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Ksztaªt struktury ludno±ci zawodowo czynnej w

Polsce

Rolnictwo, le±nictwo i ryboªówstwo.......4306.28,0

Przemysª wydobywczy i przetwórczy........3214.20,9

Budownictwo...............................844..5,5

Handel hurtowy i detaliczny..............2346.15,3

Transport i ª¡czno±¢......................802..5,2

Po±rednictwo finansowe....................345..2,3

Obsªuga nieruchomo±ci i firm..............809..5,3

Administracja publiczna i obrona narodowa.493..3,2

Edukacja..................................903..5,9

Ochrona zdrowia i opieka socjalna.........890..5,8

Pozostaªa dziaªalno±¢ usªugowa, komunalna i socjalna..393..2,6

Dane: Maªy rocznik statystyczny 2001, GUS, Warszawa 2001, s. 140.



Ksztaªt struktury ludno±ci zawodowo czynnej w

Polsce
Zwró¢my uwag¦, »e. . .

Ludno±¢ zawodowo czynna zatrudniona w ró»ych sferach gospodaki
narodowej w Polsce w 2000 r. wynosiªa 15 345 tys. osób co stanowiªo
40% ogólnej liczby ludno±ci kraju.
W strukturze zatrudnienia zwraca uwag¦bardzo wysoki udziaª ludno±ci
pracuj¡cej w rolnictwie polskim, co ±wiadczy o jego zacofaniu
technicznym. W dziale tym pracuje prawie tyle samo ludno±ci zawodowo
czynnej co w przemy±le wydobywczym, przetwórczym i budownictwie.
Tymczasem w dziale rolniczym wytwarza si¦ zaledwie 4% rocznej
warto±ci produktu krajowego, podczas gdy w przemy±le i budownictwie
odsetek ten wynosi ponad 32%. W krajach Europy Zachodniej odsetek
ludno±ci zajmuj¡cej si¦ rolnictwem ksztaªtuje si¦ w granicach 4�8%.



Ksztaªt struktury ludno±ci zawodowo czynnej w

Polsce
Zwró¢my uwag¦, »e. . .

Bezpo±rednio w wytwarzaniu ró»norodnych dóbr materialnych
zaang»owanych byªo w 2000 r. ponad 54% ludno±ci zawodowo
czynnej. S¡ to trzy pierwsze dziaªy gospodarki narodo wej.

Oznacza to, »e w szeroko rozumianej sferze usªug, gdzie nie
wytwarza si¦ dóbr materialnych, zatrudnionych byªo okoªo 46%
ludno±ci zawodowo czynnej.

Do usªug bezpo±rednio zwi¡zanych ze sfer¡ materialn¡ nale»¡
transport i ª¡czno±¢ oraz handel, które ª¡cznie zatrudniaj¡ ponad
20% ludno±ci zawodowo czynnej.



Ksztaªt struktury ludno±ci zawodowo czynnej w

Polsce
Zwró¢my uwag¦, »e. . .

Podana struktura zatrudnienia nie informuje nas o sektorze prywatnym.
W 2000 r. okoªo 72% pracowników byªo zatrudnionych w sektorze
prywatnym, za± okoªo 28% pracowaªo jeszcze w sektorze publicznym.
Wszystko wskazuje na to, »e w najbli»szych latach b¦dzie wzrastaª
odsetek ludno±ci zatrudnionej w sektorze prywatnym, m.in. kosztem
ludno±ci zatrudnionej w sektorze pa«stwowym.



Ksztaªt struktury ludno±ci zawodowo czynnej w

Polsce
Zwró¢my uwag¦, »e. . .

PRACUJ�CY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2013 R.
(pw_pracujacy_w_gosp_narod_2013.pdf)

pw_pracujacy_w_gosp_narod_2013.pdf


Bezrobocie

W Polsce, wedªug ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i nie wykonuj¡ca innej
pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podj¦cia zatrudnienia w peªnym
wymiarze czasu pracy, nie ucz¡ca si¦ w szkole w systemie dziennym,
zarejestrowana we wªa±ciwym powiatowym urz¦dzie pracy, je»eli:

uko«czyªa 18 lat, z wyj¡tkiem mªodocianych absolwentów,

nie osi¡gn¦ªa wieku emerytalnego okre±lonego,

nie nabyªa prawa do emerytury, renty inwalidzkiej,

nie jest wªa±cicielem lub posiadaczem nieruchomo±ci rolnej o
powierzchni pow. 2 ha przeliczeniowych,

nie jest osob¡ niepeªnosprawn¡, której stan zdrowia nie pozwala na
podj¦cie zatrudnienia nawet w poªowie wymiaru czasu pracy,

nie jest osob¡ tymczasowo aresztowan¡ i nie odbywa kary
pozbawienia wolno±ci,

nie uzyskuje miesi¦cznie dochodu w wysoko±ci przekraczaj¡cej
poªow¦ najni»szego wynagrodzenia,

nie pobiera zasiªku staªego, lub renty socjalnej.



