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społeczeństwo

Aktywizacja

poprzez szkolenia
Osoby niepełnosprawne nie mają łatwo na polskim rynku
pracy. Niektórzy pracują, ale to jest zaledwie kilkanaście
procent spośród wszystkich niepełnosprawnych.
soby niepełnosprawne nie pracują
z wielu powodów.
Czasem jest to brak
odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji, a czasem też
bariery psychiczne, które
sprawiają, że osoby niepełnosprawne wycofują się z życia społecznego. Problem bardzo często tkwi też w pracodawcach — jeśli mają do wy-

O

boru zatrudnienie pracownika w pełni sprawnego lub
niepełnosprawnego, prawie
zawsze wybierają tego pierwszego. To dlatego tak ważne
jest, by wraz z edukacją i przygotowaniem zawodowym
osób niepełnosprawnych edukowano też ich potencjalnych
pracodawców. Bo, wbrew pozorom, niepełnosprawny pracownik może sobie w wielu

zawodach radzić równie dobrze jak osoba zdrowa.
Szkolenia osób niepełnosprawnych prowadzone są
wielotorowo. Z jednej strony jest to przygotowanie do
wykonywania konkretnego
zawodu — kursy, szkolenia,
praktyki, które dostarczają
konkretnych umiejętności
(najlepiej, by były one zgod-

ne z potrzebami rynku pracy). Jednakże oprócz szkoleń
konieczne jest też wsparcie
doradców zawodowych
i psychologów. Ci pierwsi
ocenią predyspozycje osób
niepełnosprawnych oraz ich
możliwości — czy wystarczy krótkie przeszkolenie,
czy też potrzebna jest długofalowa praca na wielu
frontach. A to zależy głównie
od tego, czy uczestnik szkolenia jest dopiero od niedawna bezrobotny, czy może
od wielu lat nie pracował zawodowo. Zdarzają się też
osoby, które po zakończeniu edukacji nigdy nie podjęły jakiejkolwiek pracy zawodowej. Osoby niepełnosprawne potrzebują też systematycznej pracy z psychologiem, który wzmocni ich
poczucie własnej wartości,
pomoże określić mocne i słabe strony, nauczy, jak radzić
sobie w sytuacjach stresowych czy konfliktowych.
abc
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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,

1

Beata Traczewska-Skóra,
dyrektor Działu Pozyskiwania
Funduszy UE w firmie Techpal

Głównym celem realizowanych przez nas
projektów jest zwiększenie zdolności do poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Stawiamy na
realizację projektów w oparciu o indywidualne potrzeby
i możliwości każdego uczestnika. Szkolenia zawodowe są
powiązane z potrzebami lokalnego rynku pracy i uzupełnione indywidualnym wsparciem psychologa, doradcy
zawodowego i trenera pracy.
Zapraszamy do bezpłatnego
udziału
w
projektach
w Olsztynie i Giżycku osoby
posiadające lekki i umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Zapewniamy
zwrot kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowe.
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przygotowują:

opieki nad zwierzętami czy
upowszechniania kultury.
Jeden procent podatku
mogą przekazać podatnicy
rozliczający się:
— poprzez skalę podatkową (bez względu na źródło
dochodów. Może
to być umowa
o pracę, umo-
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komu podarujesz

1 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.
wa-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
procenta 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 pracodawcę. 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 stosow-

nej 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).
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.

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
procenta 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
REKLAMA
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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. abc
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ekologia

iosna i coraz
mocniej grzejące słońce motywują do działania i wprowadzania zmian.
Niektóre osoby zmieniają pracę, inne remontują mieszkanie
lub decydują się na jego zakup.
Spora grupa osób z przerażeniem patrzy natomiast na
koszty, jakie w zimie wygenerowało ogrzewanie domu. Czas
na szukanie rozwiązań i rozważenie montażu instalacji,
która będzie czerpać energię
ze źródeł, które nigdy się nie
kończą.
Jeszcze do niedawna widok
kolektorów słonecznych wzbu-

W
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Zainwestuj
dzał zdziwienie, a wiele osób
nie wiedziało, do czego służą
zamontowane na dachu instalacje. Dziś niemal w każdej
miejscowości i na każdym
osiedlu możemy znaleźć dachy
z solarami lub panelami foto-

woltaicznymi. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii znajdują się nie tylko na budynkach mieszkalnych, ale też na obiektach
użyteczności publicznej: sklepach, szkołach czy urzędach.

