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proc. podatku możemy
odpisać na rzecz wybranej organizacji pożytku
publicznego. A do wyboru mamy całkiem sporo —
organizacje pożytku publicznego działają w sferach: pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym i starszym,
wsparcia społecznego, sportu,
opieki nad zwierzętami czy
upowszechniania kultury.
Sami możemy zdecydować,
czy chcemy pomóc chorym
dzieciom, zwierzakom w
schronisku czy organizacji,
która wspiera młode talenty.

1

1

Możemy wybrać nie tylko organizację, ale nawet konkretny cel.
Jeden procent podatku
mogą przekazać podatnicy
rozliczający się:

— poprzez skalę podatkową (bez względu na źródło
dochodów. Może to być
umowa o pracę, umowa-zlecenie, zbycie akcji)
— podatkiem liniowym
— ryczałtowo — od przychodów ewidencjonowanych.

Emeryci
też mogą odpisać
Jeden procent podatku
mogą też przekazać emeryci i renciści. W ich przypadku standardowo deklaracje podatkowe wypełnia
i przekazuje do urzędu
skarbowego ZUS. Aby skorzystać z przekazania jednego procentu podatku na
rzecz wybranej organizacji
pożytku publicznego, emeryci i renciści muszą samodzielnie wypełnić zeznanie
podatkowe i złożyć je w odpowiednim urzędzie skarbowym. Podobna zasada
dotyczy też osób, które są
rozliczane przez pracodaw-

dodatek
przygotowują:

podarujesz

procent

Zbliża się czas, gdy urzędy skarbowe zaczną przeżywać
coroczne oblężenie. Podczas składania rocznego zeznania
podatkowego warto pamiętać, by przekazać jeden procent
podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.
To nic nie kosztuje i trwa kilka chwil, a pomoc pomnożona
przez miliony podatników jest nie do przecenienia.
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Wybierz, komu

cę. Jest z tym oczywiście
nieco zachodu i wymaga poświęcenia czasu, jednak
świadomość, że jeden procent naszego podatku pójdzie na szczytny cel, jest
bezcenna.

Musisz wpisać KRS
Aby przekazać wybranej
organizacji 1 proc. naszego
podatku, musimy w stosownej rubryce zeznania podatkowego podać jej numer
KRS. Aby nasz datek trafił
do wybranej organizacji,
musimy spełnić jeszcze kilka
warunków — złożyć podatek
w wymaganym terminie (do
30 kwietnia) oraz zapłacić
należny podatek (na konto
urzędu skarbowego). Jak wyliczyć 1 procent? Dzielimy
sumę w polu „Podatek należny“ przez 100, a następnie
zaokrąglamy do dziesiątek
groszy w dół (jeśli nasz jeden
procent to np. 45,78 zł, to zaokrąglamy do 45,70 zł).

Co i gdzie wypełnić?
• Jeśli chcesz przekazać 1 procent podatku,
nie musisz wpłacać tej kwoty na konto wybranej
organizacji.
• W swoim zeznaniu podatkowym lub jego późniejszej korekcie podaj: numer wpisu organizacji
do KRS oraz deklarowaną kwotę, która nie może
przekroczyć 1 procentu należnego podatku po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
• Jeśli składasz jedno zeznanie podatkowe, możesz
wybrać jedną organizację, jeśli wypełniasz kilka
zeznań, możesz w każdym z nich wskazać inną
organizację.
• Jeśli chcesz wesprzeć konkretny cel lub pomóc
wybranej osobie, będącej pod opieką danej
organizacji pożytku publicznego, zaznacz to
w rubryce „Informacje uzupełniające“.
• 1 procent twojego podatku zostanie przekazany
organizacji pożytku publicznego pod warunkiem,
że terminowo (do 30 kwietnia 2014 r.) złożysz
deklarację podatkową oraz opłacisz pełną kwotę
należnego za ubiegły rok podatku.
Pamiętajmy, że nasz jeden
procent jest niepodzielny,
trzeba go przekazać w całości tylko jednej organizacji.
Wyjątkiem są sytuacje, gdy
oddzielnie rozliczamy się

