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1. WPROWADZENIE
Poradnik ten będzie Ci pomocny w nabywaniu umiejętności postępowania w sprawach
prowadzenia działalności gospodarczej.
W poradniku znajdziesz:
– wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć abyś bez problemów
mógł korzystać z poradnika,
– cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie zdobędziesz podczas pracy z poradnikiem,
– materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do osiągnięcia załoŜonych celów
kształcenia i opanowania umiejętności zawartych w jednostce modułowej,
– zestaw pytań za pomocą których moŜesz sprawdzić czy juŜ opanowałeś określone treści,
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować
umiejętności praktyczne,
– sprawdzian postępów,
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań, których zaliczenie potwierdzi
opanowanie materiału całej jednostki modułowej,
– literaturę.

Schemat układu jednostek modułowych
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE
–
–
–
–
–
–
–
–

Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć:
stosować przepisy bhp i ochrony przeciwpoŜarowej,
formułować opinie i wnioski na podstawie obserwacji i sprawozdań zdarzeń,
charakteryzować struktury organizacyjne w zakładzie pracy,
korzystać z róŜnych źródeł informacji: dokumentacji technicznej, norm, katalogów
zapisywanych w formie papierowej i elektronicznej,
posługiwać się komputerowym oprogramowaniem biurowym: edytorami tekstu,
korzystać z zasobów Internetu,
współpracować w grupie,
prezentować efekty swojej pracy.
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3. CELE KSZTAŁCENIA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć:
zinterpretować pojęcia z zakresu ekonomii i rachunkowości,
dokonać analizy zapotrzebowania rynku na usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy,
zaplanować zakres działalności gospodarczej,
sporządzić dokumenty niezbędne do podjęcia działalności gospodarczej,
sporządzić budŜet firmy,
sporządzić róŜne dokumenty (faktura, rachunek, weksel, czek, polecenie przelewu),
zawrzeć róŜnego rodzaju umowy,
skorzystać z kredytu i leasingu,
sporządzić deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe oraz rozliczyć się z urzędem
skarbowym,
skorzystać z Kodeksu Pracy,
zastosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej,
sformułować ofertę przetargową,
skorzystać z oferty przetargowej,
opracować plan marketingowy firmy.
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA
4.1. Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw,
rachunkowość przedsiębiorstw
4.1.1. Materiał nauczania
Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu
zasobów wszystkich, gdyŜ wszystkie zasoby mają alternatywne zastosowanie i z definicji są
w niedoborze, które mogą mieć takŜe inne, alternatywne, zastosowania w celu wytwarzania
róŜnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną lub przyszłą, pomiędzy róŜne osoby
i róŜne grupy w społeczeństwie.
Ekonomika przedsiębiorstw bada: przedsiębiorstwo i jego wnętrze, majątek
przedsiębiorstwa (majątek trwały i obrotowy-elementy majtku obrotowego), analizuje środki
produkcji, opisuje efektywność, jak majątek jest wykorzystywany. Zajmuje się równieŜ
zasobami pracy, systemem płac, badaniem otoczenia przedsiębiorstwa – jego charakterystyką
i powiązaniami z przedsiębiorcami, badaniem otoczenia najbliŜszego (rynek dostawców
i odbiorców). Przedmiotem badań jest przedsiębiorstwo i jego ekonomiczne otoczenie,
warunki oraz czynniki produkcji oraz związki i współzaleŜności pomiędzy przedsiębiorstwem
a jego otoczeniem, stosunki ekonomiczne zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwem i jego
otoczeniem, nawiązywane dla realizacji celów przedsiębiorstwa, stosunki wewnętrzne wśród
pracowników przedsiębiorstwa.
Rachunkowość przedsiębiorstw
Rachunkowość jest systemem ciągłego obserwowania w czasie, mierzenia, rejestrowania
i prezentowania danych o charakterze ogólnym i szczegółowym o działalności jednostki oraz
jej sytuacji majątkowo-finansowej. Ustawa o rachunkowości określa zasady rachunkowości
oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.
Rachunkowość jednostki obejmuje:
1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
2) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących
zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
3) okresowe ustalenie lub sprawdzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów
i pasywów,
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych,