Inwestycja na lata
Choć wiele osób uważa, że
instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii to
tylko zbędny wydatek, w rzeczywistości jest to inwestycja długoterminowa, która

w dłuższej perspektywie może
przynieść zyski dużo większe niż standardowe produkty bankowe. Po pierwsze – na
kupno i montaż kolektorów
słonecznych i paneli fotowoltaicznych można uzyskać
spore dofinansowanie – dzięki temu już na wstępie koszty inwestycji mogą spaść nawet o połowę. Po drugie – od
razu po zamontowaniu systemów zaczynają one na siebie pracować. Różnice widać
już przy pierwszych rachunkach. Po kilku, kilkunastu latach, gdy będziemy płacić
mniej za ogrzewanie lub prąd,
koszt inwestycji zwróci się
całkowicie. Później niskie rachunki będą już tylko zyskiem.
Spośród wszystkich instalacji, które wykorzystują odnawialne źródła energii, dużą
popularnością cieszą się systemy, które czerpią energię ze
słońca: kolektory słoneczne
oraz panele fotowoltaiczne. Te
pierwsze pochłaniają energię cieplną ze słońca, magazynują ją, a następnie transportują w celu ogrzania wody
użytkowej lub mieszkania.
Natomiast panele fotowoltaiczne, złożone z systemu
ogniw, służą do przetwarzania
energii słonecznej w energię
elektryczną.

Kolektory słoneczne
niekonwencjonalne
i skuteczne
Kolektory słoneczne w Polsce zyskują na popularności
wraz ze wzrostem świadomości społecznej. Zaczynamy
szukać nowoczesnych rozwiązań, które będą alternatywą dla konwencjonalnych
i coraz droższych źródeł energii. Wszystkie prognozy wskazują, że popularność kolektorów słonecznych w Polsce
będzie systematycznie rosła.
Nasz kraj musi bowiem do
2020 roku znacznie ograniczyć zużycie konwencjonalnych źródeł energii.
Solary trafiły w Polsce na
podatny grunt – ilość słońca
w ciągu roku jest zadowalająca i pozwala

w

na optymalną produkcję ciepła o każdej porze roku, nie tylko podczas słonecznego lata.
Co więcej, także polskie prawodawstwo wychodzi naprzeciw osobom, które chcą
zainwestować w odnawialne
źródła energii. Na zakup
i montaż kolektorów słonecznych można uzyskać dofinansowanie w wysokości 45
procent do specjalnego kredytu zaciągniętego na ten cel.
O dofinansowanie mogą
ubiegać się zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i wspólnoty mieszkaniowe, które chcą zainstalować kolektory na wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Dopłaty na zielone
instalacje
Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba wraz z wnioskiem złożyć dokumentację
projektową, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów prawa budowlanego
i inne dokumenty, jeśli są
wymagane przez bank. Na
zakup i montaż kolektorów
słonecznych można otrzymać
dofinansowanie w wysokości 45 procent kredytu przeznaczonego na ten cel. Dzięki temu z własnych środków
pozostaje pokrycie 55 procent. To spory zastrzyk finansowy, biorąc pod uwagę,
że zamontowany kolektor słoneczny szybko zacznie
wspomagać domowy budżet, przynosząc spore
oszczędności w kosztachpodgrzewania wody.