z kilku źródeł dochodu na
różnych formularzach zeznań — wtedy możemy za
każdym razem przekazać 1
proc. na rzecz innej organizacji. abc
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Rozlicz PIT
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bez wychodzenia
z domu
iele osób zostawia wypełnianie
deklaracji podatkowych na
ostatnią chwilę nie dlatego,
że im się nie chce, tylko dlatego, że faktycznie nie mają
czasu na stanie w kolejkach
do okienka. Na szczęście od
kilku lat można wypełnić
PIT i przesłać go drogą elektroniczną. To spore ułatwienie nie tylko dla podatników, ale też dla pracowników
urzędów skarbowych. Każda
osoba, która rozlicza się elektronicznie, zmniejsza bowiem
realne kolejki do okienek.
E-deklaracje podatkowe
cieszą się coraz większym
zainteresowaniem wśród
podatników. Tylko w ubiegłym roku z tej formy rozliczenia się z fiskusem skorzystało aż 3,5 miliona Polaków. Rozliczając się przez
internet, nie trzeba posiadać
kwalifikowanego, elektronicznego podpisu. Nie ma
też potrzeby powiadamiania właściwego urzędu skarbowego, że w tym roku rozliczymy się nie w formie tradycyjnej, tylko w elektronicznej.

W

E-deklaracje
krok po kroku
Jak rozliczyć się przez internet? Po pierwsze, trzeba
pobrać, a następnie uruchomić specjalnie do tego
przygotowaną aplikację. Następnie wybieramy w niej
właściwy formularz PIT
i wypełniamy zarówno
główny dokument, jak i potrzebne załączniki. W tej
części wypełnianie PIT-a
wygląda tak samo jak wypełnianie deklaracji w formie papierowej.
Kolejnym krokiem jest
wpisanie danych autoryzujących, które
służą do podpisania zeznania. Konieczne dane to:
imię i nazwi-

sko, PESEL, numer identyfikacji podatkowej oraz kwota przychodu, jaką podaliśmy w zeznaniu za poprzedni rok.
Następnie zeznanie wysyłamy oraz notujemy numer
referencyjny, który zostanie
automatycznie wygenerowany tuż po wysłaniu deklaracji. Ostatnim krokiem
jest pobranie Urzędowego
Poświadczenia Odbioru, który stanowi dowód i potwierdzenie terminowego złożenia
zeznania — taka elektroniczna forma stempla pocztowego.

Nie czekaj
do 30 kwietnia
Składając zeznanie podatkowe przez internet, nie musimy pilnować godzin pracy
urzędów skarbowych. Nie
musimy zwalniać się z pracy, by odstać w kolejce do
okienka, ani stać w długich
ogonkach na poczcie, by
w terminie wysłać PIT. Edeklaracje możemy wypełnić
o dowolnej porze dnia lub
nocy i zawsze będziemy mieć
pewność, że zeznanie dotrze do adresata.
Niestety, także w przypadku edeklaracji

Coroczne rozliczanie PIT-ów
zajmuje sporo czasu. Najpierw
trzeba wypełnić kilka
lub kilkanaście druków,
a potem odstać swoje w kolejce
w urzędzie skarbowym. Im
później się za to zabierzemy, tym
kolejki będą większe. Zamiast się
stresować można złożyć zeznanie
podatkowe przez internet.
Będzie szybciej, prościej i nie
trzeba wychodzić z domu.
nie jest najlepszym pomysłem zwlekanie do ostatniej
chwili. Wiele osób zapewne
myśli sobie, że nawet jeśli do
30 kwietnia nie uda im się
oddać PIT-a w godzinach
pracy urzędu, będzie jeszcze
na to czas do północy.
W rzeczywistości jednak
podczas wysyłania e-deklaracji nie liczy się termin naciśnięcia przycisku „wyślij”,
ale data, z którą otrzymamy Urzędowe Poświadczenie Odbioru. A na tę czasem
trzeba poczekać kil-

ka dni, szczególnie gdy serwery są przeciążone — a im
bliżej ostatecznego terminu składania deklaracji, tym
więcej osób zabiera się za
wysyłanie zeznań.
Może więc zdarzyć się tak,
że deklarację wyślemy 30
kwietnia, a Urzędowe Poświadczenie Odbioru otrzymamy 1 maja lub później.
Nie trzeba nawet dodawać,
że nawet jednodniowe spóźnienie wiąże się z ustawowymi karami za zwłokę.