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji
przewidzianej ustawą,
7) poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych
ustawą.
Dokumentację opisującą zasady rachunkowości ustala i aktualizuje w formie pisemnej
kierownik jednostki. Przy ustalaniu dokumentacji jednostka moŜe korzystać z opracowań
wzorcowych, dostosowując proponowane rozwiązania do warunków występujących w danej
jednostce. Zasady rachunkowości są ustalane zgodnie z ustawą o rachunkowości. W sprawach
nieuregulowanych przepisami ustawy jednostka moŜe stosować krajowe standardy
rachunkowości wydane przez uprawiony w myśl ustawy Komitet Standardów
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Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego moŜe stosować
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
Do nadrzędnych zasad rachunkowości zalicza się następujące zasady:
1) jasnego i rzetelnego obrazu (art. 4 ust.1 Ustawy o rachunkowości),
2) kontynuacji działania ( art.5 ust.2 Ustawy o rachunkowości),
3) ostroŜności ( art.7 ust.2 Ustawy o rachunkowości),
4) memoriłu ( art.6 ust. 1 Ustawy o rachunkowości),
5) współmierności ( art.6 ust.2 Ustawy o rachunkowości),
6) przewagą treści nad formą ( art.4 ust.2 Ustawy o rachunkowości),
7) istotności ( art.4 ust.4 Ustawy o rachunkowości),
8) ciągłości ( art.5 ust.1 Ustawy o rachunkowości).
Jednostka moŜe zmienić dotychczas stosowane rozwiązania w polityce rachunkowości na
inne przewidziane ustawą w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji
majątkowej i finansowej jednostki ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez
względu na datę podjęcia decyzji (art.8 ust.2 Ustawy o rachunkowości).
Zgodnie z art.2 ust. 1 Ustawy o rachunkowości obowiązek prowadzenia rachunkowości
mają:
1) spółki prawa handlowego,
2) banki i ubezpieczyciele,
3) zagraniczne osoby prawne i fizyczne, prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej – bez względu na obroty,
4) inne osoby prawne, tj. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, instytuty, uczelnie,
5) jednostki budŜetowe i ich gospodarstwa pomocnicze,
6) inne jednostki, nie wymienione wyŜej, jeŜeli otrzymują one na realizację zadań zleconych
dotacje lub subwencje z budŜetu państwa, budŜetów gmin lub funduszów celowych,
7) inne jednostki nie mające osobowości prawnej i nie będące spółkami,
8) osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, jeŜeli ich przychody netto ze sprzedaŜy
towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co
najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro.
Rachunkowość jest dobrze zorganizowana, gdy są przestrzegane ustalone zasady
postępowania. Zasady te honorują wszystkie kraje uczestniczące w międzynarodowych
stosunkach gospodarczych. Za prowadzenie rachunkowości w firmie odpowiada kierownik
jednostki lub, jeŜeli jest zatrudniony księgowy.
Do zakresu obowiązków głównego księgowego naleŜy:
1) organizowanie ewidencji zgodnie z ustawą o rachunkowości,
2) zapewnienie szczegółowości ewidencji dającej gwarancję ochrony mienia i wiarygodnej
informacji dla potrzeb zarządzania,
3) terminowe sporządzanie zewnętrznych sprawozdań,
4) kierowanie pracą podległych pracowników oraz ich szkolenie,
5) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg rachunkowych, dokumentów,
sprawozdań,
6) dobór właściwej formy rachunkowości,
7) czuwanie nad całokształtem dokumentacji rachunkowej wykorzystywanej przez inne
komórki organizacyjne przedsiębiorstwa.
Struktura to instrument zarządzania organizacją. Jest to uporządkowanie
pozycji w organizacji według zasad podziału pracy, co wiąŜe się z określeniem
specjalistycznych zadań, które muszą być wykonane, aby organizacja mogła funkcjonować
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
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i osiągać załoŜone cele. To zgrupowanie ról organizacyjnych w większe całości, podsystemy:
sekcje, wydziały, zakłady, piony – gdzie następuje obarczenie odpowiedzialnością za sprawną
realizację zagregowanych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, a zwłaszcza
kierowników tych podsystemów. To podział władzy i informacji w ramach organizacji,
a więc uporządkowanie pionowego podziału pracy w ramach szczebli struktury. Struktury
organizacyjne jednostki gospodarczej:
− Dział Administracji,
− Dział Księgowości,
− Dział Kadr,
− Sekretariat.
Podstawowa terminologia z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa
Tabela 1. Podstawowa terminologia z zakresu rachunkowości [opracowanie własne]

