

 

 Spółdzielnia socjalna - razem raźniej 

Najważniejsze informacje 

 

1. Spółdzielnię socjalną mogą otworzyć osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym oraz inne osoby, o ile stanowią one mniej niż 50% 
członków i posiadają szczególne kwalifikacje, których nie posiadają 
pozostali członkowie spółdzielni  

2. Spółdzielnię socjalną może założyć co najmniej 5 osób fizycznych lub 
co najmniej 2 osoby prawne, o ile w ciągu 6 m-cy zatrudnią  
co najmniej 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

3. Maksymalna liczba członków to 50 osób.  

4. Aby założyć spółdzielnię należy opracować i przyjąć statut spółdzielni 
oraz zarejestrować ją w Krajowym Rejestrze Sądowym 

5. W woj. łódzkim jest obecnie 28 spółdzielni socjalnych - może można 
do którejś dołączyć?  

 



Skąd wziąć pieniądze? 
 

• Fundusz Pracy- PUP (w tym momencie nie ma środków - najwcześniej w 
przyszłym roku).  

        Jest to: max. 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego 
członka założyciela spółdzielni lub max. 3-krotność na jednego członka 
przystępującego do niej po założeniu spółdzielni. 

• PO KL - Działanie 7.2.2 (na www.wup.lodz.pl lista instytucji 
udzielających wsparcia) 

        Wsparcie finansowe mogą otrzymać jedynie osoby bezrobotne lub 
zagrożone wykluczeniem społecznym - max. do 20 tys. na osobę, przy 
czym wysokość wsparcia dla spółdzielni nie może przekraczać 200 tys. 

        Wsparcie doradcze i szkolenia mogą otrzymać także osoby nie 
spełniające tych kryteriów jeśli chcą założyć lub dołączyć do spółdzielni 
socjalnej.  

• PFRON- Obecnie od 27.04 trwa nabór. Wnioski składa się w PUP 
(www.pup-lodz.pl). Max 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia na 
jednego członka spółdzielni, obecnie 20 980 zł 

Spółdzielnia socjalna - razem raźniej 
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Jak rozpocząć  
działalność gospodarczą? 



 

 

Wpis do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej 

Zanim wypełnisz wniosek… 
 

 
• Wniosek stanowi jednoczesne zgłoszenie się do GUS, ZUS  

i do Naczelnika Urzędu Skarbowego.  
    Wpis dokona się najpóźniej następnego dnia roboczego,  

a w systemie będzie widoczny najpóźniej za 3 dni.  
 
• Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty.  
 

 

 
 

 



 

 

Wpis do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej 

Zanim wypełnisz wniosek… 
 

   Zastanów się: 
 
•  Gdzie będzie siedziba Twojej firmy? 
 
• Czy Twoja działalność wymaga koncesji lub licencji? Sprawdź w Ustawie z 

dnia 2 lipca   2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej -Dz.U. Nr 173, 
poz. 1807)  
 

• Jaką formę księgowości wybierasz? 
 

• Czy zatrudnisz pracowników? 
 
• Jakie numery Polskiej Klasyfikacji Działalności wybierzesz? Sprawdź na 

www.stat.gov.pl 
 

 

 
 

 



Jak to zrobić? 

 

• Zalogować się na www.ceidg.gov.pl, wypełnić wniosek on-
line i wysłać go podpisanego elektronicznie lub podpisem 
potwierdzonym Profilem Zaufanym w ramach e-PUAP 

lub 

• Wypełnić wniosek na www.ceidg.gov.pl, zapamiętać nr 
wniosku i podpisać go w gminie 

lub 

• Wypełnić wersję papierową w gminie 

lub 

• Przesłać wersję papierową listem poleconym do gminy 
(wniosek musi być notarialnie potwierdzony) 

Wpis do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej 
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Profil Zaufany  w ramach elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej 

To bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości  
w elektronicznych kontaktach z administracją 

 
1. Założenie konta na stronie www.epuap.gov.pl 
2. Wypełnienie i wysłanie wniosku o nadanie Profilu 

Zaufanego 
3. Jednorazowe potwierdzenie tożsamości w dowolnym 

ZUS-ie lub Urzędzie Skarbowym 
4. Profil Zaufany jest ważny 3 lata, a jego przedłużenie nie 

wymaga kolejnego potwierdzenia tożsamości 
 



• Wizyta w ZUS i złożenie druków jako osoba Ubezpieczona  
(jako Płatnik figurujemy już po złożeniu wniosku do CEIDG) 

 

• Wizyta w Urzędzie Skarbowym (jeśli będzie się VAT-owcem) 

 

• Wizyta w Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli zamierzamy zatrudniać 
pracowników (do 30 dni od daty rozpoczęcia działalności) 

 

• Wizyta w Sanepidzie, jeśli zamierzamy zatrudniać pracowników 
lub nasza działalność wymaga zastosowania szczególnych 
procedur wynikających z przepisów BHP (do 14 dni od daty 
rozpoczęcia działalności) 

 

 

 

Co dalej? 