Szybszy
zwrot podatku
Zalety e-deklaracji z pewnością dostrzegą osoby, które liczą na zwrot podatku.
Dzięki skróconemu obiegowi informacji i dokumentów nasz PIT nie musi
przechodzić przez ręce wielu urzędników. Dzięki temu
zwrot nadpłaty podatku następuje dużo szybciej niż
w przypadku tradycyjnej
formy rozliczania. Funkcjonalność systemu docenią też ci Polacy, którzy
przebywają za granicą.
Dzięki nowoczesnym, elektronicznym rozwiązaniom
nie muszą przyjeżdżać do
Polski specjalnie po to, by
rozliczyć się z fiskusem.
Wystarczy dostęp do internetu, by bez problemu zrobic to w dowolnym miejscu
na świecie.
abc
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Ogólnopolska Akcja Sterylizacji
Jak co roku w marcu trwa Ogólnopolska Akcja Sterylizacji.
Jeśli masz psa lub kota i planujesz go w najbliższym czasie
wysterylizować, sprawdź listę gabinetów weterynaryjnych,
które uczestniczą w akcji. Przez cały marzec właściciele
psów i kotów będą mogli poddać swoich pupili akcji sterylizacji po obniżonej cenie. To doskonała okazja do zaoszczędzenia nawet kilkuset złotych.
Sterylizacja jest nieskomplikowanym zabiegiem, który nie
tylko pomaga ograniczyć populację czworonogów, ale też
chroni przed wieloma poważnymi chorobami. Wykastrowane zwierzęta o wiele rzadziej zapadają na groźne dla życia choroby, np. w przypadku suk obniża się ryzyko zachorowania na raka macicy. Natomiast u wykastrowanych
psów znacząco zmniejsza się agresja, znika problem włóczęgostwa i częstych ucieczek w poszukiwaniu samicy. Sterylizacja jest więc doskonałym rozwiązaniem nie tylko dla
zwierząt biegających luzem, ale też tych, które mieszkają
w domach czy mieszkaniach. Czworonogi po zabiegu są
spokojniejsze, bardziej łagodne, a niektórzy twierdzą
nawet, że bardziej przywiązują się do swoich opiekunów.
Przy zabiegach, które odbywają się bezproblemowo, cena
obejmuje standardową opiekę okołozabiegową, jak środki
przeciwbólowe czy zdjęcie szwów. Opiekun musi natomiast
dopłacić za przygotowanie zwierzęcia do zabiegu (badania
diagnostyczne, szczepienia, odpchlenie czy odrobaczenie)
oraz koszty dodatkowego leczenia, jeśli po zabiegu wystąpią nieprzewidziane komplikacje.
Zwierzę, które zapisujemy na zabieg, musi być zdrowe
i właściwie przygotowane do zabiegu. Szczegóły poda
weterynarz podczas umawiania terminu zabiegu.

Maksymalna cena zabiegów kastracji
w czasie akcji „Marzec ogólnopolskim
miesiącem sterylizacji zwierząt”:

Weź zwierzaka
ze schroniska

Nie wszystkie zwierzaki mają takie same szanse na
dobre życie i kochających właścicieli. W dzisiejszych
czasach najlepsze perspektywy mają rasowce,
szczególnie tych ras, które są w danym sezonie modne.
Kundelkom i dachowcom dużo trudniej znaleźć ciepły,
kochający dom. Wiele z nich mieszka w schroniskach
i czeka na nowych właścicieli — czasem czekają tak
do końca życia.
chroniska dla zwierząt są przepełnione,
bez względu na porę
roku. Większy ruch
zaczyna się w nich przed sezonem wakacyjnym — wielu
właścicieli kocha swoje psiaki do momentu, gdy pojawi
się problem: co zrobić ze
zwierzakiem podczas urlopu.
I w taki sposób wielu domowych pupili trafia do schro-

S

— suka mała, do 35 kg — 200 zł
— suka duża, powyżej 35 kg — 250 zł
— pies mały i średni, do 35 kg — 120 zł
— pies duży, powyżej 35 kg — 170 zł
— kotka — 100 - 120 zł
— kocur — 60 zł

niska. Mieszkają tam
z psami i kotami, które
również miały pecha —
urodziły się jako bezdomne lub zostały wyrzucone z domu przez
właścicieli, gdy zaczęły
chorować lub rozmnożyły się. Nie brakuje też czworonogów, które są ofiarami
okrucieństwa poprzednich
właścicieli — były bite, głodzone i koszmarnie traktowane. Każdy z tych zwierzaków czeka na nowy dom.