Bezrobocie

Przy dªu»szym okresie pozostawania bez pracy rozpoczyna si¦ proces
destrukcji bezrobotnego i jego rodziny. Wyra»a si¦ on brakiem kontaktu
ze znajomymi i przyjacióªmi, izolacj¡ spoªeczn¡, brakiem zaufania do
samego siebie, niskimi dochodami, stresem w rodzinie, spadkiem kondycji
intelektualnej i duchowej, pogorszeniem stanu zdrowia �zycznego i
psychicznego, bardziej ograniczonym dost¦pem do rynku mieszkaniowego
i w rezultacie coraz wi¦kszymi trudno±ciami znalezienia nowej pracy.



Bezrobocie

Podstawowym miernikiem wielko±ci bezrobocia jest stopa bezrobocia,
czyli stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby ludno±ci
aktywnej zawodowo (tj. pracuj¡cej i bezrobotnej ª¡cznie) wyra»ony w
procentach.
Pod koniec lat 80. XX w. Polska byªa jednym z najbiedniejszych krajów
Europy. Polski Produkt Krajowy Brutto w 1990 roku wynosiª tylko 1790
USD. Byªa to warto±¢ znacznie ni»sza od wyników Japonii (23 810 USD),
RFN (20 440 USD), USA (22 072 USD), Francji (17 820 USD),
Jugosªawii (2920 USD), W¦gier (2590 USD), Czechosªowacji (3450
USD), a nawet Buªgarii (2320 USD) i Kuby (2000 USD)[2].



Bezrobocie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezrobocie_w_Polsce

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/

bezrobocie-rejestrowane/

stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezrobocie_w_Polsce
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html


Bezrobocie
Warto zauwa»y¢, »e. . .

Japonia, oprócz rozwini¦tego wysoce zmechanizowanego przemysªu
wytwarzaj¡cego gªównie na eksport, kªadzie du»y nacisk na rozwój
pracochªonnego sektora maªych i drobnych �rm oraz rozwój usªug,
które tworz¡ du»¡ liczb¦ stanowisk pracy.

Stany Zjednoczone stosunkowo nisk¡ stop¦ bezrobocia zawdzi¦czaªy
trwaj¡cej w latach 1991�2000 bardzo wysokiej koniunkturze
zapewniaj¡cej wysokie tempo wzrostu gospodarczego. W 2000 r.
stopa bezrobocia obni»yªa si¦ nawet do okoªo 4% co nazywane jest
stanem peªnego zatrudnienia. Stosunkowo niewielki odsetek
bezrobotnych obejmuje gªównie ludzi przej±ciowo poszukuj¡cych
innej, lepszej pracy b¡d¹ te» ludzi nieumiej¡cych dostosowa¢ si¦ do
wymaga« rynku pracy.



Bezrobocie
A kiedy±, panie, to byªo tak dobrze. . .

Dlaczego bezrobocie pojawiªo si¦ w Polsce? W Polsce w latach
1950-1989 funkcjonowaª system gospodarki centralnie zarz¡dzanej przez
pa«stwo. W gospodarce dominowaªy przedsi¦biorstwa pa«stwowe, które
nie kierowaªy si¦ w swojej dziaªalno±ci zyskiem. Ich gªównym zadaniem
byªo wykonywanie odgórnie narzuconych planów produkcyjnych. Od ich
wykonania uzale»nione byªy pªace, premie, nagrody, a tak»e odznaczenia
pa«stwowe maj¡ce wpªyw na wysoko±¢ emerytury. W tych warunkach
przedsi¦biorstwa pa«stwowe byªy wr¦cz zainteresowane nadmiernym
zatrudnieniem daj¡cym wi¦ksz¡ gwarancj¦ wykonania, a nawet
przekroczenia dyrektywnego planu.
W gospodarce centralnie zarz¡dzanej mieli±my wi¦c do czynienia z
peªnym, ale nieracjonalnym zatrudnieniem.