 

 

• Wyrobienie pieczątki firmowej (nie jest konieczne, ale ułatwia 
formalności) 

 

• Założenie firmowego konta bankowego, o ile jednorazowa 
wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. euro, bez 
względu na liczbę wynikających z niej płatności 

 

 

Co dalej? 



 

 

Skąd wziąć pieniądze  
na rozwój firmy? 



Działanie 6.1 - Paszport do eksportu 

 

      Na co:  

• projekty mające na celu wejście na nowe rynki  
i wzmocnienie    pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
na rynkach zagranicznych,  

• projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału 
sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży 
przedsiębiorstwa  

• projekty promujące polską markę na rynkach 
zagranicznych 

 

       Nabór do 16.11.2012 

 
PO Innowacyjna Gospodarka 
(www.poig.parp.gov.pl)  

 



 

 

PO Innowacyjna Gospodarka 
(www.poig.parp.gov.pl)  

 

Działanie 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki 

elektronicznej 

 

Na co:  
   projekty mające na celu świadczenie usług drogą 

elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie 
produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych 
usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia 
projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług 
cyfrowych. 

  
Nabór do 14.12.2012 
 



 

 

PO Innowacyjna Gospodarka 
(www.poig.parp.gov.pl)  

 

Działanie 8.2 Wsparcie wdrażania elektronicznego 
biznesu typu B2B 

 
 

Na co:  
   przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym 

(informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do 
realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, 
obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. 

 
Nabór do: 09.11.2012 



 

 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego  
  
 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - www.cop.lodzkie.pl 
 

1.   Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności  
i konkurencyjności przedsiębiorstw (w tym roku już był ten 
konkurs) 

 
1.  Działanie III.6 - Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw  

(w tym roku nie było i nie będzie tego konkursu) 



 

 

Dobry pracownik skarbem dla firmy  

Jak zdobyć fundusze na rozwój pracowników? 
 

 
 Szkolenia - PO Kapitał Ludzki Działanie 8.1   

(www.pokl.lodzkie.pl). Niektóre szkolenia są także 
przeznaczone dla właścicieli firm. 

    Gdzie szukać - www.inwestycjawkadry.info.pl 
 
 Doposażenie i wyposażenie miejsc pracy- Fundusz 

Pracy (PUP-y) i PFRON  
 

 Stażysta do pomocy- Powiatowe Urzędy Pracy 
 
 

 
 



 

 

Fundusze poręczeń kredytowych  
 

Jak to działa? 
 

• Poręczają kredyty i pożyczki w sektorze MSP między 50 a 80% 
kwoty kredytu  

• Pobierają opłatę za udzielenie poręczenia (zwykle 1-3% od 
wysokości kwoty poręczenia) 

• Firma musi posiadać zdolność kredytową 
• Wymagają zabezpieczenia, np. weksla in blanco 
 

Kto? 
 

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - www.lfpk.lodz.pl 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - www.larr.lodz.pl 
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów - www.frgz.pl 



Pożyczka na innowacje  
(www.parp.gov.pl) 

 
Na co? 

1. zakup i wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych 
  
2. zakup licencji, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania 

rozwiązań naukowych i doświadczeń produkcyjnych 
 

3. zakup i montaż maszyn lub urządzeń 
 

4. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych 
do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego 
 

5. zakup usług doradczych w zakresie planowania inwestycyjnego, 
dotyczących 
 

6. zakup usług doradczych w zakresie wdrażania innowacji lub nowych 
technologii dotyczących:  

 
 



 

 

Pożyczka na innowacje  
(www.parp.gov.pl)  

 Zasady 
 
Limity kwot pożyczki:  

Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się  
do objęcia pożyczką, ani kwoty 2 mln zł. Wydatki na zakup usług doradczych 
nie mogą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia 
pożyczką. 