Fot. Fotolia (2)
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Zwierzak odwdzięczy
się przywiązaniem
Dlaczego warto wziąć psa
lub kota ze schroniska? Bo
bardzo szybko są one w stanie
pokochać nowych właścicieli. Choć w schronisku mają
one dobrą opiekę, miejsce do
spania i zawsze pełną miskę,
to przede wszystkim brakuje
im miłości. Pracownicy schroniska i wolontariusze nie są
w stanie poświęcić każdemu
zwierzakowi tyle czasu, ile on
potrzebuje. Piesek, który znajdzie nową rodzinę, bardzo
szybko zaaklimatyzuje się
w nowym miejscu i swoim
oddaniem odwdzięczy się za
zabranie go ze schroniska.
Biorąc zwierzaka ze schroniska, możemy mieć też pewność, że będzie on zdrowy, zaszczepiony, odpchlony, odrobaczony, jeśli jest dorosły, to
także wysterylizowany. Dzięki temu nie ma obaw, że już
na wstępie trzeba będzie ponieść koszty
leczenia u weterynarza, szczepionek czy środków na robaki.

Dla nich towarzystwo innego psa lub
kota lub zamknięcie w czterech ścianach małej kawalerki nie będzie dobrym rozwiązaniem i mogą czuć się
w takich warunkach równie
niekomfortowo jak w schronisku. Szczególną rozwagę
podczas wyboru zwierzaka
powinny zachować osoby,
które mają w domu małe
dzieci. Wiele psów i kotów
nie lubi maluchów — czasem
jest to kwestia charakteru,
a czasem niemiłych wspomnień z przeszłości, gdy dziecko znęcało się nad zwierzakiem. Obowiązkiem pracowników schroniska za każdym razem jest poinformowanie potencjalnych nowych właścicieli, których
zwierzaków nie powinni brać pod uwagę, szukając pupila
dla swoich dzieci.

się przydarzyć takiemu zwierzakowi, to oddanie go ponownie do schroniska. To
ogromny stres i rozczarowanie dla zwierzaka, który i tak
nie miał w życiu łatwo. Takie
czworonogi, które były zabierane i ponownie oddawane do schroniska, są bardziej
nieufne i mają większe problemy z zaaklimatyzowaniem
się w nowym domu.
abc

Nie bierz,
jeśli nie
podołasz
Na psa
lub kota

Wybór zwierzaka
powinien być
przemyślany
Oczywiście trzeba pamiętać, że nie zawsze będziemy
mogli wziąć tego zwierzaka,
który akurat nam się najbardziej spodoba. Pracownicy schroniska każdego psa
i kota wnikliwie obserwują,
znają jego historię i są w stanie ocenić jego charakter
oraz zachowanie w różnych
sytuacjach. Są więc psiaki,
które źle się czują w towarzystwie innych zwierząt lub
nigdy nie mieszkały w bloku.

ze schroniska powinny decydować się jedynie
osoby odpowiedzialne
i świadome
przyszłych
obowiązków.
Muszą być gotowe stworzyć
czworonogowi
ciepły, kochający dom. Najgorsze, co może

Już za tydzień w „Naszym Domu” radzimy:
jak przygotować dom i mieszkanie na nowego, czworonożnego mieszkańca?
Wybieramy legowisko, kuwetę, zabezpieczamy podłogę i meble itp.

Fot. sxc.hu
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Chwilówki

pełne pułapek

W ostatnich kilku latach na rynku pojawiło się mnóstwo
firm oferujących błyskawiczne pożyczki pozabankowe.
W ich reklamach możemy usłyszeć, że już 15 minut czy pół
godziny po złożeniu wniosku będziemy mieć pieniądze na
koncie. Niestety, taką dodatkową gotówkę trzeba będzie
zwrócić i to dużo więcej niż kwota, jaką pożyczyliśmy.
iele popularnych chwilówek
można otrzymać bez wychodzenia z domu. Wnioski składa się przez internet, a weryfikacja jest uproszczona do
minimum. Z oferty tego rodzaju pożyczek korzystają
najczęściej osoby, które nie
mają zdolności kredytowej
i szans na uzyskanie pożyczki w jakimkolwiek banku.
Czasem tego rodzaju rozwiązania wykorzystują też
osoby, które natychmiast potrzebują kilkaset złotych,
a nie chcą wiązać się z ban-

W
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kiem kredytem na co najmniej kilka miesięcy.

Najczęściej
wystarczy dowód
Aby uzyskać pożyczkę pozabankową, w wielu przypadkach wystarczy dowód osobisty. Nie są potrzebne zaświadczenia o dochodach, firma nie
analizuje też, jaka jest sytuacja
finansowa pożyczkobiorcy —
jednym słowem, nie sprawdza, czy osoba, która bierze
pożyczkę, będzie ją w stanie
zwrócić w terminie. Niestety,
myli się, kto myśli, że każdy
może uzyskać chwilówkę i nie

będzie miał z tym większego
problemu. Wiele firm sprawdza potencjalnych klientów
w Biurze Informacji Kredytowej lub w Krajowym Rejestrze
Długów. Osoba, która ma
w swojej historii kredytowej
niespłacone zobowiązania, raczej nie otrzyma pożyczki, nawet w firmie parabankowej.

