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OPTYMALNI Biuro Doradczo - Księgowe to 

grupa specjalistów zajmujących się szeroko 

rozumianym doradztwem wspierającym zarówno 

bieżące funkcjonowanie jaki i rozwój podmiotów 

gospodarczych. Doradzamy podmiotom                       

o zróżnicowanym profilu działalności, a metody 

działania i zakres oferty dostosowujemy do 

indywidualnych potrzeb każdego klienta. 

 

Oferta OPTYMALNI Biura Doradczo – 

Księgowego skierowana jest do podmiotów 

poszukujących kompleksowego i profesjonalnego 

wsparcia przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej.  

Naszym Klientom oferujemy usługi księgowe, 

kadrowo – płacowe oraz szereg innych usług 

dodatkowych wspierających prowadzenie 

działalności gospodarczych. Pozyskujemy dotacje ze 

środków UE na rozpoczęcie lub rozwinięcie 

działalności gospodarczej.  

Nasze usługi kierujemy zarówno do małych                     

i średnich przedsiębiorstw, spółek jak i osób 

fizycznych i podmiotów dopiero rozpoczynających 

swoją działalność gospodarczą. 

Wykwalifikowany personel oraz wypracowane 

procedury są gwarantem usług świadczonych na 

najwyższym poziomie, zgodnie z wymogami 

przepisów prawa oraz indywidualnymi potrzebami 

naszych Klientów. Pracownicy biura monitorując na 

bieżąco zmieniające się przepisy zapewniają 

właściwy poziom merytoryczny świadczonych usług. 

Ponosimy pełną odpowiedzialność za świadczone 

usługi. 

Biuro posiada certyfikat księgowy                         

nr 27039/2008 potwierdzający kwalifikacje 

niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, a także ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej. 

 

 

JEDNO BIURO -    

WIELE 

MOŻLIWOŚCI 

 

OPTYMALNI to coś więcej 

niż tylko tradycyjne usługi 

księgowe.  Kompleksowa 

oferta Biura łączy w sobie 

zarówno usługi księgowe jak           

i pozyskiwanie dotacji, w tym 

z dotacji z funduszy unijnych. 

 

Powierz nam księgowość 

swojej firmy a my pomożemy 

ci w jej rozwoju. Swoim 

klientom oferujemy 

dodatkowo usługi  

poszukiwania optymalnych 

rozwiązań w zakresie 

finansowania rozwoju 

działalności. Z nami 

rozwiniesz swoją działalność ! 

Postaramy się znaleźć                  

i pozyskać środki na ten cel             

z Funduszy Unii 

Europejskiej. 

Współpraca z nami na pewno 

się opłaci. 

 

Nie musisz szukać biura 

rachunkowego i firmy 

konsultingowej. U nas 

znajdziesz te usługi                    

w jednymi miejscu. 
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Staramy się być dla naszych Klientów partnerem biznesowym i w indywidualny sposób 

podchodzić do każdej sprawy. Zapewniamy profesjonalną i stałą opiekę konsultanta, 

obejmującą wszystkie etapy współpracy w Klientem. Zależy nam na nawiązywaniu 

długofalowych relacji biznesowych dlatego staramy się wychodzić naprzeciw 

oczekiwaniom Klientów i oferujemy nowoczesne rozwiązania pozwalające ograniczyć 

im koszty prowadzenia działalności. 

 

Współpraca z OPTYMALNYMI to przede wszystkim: 

 Profesjonalizm:  gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie. W swojej pracy 

kierujemy się odpowiedzialnością, rzetelnością oraz ważną w tej 

branży terminowością. Biuro posiada certyfikat księgowy                         

nr 27039/2008 potwierdzający kwalifikacje niezbędne do 

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 Poufność            przekazane nam informacje traktujemy jako poufne, również po 

    i dyskrecja:        ustaniu współpracy. Dostęp do nich posiadają wyłącznie    

upoważnieni pracownicy biura. 
 Ochrona             przetwarzanie udostępnionych nam danych osobowych odbywa  

    danych:              się wyłącznie w celu realizacji zawartej z nami umowy 

współpracy i w zakresie jakim jest niezbędny do wywiązania się 

z jej postanowień. 
 Ubezpieczenie:   ponosimy pełną odpowiedzialność za świadczone usługi. 