www.gazetaolsztynska.pl
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Ekologia to nie tylko moda, ale w wielu dziedzinach życia także konieczność. Konsumenci coraz
chętniej sięgają po ekologiczne produkty i rozwiązania, które nie tylko są bezpieczne dla
środowiska, ale też dużo bardziej ekonomiczne niż źródła tradycyjne. W ostatnich latach coraz
więcej zwolenników zdobywa energia odnawialna – alternatywa dla konwencjonalnych źródeł
energii w obliczu ich stopniowego wyczerpywania się oraz stale rosnących cen.

zielone
Koszt zależy
od sprawności
Wiele osób, które rozważają instalację kolektorów słonecznych, obawia się wysokiej
ceny zakupu i montażu systemu. Owszem, nie jest to
tanie rozwiązanie, ale inwestycja niemal od razu zacznie
się zwracać. Cena kolektorów słonecznych może być
zróżnicowana w zależności
od rodzaju i wielkości instalacji. Warto pamiętać, że
w skład instalacji nie wchodzą tylko kolektory, ale też
zbiornik na wodę, pompa
wprawiająca w ruch płyn solarny, a także różnego rodzaju akcesoria dodatkowe.
Koszt jest też różny w zależności od powierzchni czynnej
kolektora, rodzaju materiału,
jaki jest wykorzystywany jako
absorber, a także sprawności
kolektora. Im wyższa sprawność,
tym wyższy
koszt systemu.

Jednak trzeba pamiętać, że
wyższa sprawność oznacza
też większe oszczędności. Czyli wydatek poniesiony na kolektor i jego montaż szybciej
zacznie się zwracać.
Koszt średniej wielkości kolektorów to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. To
sporo, ale jeśli weźmiemy
pod uwagę możliwość otrzymania dofinansowania, ich
cena może spaść prawie o połowę. Rozważając wybór konkretnego modelu czy producenta, nie warto kierować się
natomiast kryterium ceny –
najtańsza instalacja może się
okazać mało sprawna lub podatna na różnego rodzaju
uszkodzenia. W tym wypadku inwestycja w jakość
i sprawność jest dużo lepszym rozwiązaniem, nawet
kosztem wyższej ceny.

Sprawność panelu fotowoltaicznego jest uzależniona od
liczby znajdujących się w nim
ogniw. Dlatego bardzo ważne
jest, aby montować instalacje
dostosowane indywidualnie
do potrzeb inwestorów. Na
domach jednorodzinnych panele są mniejsze, na wielkich
budynkach użyteczności
publicznej mogą być naprawdę sporych rozmiarów. Ogniwa w panelu
pracują niezawodnie
przez ponad 25 lat,
pozwalając na
uniezależnienie
się od zewnętrznych

źródeł energii i zapewniając
minimalne rachunki za prąd.
W tym czasie wykorzystują
minimum 80 procent swojej
mocy. Później ich sprawność
może nieco spaść, ale nadal
będą znaczącym źródłem
energii w każdym budynku.

Sprawniejsze ogniwa
szybciej się zwrócą
Ile kosztuje prąd ze słońca?
To zależy od rodzaju materiału, z jakiego zbudowany
jest panel fotowoltaiczny, oraz
ilości ogniw, jakie wymagane
są do wytworzenia potrzebnej

DZIENNIK ELBLĄSKI

mieszkańcom energii. Jednakże nawet pierwotnie wysoki koszt instalacji szybko się
zwróci w postaci niższych rachunków. Ceny ogniw słonecznych są mocno zróżnicowane – kosztują one od
kilkuset złotych do kilku tysięcy. Wraz z ceną rośnie ich
moc i sprawność. Dlatego
wybierając ogniwa fotowoltaiczne do zamontowania na
dachu, raczej nie kierujmy
się ich kosztem, a parametrami technicznymi. Może się
bowiem okazać, że droższe
ogniwo będzie przynosić dużo
wyższe oszczędności, dzięki
czemu jego koszt zwróci się szybciej.