Pojęcie
Rachunkowość

Księgi rachunkowe

Aktywa

Pasywa

Przychód

Koszt

Wynik finansowy
Sprawozdanie finansowe

Określenie
system ewidencji gospodarczej odzwierciedlającej w formie
pienięŜnej zjawiska i procesy gospodarcze oraz sytuację
majątkową i wyniki działalności podmiotów gospodarczych
dokumentacja księgowa obejmująca zbiory zapisów
księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, odzwierciedlają
aktywa, pasywa, przychody i koszty przedsiębiorstwa, stanowią
podstawę do sporządzenia sprawozdania finansowego
zasoby majątkowe będące własnością przedsiębiorstwa,
przeznaczone do wykorzystywania w jego działalności, są to:
wartości niematerialne i prawne (prawa autorskie, licencje, znak
towarowy, programy komputerowe, koncesje), środki trwałe
(budynki, grunty, środki transportu, maszyny, urządzenia),
inwestycje długo– i krótkoterminowe (udziały wniesione do
innych jednostek, akcje posiadane przez daną jednostkę,
udzielone poŜyczki, środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
bankowych), naleŜności długo– i krótkoterminowe (kwoty
pienięŜne naleŜne od kontrahentów – odbiorców, urzędów itp.),
zapasy (materiały, towary, produkty)
źródła finansowania aktywów, są to: kapitały własne (kapitał
podstawowy, zapasowy, rezerwowy, wynik finansowy) oraz
kapitał obcy (zobowiązania długo– i krótkoterminowe –
kredyty, poŜyczki, zobowiązania wobec dostawców,
zobowiązania publiczno-prawne – zobowiązania z tytułu
podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne,
zobowiązania wobec pracowników i inne)
wyraŜona w pieniądzu wielkość sprzedaŜy produktów,
towarów, materiałów, usług, wartość naliczonych odsetek,
wielkość otrzymanych kar, grzywien
wyraŜone w pieniądzu zuŜycie rzeczowych składników
majątku, wynagrodzenie za pracę, usługi obce, a takŜe podatki,
ubezpieczenie majątku, opłaty oraz inne elementy związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
wyraŜony w pieniądzu rezultat działalności jednostki
gospodarczej osiągnięty w pewnym okresie
składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji
dodatkowej, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
sprawozdania z przepływu środków pienięŜnych
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Inwentaryzacja

działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których
celem jest ustalenie faktycznego stanu składników
aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, jak równieŜ składników
własnych
nie
ujmowanych
w bilansie
(ewidencja
pozabilansowa) bądź teŜ nie stanowiących własności danej
jednostki gospodarczej (np. dzierŜawionych, przejętych
w leasing)

4.1.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Co rozumiesz pod pojęciem ekonomia i czy się ona zajmuje?
Co rozumiesz pod pojęciem ekonomika i czym się ona zajmuje?
Jakie struktury organizacyjne działu księgowości moŜna spotkać w firmach?
Od czego zaleŜą struktury organizacyjne działu księgowości w firmach?
Kto nadzoruje pracę działu księgowości?
Jakie funkcje pełni rachunkowość?
Wymień pięć zasad rachunkowości?