Bezrobocie
A kiedy±, panie, to byªo tak dobrze. . .

Taka sytuacja nie mo»e wyst¦powa¢ w gospodarce rynkowej, w której
przedsi¦biorstwa kieruj¡ si¦ motywem zysku.
Dlatego ka»dej gospodarce kapitalistycznej towarzyszy wi¦ksze lub
mniejsze bezrobocie, gdy» nie wszyscy ch¦tni i zdolni do pracy mog¡
znale±¢ racjonalne zatrudnienie. Gospodarka kapitalistyczna nie toleruje
nadmiernego, nieefektywnego zatrudnienia. Ka»dy przedsi¦biorca zatrudni
pracownika tylko wówczas, gdy potra� on zarobi¢ nie tylko na swoje
wynagrodzenie, ale tak»e przyczyni¢ si¦ do powi¦kszania zysku �rmy.



Bezrobocie
A kiedy±, panie, to byªo tak dobrze. . .

Tak wiec przyczyna pierwsza: Trwaj¡cy proces restrukturyzacji
gospodarki narodowej musiaª doprowadzi¢ w pierwszej kolejno±ci do
wyeliminowania nieracjonalnych nadwy»ek zatrudnienia



Bezrobocie
A kiedy±, panie, to byªo tak dobrze. . .

Drug¡ przyczyn¡ gwaªtownego wzrostu bezrobocia byªa likwidacja wielu
nierentownych lub nie maj¡cych trwaªych perspektyw rozwojowych
przedsi¦biorstw w nowym systemie gospodarczym (np. PGR-y).



Bezrobocie
A kiedy±, panie, to byªo tak dobrze. . .

Trzeci¡ wa»n¡ przyczyn¡ bezrobocia byªa nadmierna liberalizacja
handlu zagranicznego i stworzenie warunków swobodnego dopªywu
obcego kapitaªu do Polski. Nowo powstaªe przedsi¦biorstwa stosuj¡
pracooszcz¦dn¡ technologi¦ wytwarzania, która wypycha z produkcji
mniej wykwali�kowanych pracowników. Swobodny import du»ej ilo±ci
towarów z krajów wy»ej rozwini¦tych powoduje, »e wiele maªych i
±rednich przedsi¦biorstw bankrutuje, gdy» nie jest w stanie sprosta¢
wymaganiom rosn¡cej konkurencji na rynku towarowym.



Bezrobocie
Co mo»na na to poradzi¢

Walka z bezrobociem wymaga wspierania ró»nymi ±rodkami drobnej i
±redniej przedsi¦biorczo±ci w pracochªonnych dziedzinach produkcji.
Trzeba przede wszystkim rozwija¢ ró»norodne usªugi, które przy
stosunkowo niewielkim zasobie kapitaªu mog¡ tworzy¢ stanowiska pracy
dla znacznej liczby pracowników
Do±wiadczenia wielu krajów gospodarczo rozwini¦tych, jak
Hiszpania, Irlandia czy Stany Zjednoczone, wykazuj¡, »e znacz¡cy
wpªyw na spadek bezrobocia miaªo obni»enie podatku
dochodowego od przedsi¦biorstw. Przedsi¦biorcy dysponowali
wówczas wi¦kszymi mo»lliwo±ciami �nansowania inwestycji ze
±rodków wªasnych, które tworzyªy dodatkowe miejsca pracy.



Bezrobocie
Koszty pracy

Zgodnie z de�nicj¡ Mi¦dzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), koszt
pracy to caªkowity koszt poniesiony przez pracodawc¦ w zwi¡zku z
zatrudnieniem pracownika. W ten sposób rozumiany koszt pracy
obejmuje: wynagrodzenie za wykonan¡ prac¦, wynagrodzenie za czas
niewykonywania pracy, premie i graty�kacje, koszt posiªków, napojów,
pªatno±ci w naturze, koszt mieszka« pracowników ponoszonych przez
pracodawc¦, wydatki pracodawcy na ubezpieczenia spoªeczne, koszty
szkolenia ponoszone przez pracodawc¦, ±wiadczenia spoªeczne i inne,
takie jak koszty transportu pracowników, odzie» robocza, koszty
rekrutacji oraz podatki traktowane jako koszty pracy.



