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Szanowni Państwo,
Biuletyn Informacyjny Strefy Przedsiębiorcy DESK prowadzony przez Fundację Regionalnego Rozwoju Edukacji, poświęcony jest m.in. zagadnieniom związanym z przedsiębiorstwami, dotacjami
i szkoleniami mogącymi pomóc nowym jak i długo działającymi na rynku firmom.
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JAK DOBRZE ZORGANIZOWAĆ
PRZESTRZEŃ BIUROWĄ?
PODPOWIADAMY!
MASZ WŁASNĄ FIRMĘ I NIE DO KOŃCA WIESZ, JAK
ZAPANOWAĆ NAD ORGANIZACJĄ PRZESTRZENI BIUROWEJ?
BAŁAGAN W DOKUMENTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA
PRZYPRAWIA CIĘ O BÓL GŁOWY?

Jest na to prosta rada! Wystarczy, że poznasz tajniki dobrej organizacji przestrzeni biurowej oraz segregacji
ważnych dokumentów. To w połączeniu z zakupem profesjonalnych pojemników na dokumenty i akcesoria
biurowe pozwoli Ci na opanowanie chaosu!
Dobra organizacja pracy to podstawa, która pozwala na osiągnięcie sukcesu oraz harmonii podczas pracy. Pojemniki na dokumenty tak samo, jak popularne dotychczas segregator i zakładki to niezbędne wyposażenie
każdego biura – zarówno tego niewielkiego, jak i znajdującego się w siedzibie dużej, międzynarodowej korporacji. Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek, które po wdrożeniu we własnej firmie pozwolą Ci opanować bałagan w dokumentach i nie tylko.
Zobacz pojemniki na dokumenty: https://dlabiura24.pl/pojemniki-na-dokumenty
PORZĄDEK W BIURZE – JAK O NIEGO ZADBAĆ?

Samodzielne prowadzenie biura firmowego to trudne zadanie, szczególnie jeśli nie masz zbyt dużo czasu, a
klientów ciągle przybywa. Przekłada się to na większą ilość dokumentacji, którą trzeba regularnie archiwizować
i segregować. Brak odpowiednich narzędzi organizacyjnych oraz wiedzy z zakresu segregacji i poprawnej organizacji przestrzeni biurowej to częsty problem wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub
siedzibę biura korporacji. Jeśli chcesz zapanować nad ogólnym chaosem w biurze, zainwestuj w takie produkty,
jak: kuweta na dokumenty, segregatory oraz klipsy spinające kartki papieru.
Zobacz kuwety na dokumenty: https://dlabiura24.pl/kuwety-na-dokumenty
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To wygodny sposób, aby opanować dokumentację firmową. Pamiętaj jednak, że samo wyposażenie biura to nie
wszystko. Potrzebujesz też wiedzy z zakresu panowania nad porządkiem w biurze. W tym przypadku skorzystaj
z kilku poniższych porad:
Nigdy nie odkładaj segregacji dokumentów na później – rób to natychmiast, kiedy tylko wydrukujesz lub otrzymasz dokument od klienta.
Inwestuj w sprawdzone rozwiązania, czyli produkty do segregacji dokumentów i akcesoriów biurowych.
Jasno określ położenie konkretnych dokumentów i elementów wyposażenia biura.
Używaj osobnych pojemników na dokumenty i kategoryzuj je np. finansowe, podatkowe, sprzedażowe.

PORZĄDEK W BIURZE – CZY WARTO KORZYSTAĆ Z USŁUG PROFESJONALIS TÓW?