4.1.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Uzupełnij tabelę wpisując wyznaczone elementy ekonomiki i ekonomii przedsiębiorstw.
Zaprezentuj wykonane ćwiczenie.
Elementy ekonomii

Elementy ekonomiki

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące
ekonomiki i ekonomii,
2) przeanalizować elementy ekonomiki i ekonomii przedsiębiorstw,
3) uzupełnić tabele wpisując elementy ekonomiki i ekonomii,
4) dokonać prezentacji wykonanego ćwiczenia.
−
−
−

elementów

WyposaŜenie stanowiska pracy:
stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu,
przybory do pisania,
literatura z rozdziału 6 dotycząca elementów ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw.
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Ćwiczenie 2
Znajdź w ustawie o rachunkowości artykuł, mówiący o terminie i częstotliwości
sporządzania inwentaryzacji. Zapisz nr artykułu i najwaŜniejsze informacje w zeszycie.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
prześledzić ustawę o rachunkowości,
odnaleźć rozdział dotyczący inwentaryzacji,
znaleźć artykuł odnoszący się do terminów i częstotliwości sporządzania inwentaryzacji,
zapisać w zeszycie, kiedy termin i częstotliwość inwentaryzacji uwaŜa się za dotrzymane.

−
−

WyposaŜenie stanowiska pracy:
ustawa o rachunkowości,
literatura z rozdziału 6 dotycząca rachunkowości przedsiębiorstw.

Ćwiczenie 3
Wstaw w puste miejsca terminy i pojęcia: rachunkowość, księgi rachunkowe, aktywa,
pasywa, przychód, koszt, wynik finansowy, sprawozdanie finansowe, inwentaryzacja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

WyraŜone w pieniądzu zuŜycie składników majątku to……………………………………
Zobowiązania z tytułu dostaw naleŜą do ……………………………………
…………………………………… to dokumentacja księgowa obejmująca zbiory
zapisów księgowych, obrotów i sald.
Do …………………………………… zalicza się między innymi środki trwałe
i materiały.
…………………………………… to wyraŜony w pieniądzu rezultat działalności
jednostki gospodarczej osiągnięty w pewnym okresie.
System ewidencji gospodarczej odzwierciedlającej w formie pienięŜnej zjawiska
i procesy gospodarcze oraz sytuację majątkową i wyniki działalności podmiotów
gospodarczych to ……………………………………
…………………………………… polega na ustaleniu faktycznego stanu składników
aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.
WyraŜona w pieniądzu wielkość sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów to
……………………………………
Bilans jest elementem ……………………………………
Sposób wykonania ćwiczenia

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) przypomnieć sobie podstawowe pojęcia i terminy z zakresu rachunkowości,
2) przeczytać uwaŜnie zdania,
3) wpisać w miejsce kropek odpowiednie terminy i pojęcia.

−

WyposaŜenie stanowiska pracy:
literatura z rozdziału 6 dotycząca rachunkowości przedsiębiorstw.
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4.1.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) wymienić elementy ekonomiki?
2) wymienić elementy ekonomii?
3) wskazać podstawowy akt prawny regulujący zasady prowadzenia
rachunkowości?
4) wyjaśnić, co określa ustawa o rachunkowości?
5) wyszukać w ustawie o rachunkowości interesujące cię informacje?
6) wskazać inne niŜ ustawa o rachunkowości, źródła prawa
dotyczące prowadzenia rachunkowości?
7) posłuŜyć się podstawową terminologią z zakresu rachunkowości?
8) określić zakres podmiotowy rachunkowości?
9) omówić nadrzędne zasady rachunkowości?
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Nie