Bezrobocie
Koszty pracy

Spo±ród krajów UE uwzgl¦dnionych w statystykach Mi¦dzynarodowej
Organizacji Pracy, Szwajcaria i Belgia charakteryzowaªy si¦ najwy»szymi
godzinowymi kosztami pracy w 2012 roku. Godzina pracy Szwajcara
kosztowaªa w tym czasie blisko 58 USD. Z kolei koszt godziny pracy Belga
w badanym okresie wyniósª ponad 52 USD. Po drugiej stronie znalazªa
si¦ Polska. W naszym kraju odnotowano najni»sze koszty pracy, na
poziomie 8,3 USD. W porównaniu ze Szwajcari¡ to ró»nica w wysoko±ci
prawie 50 USD. Do grupy krajów o stosunkowo niskich kosztach pracy
nale»¡ równie» W¦gry, Estonia, Sªowacja i Czechy, gdzie godzinowe
koszty pracy wahaªy si¦ od 8,9 USD do 11,9 USD w 2012 roku.



Bezrobocie
Koszty pracy

Nie popadajmy jednak w entuzjazm � niski koszt pracy w Polsce wynika
mi¦dzy innymi ze sªabych zarobków Polaków na tle innych obywateli UE.
(http://forsal.pl/artykuly/612554,
eurostat-srednie-koszty-pracy-w-polsce-naleza-do-najnizszych-w-ue.

html)

http://forsal.pl/artykuly/612554,eurostat-srednie-koszty-pracy-w-polsce-naleza-do-najnizszych-w-ue.html
http://forsal.pl/artykuly/612554,eurostat-srednie-koszty-pracy-w-polsce-naleza-do-najnizszych-w-ue.html
http://forsal.pl/artykuly/612554,eurostat-srednie-koszty-pracy-w-polsce-naleza-do-najnizszych-w-ue.html


Bezrobocie
Koszty pracy

Popyt na prac¦ ze strony przedsi¦biorców jest uzale»niony w
du»ym stopniu od wysoko±ci kosztów zatrudnienia pracowników. W
Polsce, przy stosunkowo niskich pªacach, koszty te s¡ bardzo
wysokie, gdy» stanowi¡ one prawie 37% pªacy brutto. Gdyby
uwzgl¦dni¢ obci¡»enia podatkowe przedsi¦biorstw, wówczas ª¡czne
obci¡»enia ±rednich kosztów pracy w stosunku do warto±ci pªacy
netto wynosi ªyby w 1999 r. a» 74%



Bezrobocie
Koszty pracy

Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej
http://wynagrodzenia.pl/artykul/

koszty-pracy-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej

Rynek pracy w pa«stwach skandynawskich
http://rynekpracy.pl/artykuly/

rynek-pracy-w-panstwach-skandynawskich

Jak dªugo pracuj¡ Europejczycy w ci¡gu swojego »ycia?
http://rynekpracy.pl/artykuly/

jak-dlugo-pracuja-europejczycy-w-ciagu-swojego-zycia-1

http://wynagrodzenia.pl/artykul/koszty-pracy-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej
http://wynagrodzenia.pl/artykul/koszty-pracy-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej
http://rynekpracy.pl/artykuly/rynek-pracy-w-panstwach-skandynawskich
http://rynekpracy.pl/artykuly/rynek-pracy-w-panstwach-skandynawskich
http://rynekpracy.pl/artykuly/jak-dlugo-pracuja-europejczycy-w-ciagu-swojego-zycia-1
http://rynekpracy.pl/artykuly/jak-dlugo-pracuja-europejczycy-w-ciagu-swojego-zycia-1


Robocie
CV

CV jest aktualnym i bardzo zwi¦zªym sprawozdaniem z »ycia kandydata
do pracy. Powinno ono zawiera¢:

podstawowe dane osobowe,

wyksztaªcenie (nazwa i miejsce uko«czenia szkoªy, uzyskana
specjalno±¢),

do±wiadczenie zawodowe (gdzie pracowaªe±, co robiªe±, za co byªe±
odpowiedzialny itp.),

osi¡gni¦cia (znajomo±¢ j¦zyków obcych, obsªuga komputera, prawo
jazdy itp.),

zainteresowania (hobby), sport, muzyka, literatura itp.

Odpowiedzi powinny by¢ krótkie, zwi¦zªe, oparte na faktach, napisane
starannie. Nale»y zwróci¢ uwag¦ przede wszystkim na te fakty, które
mog¡ najbardziej zainteresowa¢ potencjalnego pracodawc¦.