Oddać trzeba
dużo więcej
Pożyczki chwilówki wydają
się doskonałym sposobem na
zastrzyk gotówki w sytuacji,
gdy w portfelu i na koncie
bankowym pustka. Są łatwo

GAZETA OLSZTYŃSKA

DZIENNIK ELBLĄSKI

ŚWIAT FINANSÓW

dostępne, a pieniądze błyskawicznie wpływają na konto
pożyczkobiorcy. Niestety,
w tym momencie wiele osób
zapomina, że jest to pożyczka,
którą trzeba będzie zwrócić.
Większość chwilówek przyznawana jest na 15, 30 lub 60
dni. W tym terminie pożyczone pieniądze trzeba
oddać, oczywiście powiększone o koszty pożyczki i procent, na jaki
została pożyczona.
W zależności od pożyczonej kwoty trzeba będzie oddać od kilkudziesięciu
do kilkuset złotych więcej.
Chwilówki są więc doskonałym sposobem, żeby raz na jakiś czas podratować domowy
budżet. Jednak nagminne korzystanie z nich może być
mało opłacalne.

Łatwo wpaść
w pętlę zadłużenia
Musimy również pamiętać,
że największe problemy
z chwilówkami pojawią się
wtedy, gdy będziemy mieć
problem z ich spłaceniem. Już
kilka dni po terminie spłaty
pożyczki możemy spodziewać
się monitów listownych, mailowych lub telefonicznych.
Opłata za nie to nawet kilkadziesiąt złotych. Koszty opóźnienia w spłacie rosną w zawrotnym tempie. A pożyczkodawca bardzo szybko prze-
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kazuje całą
pożyczkę do windykacji. Niespłacona
chwilówka może więc
sprowadzić nam na głowę
i na konto komornika.
Biorąc chwilówki, bardzo
ławo jest też wpaść w pułapkę zadłużenia. Na rynku jest
ch bowiem tyle, że bez problemu niemal jednocześnie
można wziąć pożyczkę w kilku lub kilkunastu firmach.
Problem pojawi się w momencie spłaty, gdy najczęściej
suma wziętych pożyczek przekracza miesięczne dochody.
Zaczyna się spłącanie jednej
pożyczki drugą, aż w końcu

przychodzi
moment, że już
nie ma żadnych możliwości pożyczenia pieniędzy.
Z takiej pętli zadłużenia naprawdę trudno się wydostać.
Dlatego warto z chwilówek
korzystać rozsądnie i tylko
w wyjątkowych wypadkach.
Robienie sobie z nich sposobu
na szybkie, dodatkowe pieniądze jest kompletnie nietrafionym pomysłem.
abc
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Outsourcing
pomocny w biznesie
Coraz więcej firm, aby utrzymać się na niepewnym
rynku, stara się na wiele sposobów ciąć koszty, często
redukując kadrę pracowników. Z drugiej strony
— wiele osób zatrudnionych na etatach zaczyna
szukać dla siebie nowych pomysłów na życie.
Jedni i drudzy coraz chętniej wybierają outsourcing.
utsourcing to nic
innego jak zatrudnianie zewnętrznego specjalisty do
wykonywania usług w poszczególnych działach firmy. Jest to rozwiązanie korzystne zarówno z punktu
widzenia firmy, jak i osoby,
która wykonuje na jej zlecenie usługi. Przyjrzyjmy się
najpierw korzyściom, jakie
ma przedsiębiorstwo.