4.2. Przepisy prawne regulujące zasady podejmowania
i prowadzenia działalności gospodarczej
4.2.1. Materiał nauczania
Działalność gospodarcza jest to działalność wykonywana w sposób zorganizowany
i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, w tym takŜe
z udziałem w osobowych spółkach cywilnych i handlowych.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U.04.173.1807), przedstawia przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej
i zasad jej ewidencjonowania.
Zgodnie z powyŜszymi przepisami osoba fizyczna rozpoczynająca działalność
gospodarczą moŜe składać wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do
właściwego ze względu na miejsce prowadzonej w przyszłości działalności Urzędu Miasta
lub Urzędu Gminy.
Obowiązek uzyskania koncesji wynika z ustawy Prawo działalności gospodarczej lub
innych ustaw regulujących szczegółowo dany rodzaj działalności.
W ciągu 14 dni od dnia wpisu firmy do ewidencji naleŜy udać się do właściwego ze
względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego. Na miejscu naleŜy
wypełnić wniosek RG–1 o wydanie numeru REGON.
Na etapie podejmowania działalności gospodarczej zasadnicze znaczenie maja przepisy
określające tryb postępowania podmiotów podejmujących działalność gospodarczą. NaleŜą do
nich przede wszystkim ustawy: o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawo działalności
gospodarczej, Kodeks spółek handlowych, o przedsiębiorstwach państwowych, Prawo
spółdzielcze, Kodeks cywilny. W czasie prowadzenia działalności gospodarczej
przedsiębiorstwa korzystają z tych wymienionych przepisów oraz z:
– prawa podatkowego,
– dotyczących rachunkowości,
– z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych,
– prawa pracy,
– dotyczących papierów wartościowych, bezgotówkowych form zapłaty, opakowań, cen,
zasad współpracy z odbiorcami i dostawcami.
Osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą moŜe złoŜyć
podanie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy. W formularzu
wpisujemy:
– nazwę firmy – najlepiej jest podać nazwę normalną z wersją skróconą, np. "Al–Ix"
Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe,
– imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania,
– imię i nazwisko pełnomocnika,
– rodzaj działalności – najlepiej jest wpisać wszystkie moŜliwe rodzaje działalności,
poniewaŜ jeśli będziemy chcieli poszerzyć dotychczasową, będzie trzeba za kaŜdy
dodatkowy wpis zapłacić. Przykładowe rodzaje działalności to: usługi biurowe,
tłumaczenia, marketing, reklama, pośrednictwo, usługi informatyczne, doradztwo
handlowe, import, eksport itp.,
– miejsce wykonywania działalności – z reguły chodzi tu o siedzibę firmy, którą będzie
trzeba odpowiednio oznakować na zewnątrz (szyld z nazwą i adresem firmy). Jednak,
gdy prace będą wykonywane u klienta, naleŜy zaznaczyć to obok siedziby firmy,
– datę rozpoczęcia działalności – naleŜy wpisać faktyczny moment rozpoczęcia. NaleŜy
wziąć pod uwagę czas oczekiwania na wpis do ewidencji. Średnio wynosi on w duŜych
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miastach 2–3 tygodnie + 3–4 tygodnie na załatwienie formalności w pozostałych
urzędach. W mniejszych miastach jest on czasami krótszy,
– numer zezwolenia, jeśli nasza działalność wymaga wydania zezwolenia.
Dokument składamy na miejscu, uiszczając opłatę w wysokości 100 zł za znaczki
skarbowe. Po ok. 2–3 tygodniach naleŜy zgłosić się po dokument wpisu naszej firmy do
ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten oprócz nas otrzymują takŜe Urząd
Skarbowy, ZUS i Urząd Statystyczny.
Podstawowe źródła prawa gospodarczego
− Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U nr 173,
poz.1807 z późn. zm.),
− Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U Nr 94, poz.
1037 z późn. zm.),
− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
− Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U z 2001 r. Nr
17, poz. 209),
− Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U z 2003 r. Nr 188, poz. 1848
z późn. zm.),
− Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U z 2002 r. Nr 112 poz. 981 z późn. zm.),
− Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U z 1991 r. Nr 46, poz.
203).

4.2.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Co rozumiesz pod pojęciem działalność gospodarcza?
Z jakich przepisów w czasie prowadzenia działalności gospodarczej skorzystasz?
Gdzie osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą musi złoŜyć podanie
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej?

4.2.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wybierz formę organizacyjno-prawną swojej firmy. Uzasadnij wybór.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
zgromadzić materiały i narzędzia do wykonania ćwiczenia,
zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii pracy,
zaplanować tok postępowania,
sporządzić plan działań,
zaprezentować plan działań,
przeprowadzić w zespole analizę ćwiczenia,
podsumować wykonane ćwiczenie.