Poszukując korzystnych
ofert paneli fotowoltaicznych, warto szerokim łukiem omijać produkty pochodzące z Chin. Choć są
stosunkowo tanie, nie są
najlepszym wyborem, jeśli
chodzi o inwestycję długoterminową. Z doświadczeń
dotychczasowych użytkowników wynika, że mają
kiepską sprawność, szybko
też zaczynają szwankować
i sprawiać problemy w użytkowaniu. Cena ogniw fotowoltaicznych nie powinna
więc być głównym kryterium, którym będziemy się
kierować podczas poszukiwania instalacji na nasz
dach. Pamiętajmy, że nawet droższa inwestycja prędzej czy później zacznie
przynosić wymierne korzyści, a koszt zakupu i montażu po kilku lub kilkunastu latach zwróci się w całości. Po tym czasie ogniwa
będą już przynosić wymierne zyski.
abc

Ogniwa fotowoltaiczne
– prąd ze słońca
Dzięki ogniwom fotowoltaicznym możliwa jest produkcja zielonej, ekologicznej energii elektrycznej.
To doskonała alternatywa dla tradycyjnych instalacji
produkujących
energię. Jakie to
ma znaczenie dla
użytkowników?
Ogromne.
W czasach, gdy
rachunki za
prąd systematycznie idą w górę,
tania energia ze słońca
jest ekonomicznym i przydatnym rozwiązaniem.

Źródła dopłat do paneli
Podobnie jak w przypadku kolektorów słonecznych, także na panele fotowoltaiczne można
uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ale nie tylko – możliwości dofinansowań jest znacznie więcej, między innymi z Banku
Ochrony Środowiska oraz w ramach licznych programów unijnych. Dzięki temu koszty zakupu
i montażu ogniw fotowoltaicznych mogą spaść o 30, 40 procent, a czasem nawet więcej.
Kwota dofinansowania zwykle zależy od wielkości instalacji oraz jej planowanej mocy.
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W czym pomoże

doradca finansowy J
Problemy finansowe spędzają sen z powiek wielu osobom.
Choć ich kaliber jest mocno zróżnicowany, powodują taki
sam dyskomfort. Bez względu na to, czy problemem
są niskie zarobki, nieumiejętność zarządzania portfelem
czy nadmiar kredytów i zobowiązań finansowych.
iele osób z problemami finansowymi próbuje
radzić sobie na
własną rękę, niestety — nie
zawsze z dobrym skutkiem.
Gdy zaczynamy tracić płynność finansową, szukamy
rozwiązań, które mają zasypać dziurę budżetową. Często są one krótkowzroczne
i w dłuższej perspektywie
mogą nas doprowadzić do
jeszcze większej ruiny finansowej. Czasem kłopoty
mogą by dużo większego kalibru, a zadłużenie sięgać
kilkuset tysięcy. Jest to najczęściej efekt przekredytowania i złej oceny swoich
możliwości finansowych.

W

Rozwiązanie szyte
na miarę
Bez względu na źródło problemów, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług
doradcy finansowego. Oceni
on obiektywnie i indywidualnie każdą sytuację oraz
doradzi konkretne rozwiązania — w przypadku nadmiaru kredytów może to być,
na przykład, kredyt konsolidacyjny. Dzięki doradcy dowiemy się nie tylko, na czym
polega każde rozwiązanie,
ale też który bank aktualnie
oferuje najbardziej korzystne produkty w tym
zakresie. Do doradcy
finansowego można
zwrócić się praktycznie z każdym problemem — nie muszą to być wielkie
długi. Wiele osób
ma problemy z zarządzaniem finansami. Warto wtedy, aby ktoś bezstronny przyjrzał się im
i ocenił, czy
problem tkwi
w niegospodarności, czy,
niestety, jedynym wyjściem
będzie zwiększenie
dochodów.