Robocie
List motywacyjny

Najwa»niejsz¡ i najtrudniejsz¡ spraw¡ jest dobre napisanie listu
motywacyjnego, który zawsze musi stanowi¢ istotne uzupeªnienie CV.
List motywacyjny powinien zawiera¢ zwi¦zªe uzasadnienie, dlaczego
ubiegamy si¦ o prac¦, jak¡ prac¦ chccemy wykonywa¢, ewentualnie jakie
stanowisko chcemy zaj¡¢ w danym przedsi¦biorstwie i jakie posiadamy
kwali�kacje uprawniaj¡ce do zajmowania proponowanego stanowiska.
Musisz przedstawi¢ swoje mocne strony jako przyszªego pracownik danej
�rmy. Unikamy ogólników i staramy si¦ by¢ rzeczowi w swojej
argumentacji, odwoªuj¡c si¦ do posiadanej wiedzy i ewentualnie
zdobytego ju» do±wiadczenia w pracy.



Robocie
Rozmowa kwali�kacyjna

Na spotkanie z przedstawicielem pracodawcy nale»y by¢ starannie
ubranym i wykaza¢ si¦ chocia»by ogólnie znajomo±ci¡ dziaªalno±ci danej
�rmy. W rozmowie trzeba by¢ pewnym siebie, patrze¢ rozmówcy prosto w
oczy i odpowiada¢ rzeczowo na pytania, unikaj¡c zdawkowych
odpowiedzi w rodzaju �tak� lub �nie�. Przygotujmy sobie krótkie
odpowiedzi na nast¦ppuj¡ce mo»liwe pytania:

Czym kierowali±my si¦ przy wyborze szkoªy?

Jakie przedmioty budziªy w nas najwi¦ksze zainteresowanie?

Dlaczego chcemy pracowa¢ w naszej �rmie?

Jakie s¡ nasze gªówne zalety i jakie wady?

Na jaki okres chcieliby±my si¦ zatrudni¢ w �rmie?

Jaki jest nasz stan cywilny i jakie mamy plany rodzinne na
przyszªo±¢?

Jakie mamy w »yciu priorytety?



Robocie
Rozmowa kwali�kacyjna

Je±li czujemy, »e rozmowa przebiega dla nas pomy±lnie, mo»emy wówczas
sami zadawa¢ pytania:

Czy w �rmie s¡ przewidziane jakie± szkolenia nowo zatrudnio nych
pracowników w celu lepszego przygotowania si¦ do podj¦tej pracy?

Z kim ewentualnie mieliby±my wspóªpracowa¢ i pod czyim
kierownictwem?

Jakie s¡ perspektywy awansu w �rmie?



Robocie
Rozmowa kwali�kacyjna

Trudne-proste pytania na rozmowie kwali�kacyjnej
https://www.monsterpolska.pl/poradnik/artykul/

trudne-proste-pytania-rozmowa-kwalifikacyjna?WT.mc_n=

olm_sk_srch_ggl_MOL_S_B2C_Poradnik_Kariery-rozmowa_

kwalifikacyjna%201_pl&gclid=CNn5_dLpm9MCFdfJsgodpn4AuA

Rozmowa kwali�kacyjna: Jak si¦ przygotowa¢ i dosta¢ prac¦? (7 rad)
https://interviewme.pl/blog/

rozmowa-kwalifikacyjna-7-najczestszych-bledow

Rozmowa kwali�kacyjna: Pytania i najlepsze odpowiedzi (Przykªady)
https://interviewme.pl/blog/

pytania-na-rozmowie-kwalifikacyjnej

https://www.monsterpolska.pl/poradnik/artykul/trudne-proste-pytania-rozmowa-kwalifikacyjna?WT.mc_n=olm_sk_srch_ggl_MOL_S_B2C_Poradnik_Kariery-rozmowa_kwalifikacyjna%201_pl&gclid=CNn5_dLpm9MCFdfJsgodpn4AuA
https://www.monsterpolska.pl/poradnik/artykul/trudne-proste-pytania-rozmowa-kwalifikacyjna?WT.mc_n=olm_sk_srch_ggl_MOL_S_B2C_Poradnik_Kariery-rozmowa_kwalifikacyjna%201_pl&gclid=CNn5_dLpm9MCFdfJsgodpn4AuA
https://www.monsterpolska.pl/poradnik/artykul/trudne-proste-pytania-rozmowa-kwalifikacyjna?WT.mc_n=olm_sk_srch_ggl_MOL_S_B2C_Poradnik_Kariery-rozmowa_kwalifikacyjna%201_pl&gclid=CNn5_dLpm9MCFdfJsgodpn4AuA
https://www.monsterpolska.pl/poradnik/artykul/trudne-proste-pytania-rozmowa-kwalifikacyjna?WT.mc_n=olm_sk_srch_ggl_MOL_S_B2C_Poradnik_Kariery-rozmowa_kwalifikacyjna%201_pl&gclid=CNn5_dLpm9MCFdfJsgodpn4AuA
https://interviewme.pl/blog/rozmowa-kwalifikacyjna-7-najczestszych-bledow
https://interviewme.pl/blog/rozmowa-kwalifikacyjna-7-najczestszych-bledow
https://interviewme.pl/blog/pytania-na-rozmowie-kwalifikacyjnej
https://interviewme.pl/blog/pytania-na-rozmowie-kwalifikacyjnej