O

Obniżenie kosztów
pracodawcy
Na polskim rynku mamy
nie tylko duże koncerny, ale
też małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których kwestie
finansowe to często być albo
nie być. Takie małe firmy nie
mają możliwości tworzenia
oddzielnych miejsc pracy dla
tych pracowników, którzy na
co dzień nie są im niezbędni.
Są to najczęściej informatycy,
pracownicy kadr i księgowości, specjaliści od
rekrutacji.
Zatrudnienie ich na
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Warto promować biznes odpowiedzialny społecznie
Małgorzata Romaniuk, kierownik projektu
Organizowany przez nas Konkurs na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS jest elementem
działań Forum WaMaBOSS
na rzecz wdrażania i promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród
przedsiębiorców z terenu województwa warmińsko-ma-

zurskiego oraz inicjowania
współpracy przedsiębiorstw
z instytucjami, organizacjami
i lokalną społecznością. Firmy
nagrodzone w konkursie
otrzymują prestiżowe statuetki i wyróżnienia. Będą też
mogły wykorzystać informacje o przyznaniu nagrody lub
wyróżnienia w swojej działal-

ności marketingowej. Pamiętajmy też, że większe szanse
na pozyskanie środków finansowych w ramach nowej
perspektywy finansowej RPO
WM 2014-2020 mają firmy
ukierunkowane na innowacje
w dziedzinie zarządzania
w kontekście CSR.

skutecznie i bezbłędnie jest
w stanie ocenić, czy potencjalny kandydat będzie spełniał oczekiwania pracodawcy.

cjalistów z różnych branż,
którzy nie chcą wiązać się
etatem z jedną firmą. Najczęściej razem z umową
o pracę muszą podpisywać
różnego rodzaju lojalki dotyczące zakazu konkurencji,
więc nawet gdyby chcieli,
w wielu formach nie mogą
wykonywać zleceń po godzinach. Dzięki outsourcingowi
fachowcy mogą świadczyć
usługi wielu firmom jednocześnie, a co za tym idzie —
sporo więcej zarabiać niż
w ramach jednego etatu.
W czasach kryzysu, gdy wiele firm niechętnie tworzy
nowe miejsca pracy, a wręcz
przeciwnie – redukuje je, outsourcing jest rozwiązaniem,
które w pełni zadowoli zarówno usługodawcę, jak
i usługobiorcę.
abc
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etacie to pewnego rodzaju
wyrzucanie w błoto części
pieniędzy — byłyby przecież
takie okresy, w których pracownik siedziałby bezczynnie, a jednocześnie musiałby
udawać, że pracuje. Dzięki
outsourcingowi można uniknąć dodatkowych kosztów
i zatrudnić firmę lub freelancera z zewnątrz, który
byłby dostępny za każdym
razem, gdy zajdzie taka potrzeba, a jednocześnie nie
trzeba byłoby wypłacać mu
pensji.

Pracownik
w razie potrzeby
W taki sposób można zatrudniać specjalistów IT,
którzy przyjadą do firmy
wtedy, gdy jakiś sprzęt
ulegnie awarii lub trzeba będzie podpiąć
nową sieć czy przeprowadzić szkolenie konkretnej grupie
pracowniczej.

Fot. Fotolia

Na zasadach outsourcingu
można też zlecić prace księgowej lub firmie świadczącej takie usługi, dzięki czemu specjalista od księgowości przyjdzie do firmy
wtedy, gdy będzie taka potrzeba.
Outsourcing jest też doskonałym rozwiązaniem
dla firmy, która poszukuje
nowych pracowników i pomusi przeprowadzić rekrutację. Raczej niewiele
przedsiębiorstw ma w swoich
strukturach działy HR, dlatego warto skorzystać z zewnętrznych usług. Usługi HR
to doskonałe rozwiązanie
dla pracodawców, którzy
nie mają czasu na prowadzenie rozmów rekrutacyjnych lub nie mają w tym
doświadczenia. Specjalista
HR zrobi to za nich – szybko,

Faktura zamiast pensji
Z firmami, które oferują
usługi outsourcingowe, najczęściej podpisuje się umowy
długoterminowe, a wynagrodzenie za usługi reguluje się
na podstawie faktur lub rachunków. Chyba nie trzeba
wspominać, że takie rozwiązanie jest dużo tańsze niż trzymanie pracownika na etacie
i konieczność nie tylko płacenia mu wynagrodzenia, ale
też odprowadzania za niego
wszelkiego rodzaju składek.