Jak korzystnie
inwestować?
Doradcy finansowi służą
wsparciem nie tylko osobom,
które borykają się z brakiem
pieniędzy, ale też tym, które
mają ich w nadmiarze. Oczywiście, nie muszą to być jakieś zawrotne sumy — chodzi
o zgromadzone oszczędności,
które leżą bezczynnie na koncie w banku, a mogłyby przecież pracować i się nieco pomnożyć. Form inwestowania kapitału jest naprawdę
sporo i osoba, która w tematyce finansowej czuje się
kiepsko, najczęściej nie ma
pojęcia, w co zainwestować.
Na rynku finansowym produktów bankowych jest coraz
więcej i można się w nich naprawdę pogubić.

Profesjonalny plan
inwestycyjny

Dzięki temu zgromadzone
oszczędności będą sukcesywnie się pomnażać, a ich
posiadacz nie będzie musiał
obawiać się strat. Korzystając z usług doradcy finansowego, możemy spać
spokojnie, gdyż mamy pewność, że nasze pieniądze są
bezpieczne. Co więcej, doradca pomoże nam
zaoszczędzić sporo
czasu,

gdyż podczas spotkania
z nim możemy poznać oferty kilku banków oferujących najbardziej korzystne
dla nas rozwiązania. Dzięki
temu nie musimy chodzić
po bankach, wczytywać się
w oferty, porównywać ich
warunki — wszystko mamy
niemalże podane na tacy.

Najlepszy,
gdy niezależny

Jeśli planujemy skorzystać
z usług doradcy finansowego,
najlepiej jest poszukać niezależnego specjalisty. Wybierając się do konkretnego
banku, możemy być pewni,
że doradca poleci jego produkty, zachwalając, że są najbardziej korzystne. W rzeczywistości jednak bywa różnie. Wiele osób dopiero po
podpisaniu umowy z konkretnym bankiem dowiaduje się, że były lepsze, korzystniejsze oferty. Wystarczyło tylko poszukać lub
pójść do niezależnego doradcy finansowego. abc

Jak

eśli masz pomysł, opracowany biznesplan
i dokładnie przemyślaną strategię działania,
pierwszym formalnym krokiem będzie wizyta w urzędzie
miasta lub gminy i złożenie
wniosku o wpis do ewidencji
gospodarczej. Wniosek o wpis
do ewidencji działalności gospodarczej (czyli druk EGD-1)
jest jednocześnie wnioskiem
o nadanie numeru REGON,
a także zgłoszeniem do urzędu skarbowego i ZUS-u. To
tzw. zasada jednego okienka, dzięki której od kilku lat
założenie firmy trwa dużo
krócej.
Jeśli zakładasz działalność
gospodarczą i zamierzasz
pracować na własny rachunek w jakimś z wolnych zawodów, na początku z pewnością wystarczy tobie własne mieszkanie. Tłumacz, architekt czy księgowy nie potrzebuje dodatkowego lokalu, a z klientami może umawiać się na mieście. Jednak
wraz ze wzrostem klientów
i dochodów, warto pomyśleć
o własnym biurze. Jest ono
ważną wizytówką firmy.
Lokal powinieneś wybrać
pod kątem prowadzonej
działalności. Weź pod uwagę
lokalizację, dzielnicę, a nawet
piętro, na którym będzie
znajdować się biuro. Musi

Doradca finansowy, po zapoznaniu
się ze stanem finansowym oraz
oczekiwaniami
klienta, pomoże
stworzyć plan
inwestycyjny na
miarę potrzeb.

być w odpowiednim standardzie, stwarzać odpowiednie
warunki do pracy oraz przyjmowania klientów. Oceń też,
na jaki lokal możesz sobie
pozwolić — koszt wynajmu
nie może pochłaniać większej części dochodu firmy. Pamiętaj też o swoich klientach
czy dostawcach — dojazd do
firmy powinien być nieskomplikowany, a w pobliżu powinny znajdować się przystanki autobusowe. Bardzo
ważne jest też, czy lokal jest
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temat miesiąca

założyć własną

działalność
właściwie zabezpieczony przed włamaniem (system antywłamaniowy, ochroniarz).
To szczególnie ważne,
jeśli w biurze zamierzasz trzymać kosztowny sprzęt czy towar od
dostawców.