Robocie
Jak zaªo»y¢ wªasn¡ �rm¦

Po pierwsze: Przed rozpocz¦ciem rejestracji �rmy nale»y przede
wszystkim zªo»y¢ do urz¦du gminy, w której jeste±my zameldowani,
podanie o wpis do ewidencji gospodarczej. Na specjalnym formularzu
informujemy urz¡d o rodzaju zamierzonej dziaªalno±ci gospodarczej oraz
podajemy adres i miejsce rozpocz¦cia dziaªalno±ci.



Robocie
Jak zaªo»y¢ wªasn¡ �rm¦

Po drugie: Skªadamy równocze±nie wniosek do s¡du rejestrowego,
wªa±ciwego ze wzgl¦du na siedzib¦ przedsi¦biorstwa, w celu wpisania go
do rejestru. Organ rejestrowy w terminie 7 dni od dnia wpisu do rejestru
przesyªa organom podatkowym i organom samorz¡du gminnego,
wªa±ciwym ze wzgl¦du na miejsce zamieszkania przedsi¦biorcy, wypis z
rejestru dotycz¡cy podj¦ccia przez przedsi¦biorc¦ dziaªalno±ci
gospodarczej.



Robocie
Jak zaªo»y¢ wªasn¡ �rm¦

Po trzecie: Po zarejestrowaniu �rmy zwracamy si¦ do powiatowego
urz¦du statystycznego w celu uzyskania numeru identy�kacyjnego �rmy,
zwanego w skrócie REGON. Skªadamy tu o±wiadczenie o nazwie �rmy,
dokªadnym jej adresie, rodzaju prowadzonej dziaªalno±ci i sposobie
�nansowania przedsi¦biorstwa. Dopiero po uzyskaniu REGON-u nale»y
wyrobi¢ sobie piecz¡tk¦ �rmow¡.



Robocie
Jak zaªo»y¢ wªasn¡ �rm¦

Po czwarte: Nast¦pnym krokiem jest otworzenie konta �rmy w
odpowiednim banku.



Robocie
Jak zaªo»y¢ wªasn¡ �rm¦

Po pi¡te: Firma musi by¢ zarejestrowana w odpowiednim urz¦dzie
skarbowym. Urz¡d musi by¢ dokªadnie poinformowany o sposobie
prowadzenia ksi¦gowo±ci i miejscu przechowywania dokumentów oraz
wysoko±ci szacunkowych przychodów �rmy. W urz¦dzie skarbowym
wypeªniamy tak»e odpowiedni druk w celu uzyskania NIP-u, czyli numeru
identy�kuj¡cego osobe prowadz¡c¡ dziaªalno±¢ gospodarcz¡. Do druków
wypeªnianych w urz¦dzie skarbowym musimy doª¡czy¢ odpis
za±wiadczenia o wpisie �rmy do ewidencji dziaªalno±ci gospodarczej i
za±wiadczenia o nadaniu �rmie REGON-u.



Robocie
Jak zaªo»y¢ wªasn¡ �rm¦

Po szóste: Zakªadana �rma musi by¢ tak»e zarejestrowana w ZUS.
Trzeba tu wypeªni¢ kilka formularzy zwi¡zanych ze zgªoszeniem i
sposobem rozliczania skªadek na rzecz ZUS. Firma co miesi¡c musi
opªaca¢ skªadki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe,
wypadkowe oraz zdrowotne. Wysoko±¢ skªadki jest ustalona w procencie
deklarowanego dochodu. Dopiero po zaªatwieniu wszystkich wymaganych
formalno±ci w ZUS-ie �rma mo»e rozpocz¡¢ dziaªalno±¢ gospodarcz¡.
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