Posiadamy ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej        

w zakresie prowadzonej działalności 

 Atrakcyjne         oferujemy atrakcyjne pakietu usług dostosowane do potrzeb 

ceny:                 Klientów. Korzystając z naszej oferty płacisz tylko za to czego  

                               naprawdę potrzebujesz. Oferujemy korzystne rabaty dla  nowych 

klientów, w tym dla klientów przechodzących z innych biur. 

Dodatkowo naszym Klientom oferujemy BEZPŁATNY program do 

fakturowania. 

 

 

 

 

 

 

 

Misją OPTYMALNYCH jest kompleksowa obsługa osób prawnych                       

i fizycznych na najwyższym poziomie, dostarczanie indywidualnych rozwiązań, 

dopasowanych do specyfiki prowadzonej działalności, umożliwiających wzrost 

wartości i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej naszych Klientów. 
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Usługi księgowe 

 

Oferta OPTYMALNI Biura Doradczo – Księgowego skierowana jest do podmiotów 

poszukujących kompleksowego i profesjonalnego wsparcia przy prowadzeniu 

działalności gospodarczej. Naszym Klientom oferujemy usługi księgowe, kadrowo – 

płacowe oraz szereg innych usług dodatkowych wspierających prowadzenie 

działalności gospodarczych. Nasze usługi kierujemy zarówno do małych i średnich 

przedsiębiorstw, spółek jak i podmiotów rozpoczynających swoją działalność. 

 

OBSŁUGA KSIĘGOWA 

Nasza oferta w zakresie obsługi księgowej skierowana jest zarówno do podmiotów 

prowadzących księgi handlowe (pełna księgowość) jak i podmiotów rozliczających się 

za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), karty podatkowej lub 

ryczałtu.  

Proponujemy optymalne rozwiązania przy możliwie jak najmniejszym zaangażowaniu 

czasu naszych Klientów. 

 prowadzenie ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku 

dochodowego; 

 prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, 

 prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) spółek osobowych                          

i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni; 

 sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT-7, VAT-7K; 

 sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych            

( PIT, CIT); 

 prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów; 

 prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz wyposażenia; 

 sporządzanie sprawozdań finansowych; 

 sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON; 

 opracowywanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości; 

 reprezentacja firmy w Urzędach oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; 

 wsparcie w trakcie kontroli podatkowych; 

 sporządzanie wniosków o udzielenie interpretacji indywidualnej do Urzędu 

Skarbowego. 
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OBSŁUGA KADROWO - PŁACOWA 

Kompleksowe usługi kadrowo – płacowe oferowane przez nasze Biuro umożliwiają 
naszym Klientom uniknięcie skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej 

oraz pozwalają na zmniejszenie kosztów własnych i oszczędność czasu w zakresie 
prowadzonych działalności. 

 pomoc w wyborze odpowiedniej formy zatrudnienia; 

 sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych; 

 zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych; 

 sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS; 

 prowadzenie dokumentacji kadrowej; 

 sporządzanie list płac; 

 sporządzanie informacji płacowych dotyczących wynagrodzeń dla pracowników, 

ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego; 

 przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników oraz 

pracodawcy; 

 optymalizacja kosztów pracowniczych; 

 pomoc podczas kontroli z ZUS, US oraz Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

DORADZTWO NA START  

Nasza oferta w tym zakresie skierowana jest do osób planujących rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. Staramy się wspierać przyszłych przedsiębiorców znajdując 

dla nich optymalne rozwiązania dla realizacji ich pomysłów biznesowych. 

 wypełnianie wniosków w systemie CEIDG; 

 wybór formy prawnej prowadzenia działalności, 

 pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany, 

podatkowa księga przychodów i rozchodów); 

 wypełnianie niezbędnej dokumentacji do ZUS- deklaracje ZUA; 

 wypełnianie deklaracji do Urzędu Skarbowego celem rejestracji na potrzeby 

podatku VAT – VAT R; 

 doradztwo w zakresie podpisywanych umów dotyczących zakupu/wynajmu 

pomieszczeń dla potrzeb działalności gospodarczej lub innych umów 

handlowych, bankowych itp. oraz organizowanie obsługi notarialnej i prawnej; 

Klienci, którzy zdecydują się na podpisanie z naszym Biurem umowy                     

o świadczenie usług księgowych usługi „Doradztwo na start” otrzymają           

gratis !!!  
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Oferowane usługi opieramy na profesjonalnym oprogramowaniu COMARCH ERP 

OPTIMA.  Dzięki integracji z wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami zwiększającymi 

jego funkcjonalność – oprogramowanie to zapewnia bezpieczeństwo 

przechowywanych danych oraz umożliwia wygodną współpracę Klientów z biurem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawiązując współpracę z naszym Biurem otrzymasz BEZPŁATNY program 

do fakturowania, który m.in. stwarza możliwość przekazywania nam 

dokumentów  jednym kliknięciem.  