?

Wpis do ewidencji
Wniosek powinieneś
złożyć w urzędzie
miasta lub gminy,
który jest
właściwy dla
twojego miejsca
zamieszkania. Jeśli
natomiast na stałe
przebywasz poza Polską, wpis do ewidencji musisz załatwić
w urzędzie właściwym
dla głównego miejsca
wykonywania działalności na terenie naszego kraju. Wniosek możesz złożyć osobiście lub
wysłać listem poleconym. W tym drugim
przypadku będziesz
musiał najpierw wybrać się do notariusza,
który poświadczy
podpis. Można też
złożyć wniosek za
pośrednictwem
strony internetowej urzędu. Jednak, jeśli nie
masz podpisu
elektronicznego,
tak czy inaczej
będziesz musiał
udać się do
urzędu w celu
podpisania
wniosku i odebrania zaświadczenia na piśmie. Urząd
po otrzymaniu wniosku powinien natychmiast dokonać
wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

Pieczątka i konto
w banku
Zakładając własną firmę
będziesz musiał wyrobić firmową pieczątkę. Nie jest to
co prawda obowiązek
w świetle prawa, jednak procedury w bankach czy
w urzędzie skarbowym tego
wymagają. Potrzebne będzie

DZIENNIK ELBLĄSKI



powiednie kwalifikacje, bez
problemu otrzymasz też
wszelkie zezwolenia i koncesje, jeśli są one potrzebne
do wybranego przez ciebie
rodzaju działalności. Założenie jednoosobowej działalności niewiele kosztuje,
można też wybrać optymalny dla siebie sposób rozliczania się z fiskusem, dostosowany do rodzaju działalności i planowanych zysków w najbliższym czasie
funkcjonowania firmy.

Wiele możesz
wrzucić w koszty
Będąc właścicielem jednoosobowej firmy jesteś jednocześnie szefem i pracownikiem. Możesz pracować
w swoim tempie, o jakiej
chcesz porze i w jakim chcesz
miejscu. Nie ma osoby, która będzie narzucać tobie czas
czy miejsce pracy. Są tu jednak też pułapki — od twojej
pracy zależy twój zysk. Im
więcej pracy, tym większe
zarobki. Sporą zaletą w jednoosobowej firmie jest też
odliczanie od podatku wielu
kosztów prowadzenia działalności (w koszty możesz
wrzucić samochód, telefon,
komputer i każdy sprzęt, bez
którego twoja działalność
nie byłaby możliwa).

Trzeba płacić składki
Są też jednak minusy prowadzenia firmy jednoosobowej. Przede wszystkim za
swoje zobowiązania, zaciągnięte kredyty, niezapłacone
faktury odpowiadasz całym

też firmowe
konto bankowe.
Pieczątki będziesz
też potrzebował
w wielu sytuacjach podczas
prowadzenia działalności: podczas potwierdzania dokumentów urzędowych
czy do dokumentowania
transakcji zawieranych z dostawcami czy kontrahentami.
Na firmowej pieczątce powinny znaleźć się niezbędne
informacje: pełna nazwa firmy, dokładny adres jej siedziby oraz numer REGON.
Możesz też zamieścić numer
telefonu, adres strony internetowej czy poczty elektronicznej. Jeśli wykonujesz zawód, na który trzeba mieć
pozwolenie lub licencję, na
pieczątce powinien znaleźć
się też jej numer.
Po wyrobieniu pieczątki

Dla wielu osób praca na swoim to niespełnione marzenie. Jedni boją się
porzucić ciepłą posadkę na etacie, innych przeraża mnóstwo formalności
związanych z założeniem i prowadzeniem własnej firmy, a jeszcze inni
boją się, że nie zarobią na wszystkie niezbędne opłaty. Ale, w myśl
powiedzenia: do odważnych świat należy, warto podjąć ryzyko i zrobić
pierwszy krok.

firmowej możesz
już pójść do banku,
aby założyć firmowe
konto. Jest ono potrzebne, gdyż ustawa o swobodzie
gospodarczej wymaga używania firmowego konta, jeśli wartość transakcji przekracza
15 tysięcy euro.