Nowe możliwości
dla specjalistów
Outsourcing jest też doskonałym rozwiązaniem dla spe-
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Zalety wirtualnego
Doskonała lokalizacja, reprezentacyjna siedziba,
a przy tym niewielkie koszty wynajęcia biura?
To możliwe — wystarczy zamiast
realnej siedziby zdecydować się na biuro
wirtualne. Dzięki niemu można znacznie obniżyć
koszty prowadzonej działalności.

biura

Fot. Fotolia

REKLAMA

uże, znane na rynku firmy mogą pochwalić się równie
okazałymi siedzibami. W takich miejscach
przyjmują klientów i kontrahentów, a jednocześnie są
one prawdziwą wizytówką
firmy. Niestety, w przypadku
niewielkich, dopiero startujących firm sprawa nie jest
taka prosta. Wynajęcie siedziby w dobrej lokalizacji
może być poważnym obciążeniem dla działalności, która dopiero kiełkuje. Jeśli jednak forma działalności związana jest z kontaktami
z klientami, raczej nie można wybrać siedziby w kiepskiej dzielnicy, na strychu
walącej się kamienicy czy
w piwnicy. Doskonałym rozwiązaniem dla takich firm są
wirtualne biura, dzięki którym można mieć reprezentacyjny adres, a jednocześnie
nie płacić więcej niż kilkaset
złotych miesięcznie.

D

Chroni adres
zamieszkania
Wirtualne biura to w rzeczywistości wyspecjalizowane firmy, które udostępniają
klientom, oczywiście za opłatą, reprezentacyjne adresy,
a jednocześnie zajmują się
obsługą korespondencji. Pracownicy wirtualnego biura
za każdym razem, gdy na
nasz adres firmowy przyjdzie przesyłka, otworzą ją,
zeskanują i prześlą do wglądu. A raz na miesiąc całość
korespondencji zapakują
i wyślą pocztą. Co więcej —
pod udostępnionym adresem można też firmę zarejestrować. Dzięki temu osoby,
które pracują w domu, nie
muszą się obawiać, że klienci, z którymi wejdą w kontakt,

czy mało sympatyczni konkurenci będą znali ich prywatny adres zamieszkania.
Dla osoby prowadzącej biznes
to rozwiązanie, które zapewnia spokój i bezpieczeństwo.
Co więcej, nie ma też problemu w sytuacji, gdy właściciel
firmy czy osoba prowadząca
działalność zmieni miejsce
zamieszkania — adres firmy
pozostanie niezmieniony.

Pomaga w budowaniu
wizerunku
Wiele firm, które zajmują
się wirtualnymi biurami, oferuje sporo opcji dodatkowych. Jedną z nich jest możliwość, w razie potrzeby, zamiany biura wirtualnego na
realne. Dzięki temu właściciel początkującej firmy nie
musi się martwić, gdzie spotkać się z klientem czy kontrahentem. Zamiast spotykać
się w knajpce czy restauracji
można przeprowadzić rozmowę w komfortowym, przystosowanym do tego typu
spotkań miejscu. Wirtualne
biuro jest więc doskonałym
rozwiązaniem, które jednocześnie pozwoli początkującemu biznesmenowi zyskać
w oczach biznesowych
wspólników czy kontrahentów. Żadna firma nie prezentuje się przecież zbyt dobrze, gdy jest zarejestrowana
pod adresem w bloku lub
gdy jej siedziba znajduje się
w nieciekawej lub trudno
dostępnej lokalizacji. Jeśli
dodamy do tego sporą
oszczędność kosztów dotyczących prowadzenia biura
czy obsługi sekretariatu, wirtualne biura można uznać
za doskonałe wsparcie startującego biznesu. abc
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OC zdejmie z ciebie
finansową odpowiedzialność

to wyjątkowa forma ubezpieczenia.
Przede wszystkim dlatego,
że nie ubezpieczamy niczego,
co należy do nas – domu, samochodu czy innych ruchomości. Dzięki temu ubezpieczeniu uwalniamy się bowiem od odpowiedzialności
wobec osób trzecich w momencie, gdy nieświadomie
i niecelowo wyrządzimy im
jakąś szkodę. Płatnikiem jest
w tym przypadku firma
ubezpieczeniowa, ale osobą
uprawnioną do odbioru odszkodowania nie jest ten, kto
to ubezpieczenie wykupił,
a osoba, która w wyniku jego
działalności poniosła jakąś
szkodę. Nie ma znaczenia,
czy rekompensatę liczy się
w setkach złotych czy może
w setkach tysięcy – posiadając ubezpieczenie OC, nie
musimy się martwić o finanse – rekompensatę wypłaci ubezpieczyciel. Warto
więc pomyśleć zawczasu zamiast podchodzić do sprawy
na zasadzie: mnie nic złego
się nie przytrafi.

Wiele osób uważa, że ubezpieczenie OC
dotyczy tylko właścicieli samochodów.
Jednak, wbrew pozorom, zakres
odpowiedzialności cywilnej, jaką
przejmuje za nas
ubezpieczyciel, jest dużo
większy. Mogą z niego
skorzystać osoby, które pracują
w wielu zawodach. Szczególnie takich,
w których pomyłki są naprawdę
kosztowne, a ich skutki mierzy się
nie tylko finansowo.

