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Informacja o firmach (organizacjach) 1


Informacja o organizacjach róŜnego typu:
– spółki giełdowe – publicly trade companies
(listed on stock exchanges)
– firmy prywatne – private companies
– firmy państwowe – state-owned companies
– organizacje pozarządowe niekomercyjne, trzeci
sektor – not-for-profit organizations
– agendy rządowe – government bodies
– inne
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Informacja o firmach (organizacjach) 2


Informacja moŜe dotyczyć (zakres i zasięg
informacji):
– podstawowych wiadomości o firmie – Company
background – name, address, website,
contacts, identification number; managers; line
of business – products, services; legal status
and type of a company; size, number of
employees; corporate affiliations; basic
financial data (income, profit or loss, turnover)
– pogłębionych wiadomości o firmie – More indepth information – company finances,
competitors, history, perspectives, policies
(ecological, social, etc.)
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Źródła informacji o firmach


Katalogi firm, ksiąŜki telefoniczne – directories, yellow pages



Bazy danych – databases



Oficjalne rejestry firm – national/official registries



Klasyfikacje firm i branŜ – business/industry classifications



Rankingi firm i innych organizacji – lists/rankings



Sprawozdania roczne i inne dokumenty formalne – annual
reports and other formal documents



Serwisy WWW giełd papierów wartościowych – stock
exchanges’ websites and services



Gazety, czasopisma, serwisy medialne – trade magazines,
journals, news services



Własne serwisy WWW firm i innych organizacji – companies’
websites



…
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Firmy w Polsce – bazy danych,
katalogi, ksiąŜki telefoniczne –
ogólnopolskie, wielobranŜowe










Katalog Firm Odi.pl http://www.odi.pl/
Panorama Firm http://www.pf.pl/serwis/index.html
Polskie KsiąŜki Telefoniczne http://www.pkt.pl/ ;
http://hoga.pkt.pl/
Yellow Pages Poland http://www.yellowpages.pl/
HBI http://www.hbi.pl/
Kompass – firmy z Polski, Europy, świata
http://www.kompass.com.pl/ ;
http://www.kompass.com
TeleAdreson http://www.teleadreson.pl/
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Firmy w Polsce – bazy danych,
katalogi, ksiąŜki telefoniczne – lokalne
i regionalne – przykłady


Krakowskie KsiąŜki Telefoniczne (Kraków
i województwo małopolskie)
http://www.kkt.pl/



śółty telefon (głównie Warszawa i okolice)
http://www.9494.pl/index.html
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Firmy w Polsce – bazy danych,
katalogi, ksiąŜki telefoniczne –
branŜowe – przykłady


Agrorynek http://www.agrorynek.com.pl/



Katalog firm budowlanych
http://www.budownictwo.info.pl/Firmy/fir
my.asp



Portal dla architektów i inwestorów
http://www.architekci.pl/
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Firmy na świecie – bazy danych,
katalogi, ksiąŜki telefoniczne


BusinessPatrol.com – Companies Listing
http://www.businesspatrol.com/company-listings/ (w
kontekście handlu międzynarodowego)



Central & Eastern European Directory On-Line
http://www.ceebd.co.uk/ceebd/industdi.htm



Europages, the European Business Directory
http://www.europages.com/ , http://www.europages.net/



globalEdge – Company Directories
http://globaledge.msu.edu/resourceDesk/companyDirectori
es.asp
Hoover’s http://www.hoovers.com/free/
Kompass http://www.kompass.com/





ThomasNet http://www.thomasnet.com/ (Ameryka
Północna)
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Rankingi firm/organizacji – światowe,
międzynarodowe, polskie


Gary Price's List of Lists
http://www.specialissues.com/lol/



Forbes http://www.forbes.com/lists/



Fortune
http://money.cnn.com/magazines/fortune/
rankings/
http://money.cnn.com/lists/index.html
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Firmy w Polsce – raporty,
sprawozdania roczne oraz inne
oficjalne i/lub wymagane przez prawo
dokumenty


Monitor Sądowy i Gospodarczy, Monitor
Polski B
– Informacja – w serwisie WWW Ministerstwa
Sprawiedliwości RP:
http://www.ms.gov.pl/monitor/monitor.php
– Zajmuje się tym Biuro do Spraw Wydawania
Monitora Sądowego i Gospodarczego
http://www.ms.gov.pl/ministerstwo/org_bmsig.p
hp
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Firmy na świecie – raporty,
sprawozdania roczne oraz inne
oficjalne i/lub wymagane przez prawo
dokumenty


AnnualReports.com http://annualreports.com/



CAROL – Company Annual Reports On-Line:
http://www.carol.co.uk/ (Europa, USA)



IRIN – Annual Report Resource Center
http://www.irin.com/cgi-bin/main.cgi?index=main