Wybierz formę
rozliczenia z fiskusem
Jako świeżo upieczony
przedsiębiorca musisz poinformować urząd skarbowy,
jaką wybierasz formę opodatkowania i w jaki sposób
będziesz prowadzić ewidencję podatkową. Takiego wyboru dokonywać będziesz

co roku.
Wybierając
formę
opodatkowania, weź
pod uwagę
rodzaj swojej działalności i planowaną
proporcję
przychodów do kosztów. Do
wyboru są trzy formy opłacania podatku dochodowego: zasady ogólne (skala podatkowa, podatek liniowy),
karta podatkowa lub ryczałt.

Jednoosobowa
najprostsza
Jeśli dopiero zaczynasz działalność
gospodarczą, najlepszym jej rodzajem będzie firma jednoosobowa.
To prosta forma działalności,
którą z biegiem czasu można sukcesywnie powiększać.
Firmę jednoosobową łatwo
jest założyć i równie łatwo
zlikwidować. Jeśli masz od-

swoim majątkiem. Jeśli twoja firma popadnie w długi,
możesz sporo stracić —
wszystko, co w świetle prawa
należy do ciebie (oszczędności w banku, samochód
czy nawet mieszkanie).
Minusem jest tez konieczność opłacania składek ZUS bez względu na
dochody. Jedynie przy
pierwszej w życiu działalności składki są na preferencyjnych warunkach —
przez pierwsze dwa lata płaci się połowę standardowej
stawki. Pamiętaj, że nawet
jeśli w danym miesiącu nie
zarobisz ani złotówki, i tak
będziesz musiał opłacić
ZUS. abc

W przyszłym tygodniu w „Naszym Domu”
podpowiemy, jak urządzić domową minisiłownię.
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Uzbieraj sobie
godną emeryturę
Niepewność środków w ZUS-ie i OFE sprawia, że nasze
przyszłe świadczenia jawią się dość mgliście i ponuro.
Szczególnie, jeśli zostało nam do niej kilkadziesiąt lat.
A może warto wziąć sprawy z swoje ręce i na godne
życie w jesieni życia oszczędzić samodzielnie?
kutecznym sposobem
oszczędzania na przyszłą emeryturę są indywidualne konta
emerytalne (IKE). Powołano je w 2004 roku i wraz
z pracowniczymi programami emerytalnymi stały się
fundamentami trzeciego, czyli dobrowolnego filaru emerytalnego. Wszystkie produkty, które są dostępne
w ramach indywidualnych
kont emerytalnych mają
nas zachęcić do systematycznego i długoterminowego oszczędzania.

S

Emerytura
mocno niepewna
Indywidualne oszczędzanie na przyszłą emeryturę wydaje się jedynym sposobem, aby w je-

sieni życia nie borykać się
z problemami finansowymi.
Wystarczy spojrzeć na dzisiejszych emerytów, którzy
po kilkudziesięciu latach pracy zawodowej otrzymują tak
niskie emerytury, że ledwie
stać ich na codzienną egzystencję.