 
Oprocentowanie pożyczki: 

Pożyczka jest oprocentowana nie niżej niż według stopy referencyjnej, 
określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie 
pożyczki. 

 
Karencja w spłacie pożyczki: 

Wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek w okresie 
inwestycji, nie dłużej jednak niż w okresie 2 lat. 

 
Okres spłaty pożyczki: 

Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat. 



 

 

Bon na innowacje  
(www.parp.gov.pl)  

 Jak to działa? 
 

• Inicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców  
z jednostkami naukowymi. 
 

• Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na zakup usługi 
dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii.  

 
• Mogą go otrzymać ci, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu  

3 lat kalendarzowych poprzedzających ten rok, nie korzystali z usług 
jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub 
technologii. 

 
• Przedsiębiorca, który już uzyskał takie wsparcie, nie może ubiegać 

się o kolejne wsparcie. 
 

• Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa  
 
• Kwota - 15 000 zł., do 100% wydatków 



 

 

Anioły Biznesu  

Co to takiego? 
 

   Gildie Aniołów Biznesu działają na zasadzie kojarzenia 
doświadczonych, bogatych inwestorów (Aniołów) z początkującymi 
firmami. W zamian za udziały w firmie dają kapitał, kontakty, 
pomoc, wiedzę. Dbają o zwiększanie wartości i kondycję firmy, 
ponieważ w przeciągu 3-5 lat sprzedają z zyskiem swoje udziały i 
w ten sposób zarabiają. Inwestują głównie w młode firmy, ale 
czasami też w pomysły przed rozpoczęciem działalności.  

   Przykładem firmy działającej z Aniołami Biznesu jest W biegu Cafe 
- sieć ogólnopolskich kawiarni 

 
  Gdzie się udać? 
• Lewiatan Business Angels www.iba.pl  
• aniolybiznesu.org 



 

 

Może wygrana w konkursie? 

Przykłady 
 

 
•  „Łódź Proponuje – Innowacyjni i Kreatywni” 
 
•  „Młodzi w Łodzi. Mam pomysł na biznes” 

 
•  „Pomysł na firmę”- organizatorzy Raiffeisen Bank i Gazeta 

Wyborcza, zgłoszenia do 30.09.2012 r. Do wygrania 100 tys. 
zł.  
 

 



 

 

Pomoc i informacje 



 

 

Bezpłatne Punkty Konsultacyjne   
(www.ksu.parp.gov.pl) 

 
 

•  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  

ul. Tuwima 22/26, Łódź,  

(www.larr.lodz.pl) 

 

•  Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., 

ul. Wyszyńskiego 11, Kutno  

 

•  Fundacja Rozwoju Gminy Zelów,  

 ul. 3 Maja 2, Piotrków Trybunalski  

 (www.frgz.pl) 

 

Konsultanci z tych instytucji mają także dyżury w mniejszych 

miejscowościach i wsiach  

 

Szczegóły na: www.ksu.parp.gov.pl 

http://www.larr.lodz.pl/
http://www.frgz.pl/


 

 

Bezpłatne Punkty Konsultacyjne   
Zakres bezpłatnych usług  

 
•  administracyjno-prawne aspekty prowadzenia firmy 
•  zatrudnianie cudzoziemców, 
•  świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych, 
•  prawo ochrony konkurencji, 
•  społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),  
•  ochrona własności intelektualnej,  
•  systemy jakości ISO 9001 i HACCP,  
•  rozwój zasobów ludzkich,  
•  wykorzystywanie technologii informacyjnych, 
•  ochrona interesów klientów, konsumentów  
•  możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, 
•  wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw, 
•  prawo zamówień publicznych,  
•  zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP 
•  informacje nt. usług specjalistycznych KSU, 
•  inne, stwierdzone w trakcie diagnozy. 

 



 

 

Żeby się odnaleźć w natłoku 
informacji… 



1. Korzystaj z pomocy Punktów Konsultacyjnych - po to zostały 
stworzone! 

 

2. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń e-learningowych na 
www.akademiaparp.gov.pl 

 

3. Śledź w Internecie bieżące informacje na temat konkursów  
i dotacji - zazwyczaj jest krótki termin na zgłoszenie, a długi do 
następnego konkursu! 

 

4. Uważnie czytaj każdy regulamin, instrukcję wypełniania 
wniosku - często się zmieniają. 

 

5. Łap okazje, dlaczego miałby zrobić to ktoś inny, a nie Ty?! 

 

 

 

pamiętaj…. 



 

 

Dziękuję za uwagę!  