NYSE Listed Company Directory
http://www.nyse.com/listed/listed.html



U.S. Securities and Exchange Commission
http://www.sec.gov/ oraz baza EDGAR
http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.htm
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Oficjalne, krajowe rejestry firm
i innych organizacji


w większości krajów firmy i inne
organizacje muszą być
zarejestrowane w jakiejś agendzie
rządowej, w sądzie i/lub w urzędzie
statystycznym – i otrzymują
odpowiednie numery
identyfikacyjne – national
registration numbers
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Źródła informacji o oficjalnych
rejestrach firm/organizacji na świecie


Company registration around the world
http://www.commercial-register.sg.ch/home/worldwide.html (linki

do oficjalnych rejestrów firm z róŜnych krajów; niektóre
rejestry moŜna przeszukiwać bezpłatnie)


Knowledge Guide to International Company Registration
http://www.icaew.co.uk/library/index.cfm?AUB=tb2i_61672,MNXI_61
669



Ministerstwo Sprawiedliwości RP – Krajowy Rejestr Sądowy
– Rejestry poza Polską
http://www.ms.gov.pl/krs/krs_rejestry_zagr.php



RBA – Official Company Registers
http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm#general



UK Companies House – Worldwide Registries
http://www.companieshouse.gov.uk/links/introduction.shtml
#reg
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Rejestry firm/organizacji w Polsce:
Krajowy Rejestr Sądowy KRS


Ministerstwo Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Sądowy
KRS http://www.ms.gov.pl/krs/krs.php
– Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną bazą danych
składającą się z trzech osobnych rejestrów: (a) Rejestru
Przedsiębiorców; (b) Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów
opieki zdrowotnej; (c) Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych
– Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o Ustawę z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z
2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami) i działa od dnia 1
stycznia 2001 r.
– Na potrzeby KRS uŜywa się Polskiej Klasyfikacji Działalności
PKD



Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
http://pdi.cors.gov.pl/KRSSED/
14

Rejestry firm/organizacji w Polsce:
Rejestr REGON


Jest w gestii Głównego urzędu Statystycznego
(GUS): http://www.stat.gov.pl/,
http://www.stat.gov.pl/bip/regon_PLK_HTML.htm



Rejestr REGON jest jawny i powszechnie
dostępny.



Podmioty i dane objęte rejestrem REGON:
http://www.stat.gov.pl/bip/389_117_PLK_HTML.ht
m



Zasady udostępniania danych z rejestru REGON:
http://www.stat.gov.pl/bip/389_116_PLK_HTML.ht
m
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Rejestry firm/organizacji w Polsce:
Rejestr REGON – podstawa prawna


Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16
grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i
metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz
szczegółowych warunków i trybu współdziałania słuŜb statystyki publicznej
z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne
administracji publicznej



Dz.U. 2001 nr 12 poz. 99 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego
2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym
wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i
trybu współdziałania słuŜb statystyki publicznej z innymi organami
prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji
publicznej.



Dz.U. 1999 nr 69 poz. 763 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca
1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru
podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i
zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania słuŜb
statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i
systemy informacyjne administracji publicznej.
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Rejestry firm/organizacji w Polsce: NIP


Jest w gestii Ministerstwa Finansów RP:
http://www.mf.gov.pl/
Ministerstwo Finansów – Podatki – System
podatkowy – Rejestracja podatników



Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o
zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (tekst ujednolicony)
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/rejestr
acja_podatnikow/ustawa_o_nip.pdf
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Rejestry firm/organizacji w Polsce:
inne rejestry




Ministerstwo Gospodarki RP –
Rejestry
http://www.mg.gov.pl/Dokumenty+do
+pobrania/REJESTRY/
Ministerstwo Sprawiedliwości RP –
Krajowy Rejestr Sądowy – Inne
krajowe rejestry i ewidencje
http://www.ms.gov.pl/krs/krs_rejestry
_kraj.php
18

Ogólne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w
Polsce – cytat z serwisu WWW Ministerstwa Sprawiedliwości RP
http://www.ms.gov.pl/krs/krs_dzialalnosc_gosp.php [odczyt
28.08.2008]
„Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są:
osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym
odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców naleŜy takŜe uznać wspólników
spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności.
Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a wniosek o wpis do ewidencji
podlega opłacie. Przedsiębiorcy polscy są wpisywani do ewidencji prowadzonej przez gminę
właściwą dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.
Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą podejmować i wykonywać
działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy. Podlegają one
rejestracji w ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą według głównego miejsca wykonywania
tej działalności na terytorium RP.
Pozostałe osoby mają prawo podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej tylko
w formie spółek: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością
i akcyjnej, a takŜe przystępowania do takich spółek, nabywania ich akcji i udziałów, o ile umowy
międzypaństwowe nie stanowią inaczej.”
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