PAMIĘTAJ ! Przekazanie księgowości oraz spraw kadrowych 

swojej firmy do naszego Biura umożliwi znaczne obniżenie 

kosztów prowadzenia księgowości, zminimalizowanie ryzyka 

związanego z błędami księgowymi oraz zaoszczędzenie czasu             

z możliwością przeznaczenia go wyłącznie na realizację działań 

biznesowych.  

Ogromnym atutem naszej oferty jest jej kompleksowość 

polegająca na umożliwieniu naszym klientom skorzystanie                   

w jednym miejscu zarówno z usług z obszaru księgowości oraz 

profesjonalnego doradztwa gospodarczego, w tym w zakresie 

pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. 
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Dotacje unijne 

 

Naszym celem jest udzielenie naszym Klientom kompleksowego wsparcia w zakresie 

pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju już prowadzonych lub 

utworzeniu planowanych biznesów.  Ofertę kierujemy głównie do podmiotów 

gospodarczych zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację 

projektów:  

 inwestycyjnych, 

 badawczo – rozwojowych, 

 typu start – up, 

 doradczo – szkoleniowych, 

 promocyjnych (targi wystawiennicze). 

 

 

 

 

 

Współpracując z nami zatem masz pewność, iż będziesz otrzymywać najbardziej 

aktualne informacje dot. możliwości w zakresie zewnętrznego źródła finansowania,           

w tym dofinansowania ze środków unijnych.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UWAGA! Współpracującym z nami Klientom korzystającym z naszych usług 

księgowych oferujemy BEZPŁATNIY monitoring dostępnych źródeł 

finansowania rozwoju ich działalności (w tym dotacji unijnych).  
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Z OPTYMALNYMI pozyskasz dotację na realizację swoich planów 

biznesowych, tj.: 

 dotację dla osób fizycznych chcących rozpocząć swoją 

działalność gospodarczą, 

 

 dotację dla firm na rozwinięcie już prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

 

Dotacje unijne to dla Twojej firmy szansa wejścia na drogę trwałego wzrostu. Dzięki 

środkom unijnym możesz znacząco rozwinąć Twoją firmę, podnosząc jakość 

oferowanych usług i produktów, pozyskując nowe rynki, a tym samym – zwiększając 

zyski firmy. Każdy program wsparcia to inne działania, a każde działanie – to różne 

typy projektów inwestycyjnych. Skuteczne pozyskanie oraz późniejsze prawidłowe 

rozliczenie otrzymanej dotacji unijnej jest procesem wymagającym znajomości wielu 

aktów prawnych, procedur, instrukcji, wytycznych regulujących te kwestie. Mając tego 

świadomość swoim Klientom w zależności od potrzeb oferujemy różne formy 

współpracy:  

Kompleksowa oferta obejmuje:  

Analiza pomysłu i dobór właściwych źródeł finansowania:  

 rozpoznanie oczekiwań i potrzeb rozwojowych Klienta i rekomendacja 

najkorzystniejszych rozwiązań inwestycyjnych, 

 analiza potencjału Klienta w aplikowaniu o środki unijne, 

 weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych możliwych źródeł 

finansowania i wskazanie optymalnym możliwości ich sfinansowania, 

 dobór optymalnych źródeł sfinansowania planowanej inwestycji z 

uwzględnieniem harmonogramów naboru wniosków , 

 realna ocena szans pozyskania dofinansowania i propozycja rozwiązań 

alternatywnych, 

  Ustalenie koncepcji projektu:  

 dopasowanie ram projektu do wymogów konkretnego programu 

pomocowego, 

 analiza kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, 

 opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego i montażu 

finansowego projektu, 

 określenie wskaźników projektu, 

 matryca logiczna, 
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 doradztwo i pomoc w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, w tym: 

dokumentacja budowlane, zgodny, opinie, promesy kredytowe, itp., 

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej:  

 sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, 

 opracowanie biznes planu / studium wykonalności projektu, 

 skompletowanie i złożenie kompletnej dokumentacji konkursowej, 

 wykonanie ewentualnych poprawek i korekt wskazanych przez instytucję 

udzielającą wsparcia, 

Obsługa projektu:  

 prowadzenie w imieniu Klienta komunikacji z instytucją udzielającą wsparcia, 

 przygotowywanie zmian do projektu i opracowanie dokumentacji niezbędnej do 

aneksowania umowy o dofinansowanie, 

 doradztwo w zakresie ponoszenia wydatków przy zastosowaniu wymaganych 

procedur udzielenia zamówień, 

 przygotowanie wniosków o płatność, 

 doradztwo w zakresie dostosowania stosowanych ewidencji księgowych                    

i polityki rachunkowości do wymogów programu pomocowego, 

 bieżąca ocena prawidłowości realizacji projektu w zakresie zgodności z umową                      

o dofinansowanie oraz przepisami UE i krajowymi, 

Rozliczenie projektu:  

 opracowanie wniosku o płatność końcową, 

 monitoring i pomiar osiągnięcia wskaźników realizacji projektu, 

 przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej i rozliczeniowej w terminach oraz 

formie zgodnej z wymogami programu, 

Przygotowanie projektu do kontroli:  

 analiza prawidłowości i kompletności zgromadzonej dokumentacji, 

 wewnętrzny audyt zrealizowanego projektu mający na celu przygotowanie do 

planowanej kontroli, 

 przygotowanie personelu Klienta do kontroli projektu, 

 wsparcie w trakcie wizyty kontrolnej instytucji udzielającej dofinansowania, 

 udział w ewentualnych procedurach odwoławczych. 

 

 

 

 

Właściwe przygotowanie projektu oraz zespołu projektowego do kontroli 

niejednokrotnie umożliwia uniknięcie dotkliwych korekt finansowych, dlatego przed 

każdą kontrolą instytucji udzielającej dofinansowania warto skorzystać z usług 

doświadczonej w tym zakresie firmy konsultingowej.   
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Ceny usług księgowych 

 

Oferujemy atrakcyjne pakietu usług dostosowane do 

potrzeb Twojej działalności gospodarczej. Opierając się na 

wieloletnim doświadczeniu, odpowiadając na oczekiwania 

naszych Klientów względem biura rachunkowego 

pogrupowaliśmy poszczególne usługi w pakiety 

odpowiadające ich zapotrzebowaniu (ze względu na 

charakter czy rozmiar prowadzonej działalności).   

Wyodrębniliśmy cztery podstawowe pakiety: 

 minioptymalny 

 minioptymalny+ 

 Optymalny 

 VipOptymalny 

Korzystając z naszej oferty płacisz tylko za to czego 

naprawdę potrzebujesz. 

Oferujemy konkurencyjne ceny rozpoczynające się już 

od 50 zł /netto/ miesięcznie w przypadku ryczałtu 

ewidencjonowanego i podatkowej księgi przychodów                  

i rozchodów oraz 250 zł /netto/ miesięcznie w przypadku 

ksiąg handlowych.  

Dajemy gwarancję niezmienności ustalonych w trakcie 

podpisywania umowy współpracy cen naszych usług. 

Ewentualna zmiana cen może być wynikiem wyłącznie 

przejścia przez Klienta na inny (większy lub mniejszy) 

pakiet. Rozliczanie w ramach jednej stałej opłaty 

miesięcznej pozwala uniknąć kosztów dodatkowych usług, 

szczególnie w przypadku małych przedsiębiorców, czy 

osób rozpoczynających działalność.  

Nasza oferta nie zawiera dodatkowych opłat poza opłatami 

wynikającymi z cennika usług, z którym zaznajamiamy 

każdego Klienta przed podpisaniem umowy współpracy.     

Korzystając z naszych usług nie narażasz swojej firmy na 

ukryte opłaty. 