OC

Nie tylko samochód
można objąć OC
Równie popularną formą
OC, oprócz ubezpieczenia
samochodu, jest ubezpieczenie zawodowe, któremu
dobrowolnie, a nie obowiązkowo, mogą poddać się
osoby wykonujące najprzeróżniejsze prace. Inni muszą
koniecznie wykupić taki rodzaj ubezpieczenia, gdyż
tego wymaga od nich ustawa
dotycząca wykonywania
konkretnego zawodu. Obowiązkowym OC objęci są
np. rzeczoznawcy samochodowi i majątkowi, prawnicy,
radcy prawni, adwokaci,
a także inżynierowie pracujący w budownictwie, rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa rolne, czy zarządcy

nieruchomości, którym klienci nierzadko powierzają
dorobek całego życia. Z ubezpieczenia dobrowolnego mogą natomiast
skorzystać lekarze i pielęgniarki, którzy narażeni są
na ogromne ryzyko popełnienia błędu w sztuce. Zwykle za takimi błędami idą procesy sądowe, a osoby pozwane muszą po przegraniu
sprawy zapłacić pokaźne odszkodowania finansowe lub
zadośćuczynienia.

Ubezpieczyciel
zapłaci za ciebie
Konsekwencje za popełnienie błędu w sztuce mogą
być naprawdę poważne,
szczególnie te, które są sądzone z kodeksu karnego.
Jednak dużo więcej jest
spraw cywilnych, w których osoby poszkodowane
sądzą się o uzyskanie odszkodowania za poniesioną
szkodę. Błąd w sztuce często wiąże się nie tylko ze źle
wykonywanymi obowiązkami, ale też z nieuwagą
i zbyt lekkim podejściem do
wykonywanej pracy. Osoba,
której błąd w sztuce zostanie udowodniony, zwykle
musi poszkodowanemu wypłacić rekompensatę. Jeśli
posiada ubezpieczenie OC,
nie będzie musiała wy-

kładać tych pieniędzy z własnej
kieszeni.

Zwróć uwagę
na drobne literki
Ubezpieczenie OC jest dziś
produktem powszechnym,
oferowanym przez wiele firm
ubezpieczeniowych. Reklamują się one niemal wszędzie – nic w tym dziwnego,
ta branża jest wyjątkowo dochodowa, a im więcej klientów, tym wyższe zyski. Niestety, przekazy reklamowe
rządzą się swoimi prawami –
usłyszymy raczej kolorowe
obietnice, a niewiele konkretów. Zanim więc wybierzemy konkretną ofertę,
warto przyjrzeć się temu, co
oferuje kilka lub nawet kilkanaście firm, które uważa-

ne są za
najlepsze i najbardziej
renomowane. W tym celu
dobrze jest skorzystać z porównywarek ubezpieczeń,
dostępnych w internecie lub
zasięgnąć opinii znajomych
– na pewno ktoś jest w stanie polecić dobrą i sprawdzoną firmę. Trzeba też pamiętać, że ubezpieczenie OC
i jego stawka mogą się znacząco różnić. Nigdzie nie
jest powiedziane, że dwóch
właścicieli identycznych aut
zapłaci tyle samo. Wiele jest
czynników dodatkowych,
które decydują o efekcie
i stawce kosztowej. Na przykład, jeśli do tej pory jeździłeś bezwypadkowo, możesz
liczyć na zniżkę. Bo dla ubezpieczyciela to jasna infor-

macja, że być może przez
kolejne kilka lat też nie będziesz miał wypadku ze swojej winy i nie trzeba będzie
tobie wypłacać odszkodowania. Im więcej przewinień drogowych masz na sumieniu, tym stawka, jaką
zapłacisz za ubezpieczenie
OC, będzie wyższa. Natomiast w przypadku ubezpieczeń osób pełniących różne zawody stawki ubezpieczeniowe są zwykle uzależnione od tego, jak poważne
w skutkach mogą być popełnione przez nich błędy i
zaniedbania. Nawet jeśli
stawka nie będzie zbyt niska,
trzeba mieć świadomość, że
może mieć o kilka zer mniej
niż kwota ewentualnego odszkodowania.
abc

Zapraszamy za miesiąc do kolejnego „Regionu i My”.
A w nim podpowiemy, jak krok po kroku założyć własną firmę.
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