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Formularz zgłoszeniowy do projektu „Świadczenie usługi 
systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania 

finansami przedsiębiorstwa” 

1. Dane przedsiębiorstwa: 

Nazwa:  

NIP:  REGON:  

2. Dane teleadresowe przedsiębiorstwa: 

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica:  Nr domu/nr lokalu:  

Gmina:  Powiat:  

Województwo:  Telefon/Fax:  

Branża:  usługowa                         produkcyjna                                     handlowa 

Adres e-mail:  

PKD:  Data rozpoczęcia 

działalności 

 

3. Oświadczam, że: 

a) przedsiębiorstwo należy do kategoriii: 

samozatrudniony  

Mikroprzedsiębiorstwo  

małe przedsiębiorstwo  

średnie przedsiębiorstwo  

duże przedsiębiorstwo  

b) przedsiębiorstwo ma obowiązek składania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o 

rachunkowości: 

 TAK        NIE 

c) w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych 

przedsiębiorstwo nie otrzymało/ otrzymałoii  pomoc de minimis w łącznej wysokości 
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………………………………. zł (słownie:……………………………………………… 

………………………………………………..…………………) co stanowi równowartość w euro ………………………………… 

(słownie: ………………………………………………………………………………..) 

4. Proszę wskazać minimum dwa obszary oraz minimum trzy podobszary, w których chcą Państwo 

przeprowadzić analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa (audyt optymalizacyjny): 

Obszary i podobszary 

(wybrane obszary i podobszary zaznaczyć) 

1. Sprzedaż i marketing  

1.1. Uproszczenie lub optymalizacja procesów 

1.2. Racjonalizacja sprzedaży, w tym jej kosztów 

1.3. Optymalizacja strategii marketingowej 

 

 

 

2. Telekomunikacja  

2.1. Uproszczenie lub optymalizacja procesów 

2.2. Dopasowanie taryf telekomunikacyjnych do potrzeb Klienta 

2.3. Zlecenie procesów na zewnątrz (np. outsourcing obsługi i 

konserwacji systemów IT, sprzętu komputerowego) 

2.4. Wykorzystanie technologii informacyjnych w celu uzyskiwania 

przejrzystych informacji na temat funkcjonowania całego 

przedsiębiorstwa Klienta i poprawy efektywności jego prowadzenia 

 

 

 

 

 

3. Finanse  

3.1. Poprawa warunków finansowania 

3.2. Bardziej efektywne zarządzania kapitałem obrotowym, w tym 

kontrola należności, zobowiązań, zapasów 

3.3. Optymalizacja ewidencji kosztów 

3.4. Poprawa rentowności 

3.5. Poprawa efektywności zakupów i gospodarki magazynowej 

3.6. Uproszczenie lub automatyzacja procesów 
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3.7. Efektywnego planowanie finansowe  

4. Księgowość  

4.1. Zbadanie poprawności stosowanych zasad rachunkowości 

4.2. Weryfikacja systemu ewidencji księgowej 

4.3. Wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej 

4.4. Uproszczenie lub optymalizacja procesów 

 

 

 

 

5. Podatki  

5.1. Ograniczenie ryzyka podatkowego 

5.2. Weryfikacja prawidłowości stosowanych rozliczeń podatkowych dla 

wybranych podatków 

5.3. Ograniczenie ryzyka transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi 

5.4. Uproszczenie lub optymalizacja procesów 

 

 

……………………………… 

 

 

6. Prawo  

6.1. Weryfikacja umów z kontrahentami, w tym warunków ich 

wykonania i zabezpieczenia płatności 

6.2. Weryfikacja umów z pracownikami i osobami współpracującymi 

6.3. Weryfikacja stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności 

6.4. Analiza możliwości zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa Klienta 

6.5. Ograniczenie ryzyka prawnego w działalności przedsiębiorstwa 

Klienta 

 

……………………………. 

 

 

 

 

 
 
…………………………       …………………………………………. 
(miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania firmy) 

                                                 
i
 wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego 

rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) 

- mikroprzedsiębiorstwa - firmy zatrudniające do 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie 

przekracza 2 mln EUR 
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- małe przedsiębiorstwa - firmy zatrudniające do 50 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie 

przekracza 10 mln EUR 

- średnie przedsiębiorstwa - firmy zatrudniające do 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR 
ii niepotrzebne skreślić 