 

KONKURENCYJNE 

CENY 

 

PAKIETY USŁUG 

DOSTOSOWANE 

DO TWOICH 

POTRZEB 

 

GWARANCJA 

STAŁYCH CEN 

 

KORZYSTNE 

RABATY 

 

MOŻLIWOŚĆ 

NEGOCJACJI CEN 

 

BRAK UKRYTYCH 

OPŁAT 

 

USŁUGI BEZ 

DODATKOWYCH 

OPŁAT 
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Korzystając z naszych usług możesz liczyć na KORZYSTNE RABATY !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteś niezadowolony z usług dotychczasowego Biura Rachunkowego, nie warto 

czekać. Warto poszukać nowego Biura, które profesjonalnie zajmie się sprawami 

kadrowo – księgowymi Twojej firmy a Tobie pozwoli skupić się wyłącznie na 

prowadzeniu działalności. Oferujemy na początek miesiąc próby, za który nie 

poniesiesz żadnych kosztów.   

 

Jak w trzech prostych krokach zmienić biuro rachunkowe: 

 zawierasz z OPTYMALNYMI umowę o świadczenie usług księgowych, 

 bezpłatny kurier odbiera dokumentację z miejsca które wskażesz i przywozi do 

biura OPTYMALNYCH, 

 księgowi OPTYMALNYCH analizują dokumenty i kontynuują rozliczenia 

 

 

 

 

RABATY dla naszych Klientów !!! 

Dla podmiotów chcących 
zmienić biuro rachunkowe: 

- pierwszy miesiąc GRATIS !!! 

- przez kolejne miesiące 
gwarantowana cena o 10 % 
niższa niż dotychczasowo 

ponoszona na usługi księgowe 

Dla podmiotów 
rozpoczynających współpracę                                     

z OPTYMLNYMI: 

- pierwszy miesiąc GRATIS !!! 

- 50 % zniżki przez kolejne dwa 
miesiące współpracy przy 
podpisaniu umowy na rok 

 

Dla stałych Klientów: 

- za polecenie Klienta, z którym 
podpiszemy umowę o współpracę 
jednorazowy rabat w wysokości               

50 % wartości umowy 
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Współpraca z OPTYMALNYMI 

 
 

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 
 

 

 

Podjęcie współpracy z naszym Biurem rozpoczyna się od podpisania umowy                        

o współpracy oraz stosownych upoważnień umożliwiających nam reprezentowanie 
Klientów przed organami administracyjnymi tj. Urzędem Skarbowym, Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Dopełniamy wszelkich formalności zmierzających do poinformowania właściwego dla 
firmy Klienta Urzędu Skarbowego i ZUS. 

Dla podmiotów rozpoczynających swoją działalność gospodarczą i deklarujących chęć 
podjęcia współpracy z naszym Biurem oferujemy DARMOWY pakiet ‘Doradztwo na 

start’ obejmujący pomoc w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z OPTYMALNYMI 
 
 

 

Po rozpoczęciu współpracy z naszym Biurem Klienci zobowiązani są jedynie do 
rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, czyli do wystawiania dowodów 
sprzedaży (faktur, rachunków, paragonów fiskalnych) oraz do gromadzenia 

dokumentów zakupu otrzymywanych od swoich kontrahentów (faktury zakupu 
towarów, koszty takie jak telefon, paliwo itp.). Dokumenty te dostarczane są do 

naszego Biura do ustalonego w Umowie dnia miesiąca osobiście, za pośrednictwem 
poczty/firmy kurierskiej lub elektronicznie. 

Zawiązując współpracę z naszym Biurem Klienci otrzymują BEZPŁATNY program do 
fakturowania, który m.in. stwarza możliwość przekazania nam dokumentów jednym 
kliknięciem. 

W oparciu o otrzymane dokumenty sporządzany odpowiednie rejestry i ewidencje 
oraz przygotowujemy stosowne deklaracje, które na podstawie udzielonych 
pełnomocnictw przekazujemy do właściwych urzędów. 

Po zamknięciu miesiąca dokumenty księgowe wraz z deklaracjami mogą być 

przechowywane w siedzibie Biura lub przekazywane Klientowi w całości lub w części 
zgodnie z jego preferencjami. 
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Zapraszamy do współpracy 

 

 

Informacje kontaktowe: 

 

Optymalni Biuro Doradczo-Księgowe 
ul. Hanasiewicza 19/11 

35-103 Rzeszów 

Telefon: +48 539 360 605 

Email: biuro@optymalni.rzeszow.pl 

NIP: 815-104-71-62 

www.optymalni.rzeszow.pl 

 

 

 

POROZMAWIAJMY O KORZYŚCIACH DLA PAŃSTWA FIRMY. 


