REGULAMIN
USŁUGI „MOŻESZ MIEĆ WŁASNĄ FIRMĘ”

DEFINICJE
§1
Słownik pojęć. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Usługodawca – Biuro Usług Księgowych SKARBNIK Jacek Zahorski z siedzibą w
Głogowie przy ul. Parafialnej 11, 67-200 Głogów, wpisany do rejestru ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Głogowa pod numerem 10928/99, NIP
693-101-44-96, REGON 390413330, świadczący usługi opisane w § 3 z zachowaniem
najwyższej staranności.
Klient – osoba fizyczna, która zakłada za pośrednictwem Usługodawcy jednoosobową
działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie
działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2010 r. Nr 220, poz. 1447).
Regulamin Usługi „Możesz Mieć Własną Firmę” – niniejszy Regulamin zawierający prawa i
obowiązki Klienta, zasady świadczenia Usługi oraz zasady reklamacji związanej ze
świadczeniem usługi ”Możesz Mieć Własną Firmę”. Regulamin udostępnia się na stronie
internetowej www.skarbnikbuk.pl.
Usługa „Możesz Mieć Własną Firmę” – usługa przygotowania dokumentów rejestracyjnych
działalność gospodarczą na rzecz Klienta przez Usługodawcę.
CEiDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
PRZEDMIOT USŁUGI „MOŻESZ MIEĆ WŁASNĄ FIRMĘ”
§2
Przedmiotem Usługi „Możesz Mieć Własną Firmę” są usługi na rzecz Klienta przez
Usługodawcę określone w § 3, realizowane według zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem zapisów § 5.
ZAKRES USŁUGI „MOŻESZ MIEĆ WŁASNĄ FIRMĘ”
§3
1. Usługa ‘Możesz Mieć Własną Firmę” obejmuje usługi zlecone przez Klienta Usługodawcy
polegające na założeniu działalności gospodarczej.
2. Usługi świadczone przez Usługodawcę:
a) przygotowanie wniosku o wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej CEiDG1, prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
b) elektroniczne przesłanie wniosku CEiDG-1 do właściwego organu administracji lub na
wniosek Klienta wydanie wydrukowanego dokumentu w celu samodzielnego złożenia we
właściwym organie samorządowym,
c) elektroniczna rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z wykorzystaniem programu PŁATNIK,
d) podpisanie umowy o prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub innych ewidencji
księgowych,
e) zgłoszenie do urzędu skarbowego.

3. Podpisanie przez Klienta umowy z Usługodawcą o prowadzenie księgi przychodów i
rozchodów lub innych ewidencji księgowych jest warunkiem uzyskania bezpłatnej usługi
„Możesz Mieć Własną Firmę”.
4. „Możesz Mieć Własną Firmę” jest usługą bezpłatną. Klient ponosi tylko wydatki związane
z udzieleniem pełnomocnictwa i opłatą rejestracji w podatku VAT.
5. W terminie 48 godzin od otrzymania wniosku o bezpłatną usługę Klient będzie
poinformowany telefonicznie o sposobie załatwienia jego sprawy, oraz o danych, które
należy uzupełnić.
WARUNKI USŁUGI „MOŻESZ MIEĆ WŁASNĄ FIRMĘ”
§4
1. Aby skorzystać z Usługi „Możesz Mieć Własną Firmę” Klient podaje dane niezbędne do
założenia działalności gospodarczej:
a) Imię i Nazwisko
b) Adres zamieszkania – ulica, nr domu / nr mieszkania
c) Kod pocztowy
d) Miejscowość
e) Nazwa firmy,
f) Adres siedziby firmy – ulica, nr domu / nr mieszkania
g) Kod pocztowy siedziby firmy
h) Miejscowość siedziby firmy
i) Rodzaj działalności gospodarczej,
j) Planowany termin rozpoczęcia działalności,
k) PESEL,
l) NIP,
m) numer telefonu,
n) adres e-mail,
2. Po otrzymaniu danych wymienionych w ust. 1 skontaktujemy się z Klientem telefonicznie
w ciągu 48 godzin w celu potwierdzenia zlecenia oraz uzupełnienia danych.
3. Zakres pobieranych od Klienta danych do założenia działalności gospodarczej zgodny jest
z treścią wniosku CEiDG-1.
4. Po przekazaniu przez Klienta danych koniecznych do założenia działalności, Usługodawca
przygotuje dla Klienta dokumenty do podpisu.
5. Po podpisaniu przez Klienta kompletu dokumentów Usługodawca dokonuje rejestracji
działalności gospodarczej:
a) poprzez przesłanie elektronicznego wniosku CEiDG – Klient zobowiązuje się podpisać
własnoręcznie wniosek przesłany przez Usługodawcę we właściwym urzędzie w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia przesłania wniosku do urzędu,
b) za pośrednictwem programu PŁATNIK w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
c) w urzędzie skarbowym:
- Klient , który wyrazi wolę rejestracji dla potrzeb podatku VAT dokona opłaty
rejestracyjnej VAT (zgłoszenie rejestracyjne VAT-R) w aktualnie obowiązującej
wysokości (na dzień zatwierdzenia regulaminu – 170,00 zł),
- Klient dokona opłaty skarbowej 17 zł za pełnomocnictwo, na którego podstawie
Usługodawca zgłosi Klienta do rejestracji w urzędzie.
6. Wszystkie dane udostępnione przez Klienta Usługodawcy jako Administratorowi danych
będą przetwarzane przez Biuro Usług Księgowych SKARBNIK Jacek Zahorski zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z zachowaniem przepisów Ustawy z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU z 2002 r. Nr 101 poz.
926).
WYJĄTKI USŁUGI „MOŻESZ MIEĆ WŁASNĄ FIRMĘ”
§5
1. W przypadku, przekazania niepełnych danych przez Klienta wymaganych do
zarejestrowania działalności gospodarczej Usługodawca może odmówić realizacji usług.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu
usługi „Możesz Mieć Własną Firmę”, jeśli opóźnienie lub niewykonanie świadczenia są
związane z działaniem siły wyższej (w szczególności przez: strajki, zamieszki, akty terroru,
sabotaż, wojnę, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu, awarię lub brak urządzeń
telekomunikacyjnych), a także Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
opóźnienia zaistniałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (np.: działalności urzędów
państwowych, tj. organów administracji samorządowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Głównego Urzędu Statystycznego, urzędu skarbowego).
REKLAMACJE
§6
1. W przypadku reklamacji Usługi „Możesz Mieć Własną Firmę” Klient powinien dokonać
zgłoszenia reklamacji do Usługodawcy pisemnie.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni
roboczych od daty ich otrzymania, jeżeli nastąpi uzasadniona niemożność udzielenia odpowiedzi w tym terminie, to w terminie nie przekraczającym 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Niniejszy regulamin usługi opublikowany zostaje na stronie internetowej
www.skarbnikbuk.pl i może podlegać zmianom.
2. Regulamin usługi „Możesz Mieć Własną Firmę” obowiązuje od dnia 19.05.2012r. do dnia
odwołania. Odwołanie ogłoszone będzie na stronie www.skarbnikbuk.pl.
3. Klient zobowiązany jest przed złożeniem zlecenia zapoznać się z niniejszym Regulaminem
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