Niestety, nic nie wskazuje na
to, aby w najbliższym czasie
coś w tej kwestii miało się
zmienić.
Co prawda, od 1 kwietnia
Polacy mają możliwość wyboru, czy chcą gromadzić kapitał w ZUS czy w OFE, jednak suma sumarum ich emerytura zarówno w pierwszym,
jak i w drugim filarze jest
równie niepewna. Pamiętajmy, że dzisiejsi emeryci otrzymują pieniądze, które płacimy co miesiąc jako składki na
ZUS.
Za kilkadziesiąt lat na
nas będą pracowały nasze dzieci i wnuki. Nie
wiadomo jednak, czy
będzie miał kto pracować — przyrost natu-

ralny mamy ujemny, a młodzi ludzie coraz częściej szukają szczęścia i bezpiecznego życia bez finansowych zmartwień za granicą.
Jedynym rozwiązaniem jest
więc zgromadzenie środków
na indywidualnych kontach
emerytalnych. To pewne pieniądze, których nikt nam nie
zabierze.

Konto, lokata, polisa
Indywidualne konto emerytalne, choć jego nazwa kojarzy się z produktem stricte
bankowym, można założyć
w czterech miejscach: w banku, domu maklerskim, za-

kładzie ubezpieczeń lub towarzystwie funduszy inwestycyjnych. IKE może być
w formie zwykłego konta, lokaty, polisy lub rachunku.
Indywidualne konto emerytalne jest nieobowiązkowe,
dlatego nie każdy decyduje
się na taką formę oszczędzania na starość. Wiele osób
twierdzi, że nie stać ich nawet
na bieżące potrzeby, a co dopiero na oszczędzanie na
emeryturę. Tymczasem na
indywidualne konto emerytalne można wpłacać naprawdę niewielkie kwoty.
Przez kilkadziesiąt lat uzbiera się naprawdę pokaźna
sumka — będzie to nie tylko
włożony kapitał, ale też całkiem spore odsetki.

Dowolna
wysokość wpłat
Na IKE można wpłacać
dowolne sumy, w zależności od indywidualnych możliwości. Jedynym ograniczeniem
jest maksymalna kwota, jaką możemy wpłacić w ciągu roku — nie
może to być więcej niż
trzykrotność aktualnej
średniej krajowej. Nie
ma natomiast żadnych
ograniczeń w dolnej
granicy — w gorszych
miesiącach, gdy mamy
sporo wydatków, możemy wpłacić kilkadziesiąt złotych lub
mniej, a nawet na jakiś
czas zawiesić wpłacanie.
Ograniczeniem jest natomiast liczba kont — każdy
może mieć tylko jedno indywidualne konto emerytalne.
Może natomiast dowolnie

i bez ograniczeń zmieniać
instytucje, które to konto
obsługują. Aby założyć IKE,
trzeba mieć ukończone 18
lat. Osoby młodsze mogą założyć takie konto już po
ukończeniu 16 roku życia,
ale pod warunkiem, że są
zatrudnione na umowę
o pracę.

Dopasowane
do potrzeb
Jak wybrać indywidualne
konto emerytalne? Przede
wszystkim trzeba przeanalizować ofertę kilku instytucji
finansowych. Wiadomo, że
przedstawiciel każdej z nich
będzie nas namawiał akurat
na swój produkt, zdobądźmy
więc wiedzę, zanim umówimy się z nim na spotkanie.
Pamiętajmy, że to indywidualne konto emerytalne
ma być dopasowane do
naszych potrzeb, a nie odwrotnie.
Dużą zaletą IKE są też zyski podatkowe — zwolnienie
z podatku Belki. Jeśli osoba,
która ma środki zgromadzone w IKE, wybierze je po
ukończeniu 60. roku życia
(lub 55. roku, ale po nabyciu
uprawnień emerytalnych),
zyski te są zwolnione z konieczności opłacenia podatku dochodowego w wysokości 19 procent. Jeżeli właściciel indywidualnego konta emerytalnego umrze zanim wypłaci środki, zgromadzony kapitał nie przepada, jak to się dzieje
w przypadku ZUS-u. Fundusze przechodzą na wybraną przez właściciela osobę uprawnioną.
abc

W kolejnym „Regionie i My”
zapraszamy do lektury „Gazety Samorządowej”