Jeśli już próbowałeś powyższych porad w praktyce, a nawet zaopatrzyłeś się w pojemniki na dokumenty i wciąż
masz problem z opanowaniem bałaganu lub brakuje Ci na to czasu – skorzystaj z pomocy profesjonalistów w
tym zakresie. Wynajmując firmę księgową będziesz mieć nie tylko pewność, że Twoje rozliczenia z ZUS, US oraz
klientami są poprawnie zaksięgowane, ale także umieszczone w segregatorach tak, aby było je łatwo znaleźć w
razie potrzeby.
Usługi tego typu nie są drogie, a pozwalają na opracowanie odpowiedniej strategii działania w zakresie dbania
o porządek w biurze. Po czasie z rzetelną pomocą specjalistów na pewno poznasz metodykę działania i w końcu
samodzielnie zaczniesz zarządzać organizacją pracy oraz segregacją dokumentów we własnym biurze.
Źródło: https://www.mala-firma.pl/aktualno%C5%9Bci/111-news/978-jak-dobrze-zorganizowac-przestrzenbiurowa-podpowiadamy
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RAPORT PEKAO S.A. O SYTUACJI MIKRO,
MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM W LATACH
2021– 2022
NAJNOWSZY RAPORT BANKU PEKAO SA O SYTUACJI MIKRO,
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W
LATACH 2021-2022, TO PUBLIKACJA, KTÓRA PORUSZA WIELE
KWESTII, ISTOTNYCH DLA TEGO SEKTORA, TAKIE JAK NP.
INFLACJA, WZROST GOSPODARCZY, PERSPEKTYWY WZROSTU
KONSUMPCJI I INWESTYCJI, SYTUACJA NA RYNKU PRACY I
WYNAGRODZEŃ.
Zgodnie z niedawno opublikowanym raportem Banku Pekao S.A. sytuacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprawiła się względem raportu wydanego w 2020 r. Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro, Małych i
Średnich Firm (MMŚF) mierzący nastroje przedsiębiorców wyniósł w badanym okresie 93,9 pkt. Wynik ten jest
lepszy niż uzyskany w poprzednim badaniu. Nie przebił jednak rekordowego wyniku 102,6 pkt. za 2019 r. Zaobserwowano duży wzrost wskaźnika w województwach: lubuskim (+4,61 pkt.), warmińsko-mazurskim (+4,30
pkt.), podlaskim (+3,75 pkt.) oraz wielkopolskim (+3,45 pkt.). Przedsiębiorcy także lepiej oceniają stan polskiej
gospodarki oraz ogólnie sytuację w swojej branży.
Najnowszy raport Banku Pekao o sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 20212022 to publikacja, która porusza wiele kwestii, istotnych dla tego sektora, takie jak np. inflacja, wzrost gospodarczy, perspektywy wzrostu konsumpcji i inwestycji, sytuacja na rynku pracy i wynagrodzeń.
Raport Banku Pekao jest przygotowywany co roku, a jego pierwsze edycja została opublikowana 12 lat temu.
Badaniem objęte są mikro, małe i średnie firmy, czyli takie, które zatrudniają do 249 osób.
Pełną wersję raportu znajdziesz tutaj
https://www.trade.gov.pl/aktualnosci/raport-pko-s-a-sytuacja-mmsp-w-latach-2021-2022-ulegla-poprawie/
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PROMOCJA POSTAW
PRZEDSIĘBIORCZYCH I KREATYWNYCH
WŚRÓD MIESZKAŃCÓW
MAŁOPOLSKA SERDECZNIE ZAPRASZA DO WŁĄCZENIA SIĘ
W ORGANIZACJĘ ŚWIATOWEGO TYGODNIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2022, KTÓRY W TYM ROKU POTRWA
OD 14 DO 20 LISTOPADA. WOJEWÓDZTWO JAKO
KOORDYNATOR WYDARZENIA KIERUJE OFERTĘ DO FIRM
I INSTYTUCJI, KTÓRE JESZCZE NIE WSPÓŁDZIAŁAŁY
W DOTYCHCZASOWYCH EDYCJACH ŚTP.
Aby zostać nowym partnerem ŚTP wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na dedykowanej stronie internetowej, zawierający kilka pytań dotyczących instytucji, a także proponowanego programu wydarzenia bądź
wydarzeń w ramach ŚTP. Informacje pozwolą ocenić przedstawioną przez Państwa ofertę i doświadczenie jednostki, a tym samym podjąć decyzję o włączeniu Państwa instytucji do grona partnerów ŚTP.
Zaproponowane aktywności muszą wpisywać się w główny cel przedsięwzięcia, jakim jest promocja postaw
przedsiębiorczych i kreatywnych wśród mieszkańców oraz zachęcanie ich do zakładania własnego biznesu.
Proponowane wydarzenia muszą być bezpłatne dla uczestników
– opisuje kryteria wicemarszałek Józef Gawron.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości będzie w Małopolsce już po raz trzynasty. Spotkania organizowane we
wszystkich poprzednich edycjach cieszyły się sporą popularnością i pozytywnym odbiorem. W 2021 roku
w ramach ŚTP, przy współudziale 42 partnerów, przeprowadzono 213 wydarzeń z udziałem 6200 uczestników.
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa w 18 października 2022 roku. O wyniku oceny zgłoszenia
poinformujemy do 21 października 2022 roku.
W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących formularza zachęcamy do kontaktu telefonicznego 012 63 03 279
lub mailowego jakub.krzyszycha@umwm.malopolska.pl
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Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
STREFY PRZEDSIĘBIORCY DESK,
przy ulicy Wałowej 10 w Tarnowie
GODZINY OTWARCIA:
Od poniedziałku do piątku: 8:00 – 18:00
TELEFON KONTAKTOWY:
+48 14 639 08 75
E-MAIL:

strefaprzedsiebiorcy@gmail.com
FACEBOOK:
http://www.facebook.com/DESKWalowa10/
STRONA INTERNETOWA:
http://www.desktarnow.pl/
IG:
https://www.instagram.com/desk_tarnow/

ZAPRASZAMY WSZYTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO SKORZYSTANIA
Z BEZPŁATNEJ PRZESTRZENI COWORKINOWEJ.
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