–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
dokumenty prawne,
przybory do pisania.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

14

Ćwiczenie 2
Na podstawie wybranych źródeł prawa gospodarczego, uzupełnij luki w zdaniach:
1) Działalność gospodarcza jej rozpoczęcie i zakończenie odbywa się
………………………………………………………………………………………………
2) Spółki handlowe funkcjonują na podstawie aktu prawnego……………………………….
3) Przedsiębiorstwa państwowe działają zgodnie z ………………………………………….
4) Podstawowym aktem prawnym funkcjonowania spółdzielni jest…………………………
…………………………………………………………………………………………......
5) Wspólnicy spółki cywilnej działają ……………………………………….........................
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) przeanalizować obowiązujące wybrane źródła prawa gospodarczego,
2) wyszukać odpowiednie zapisy w wybranych źródłach prawa,
3) określić pełną nazwę obowiązującego aktu prawnego dla wyŜej wymienionych form.

–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
wybrane źródła prawa gospodarczego – ustawy,
stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu,
literatura z rozdziału 6 dotycząca przepisy prawne regulujące zasady podejmowania
i prowadzenia działalności gospodarczej.

Ćwiczenie 3
Odpowiedz na pytania. Czy brak w Polsce jednolitego zapisu dotyczącego prawa
gospodarczego ma wpływ na funkcjonowanie na rynku przedsiębiorcy? Jakie są tego
konsekwencje.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) przeanalizować treść pytania,
2) wpisać odpowiedź na zadane pytania w miejsce zaznaczone,
3) uzasadnić swoje przemyślenia.

–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
wybrane źródła prawa gospodarczego,
literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.
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4.2.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) nazwać podstawowy akt prawny, regulujący
gospodarczą?
2) wyjaśnić pojęcie prawo gospodarcze?
3) nazwać źródła prawa gospodarczego?
4) przedstawić zakres prawa gospodarczego?
5) określić, co jest przedmiotem prawa gospodarczego?

działalność
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Nie

4.3. Dokumentacja związana z prowadzeniem działalności
gospodarczej
4.3.1. Materiał nauczania
KaŜda umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i zawierać jasne określenie przede
wszystkim: rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, terminu rozpoczęcia i wynagrodzenia.
Pracodawca powinien najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia przez Ciebie pracy
potwierdzić to w formie pisemnej. Jeśli w umowie nie został określony termin rozpoczęcia
pracy, to za termin ten uwaŜa się dzień zawarcia umowy. Kodeks pracy wyróŜnia następujące
podstawowe rodzaje umów o pracę:
1) umowa na okres próbny,
2) umowa na czas określony,
3) umowa na czas nieokreślony,
4) plus nowe propozycje Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej, rozwaŜane w Sejmie.
Umowa na okres próbny
SłuŜy pracodawcy głównie do sprawdzenia, czy rzeczywiście będziesz przydatny
w firmie, a Tobie – na poznanie warunków pracy. Okres próbny nie moŜe przekraczać
3 miesięcy. Jeśli po tym terminie strony decydują się na kontynuowanie zatrudnienie,
to muszę zawrzeć jedną z trzech pozostałych umów o pracę (wzory umów zamieszczone
w załączniku 1).
Umowa na czas określony
MoŜna podpisać z pracownikiem kolejno tylko dwie takie umowy (o ile przerwy między
nimi nie przekraczały miesiąca), trzecia automatycznie staje się umową na czas nieokreślony.
Nie ma natomiast w przepisach wyraźnych granic długości takich umów. Nowelizacja
Kodeksu pracy z dnia 26 lipca 2002 r, utrzymała tę zasadę, jednak wykonywanie jej
zawieszono do momentu przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. W praktyce
oznacz to, Ŝe pracodawca będzie mógł zawierać z pracownikiem dowolną ilość umów o pracę
na czas określony.
Umowa na czas wykonywania określonej pracy
Zawiera się ją w celu wykonania konkretnego, konkretnego góry ograniczonego w czasie
zadania – gdy nie da się ściśle określić czasu trwania umowy. Strony muszą zgodnie określić
rodzaj pracy, którą ma świadczyć pracownik. Takiej umowy nie moŜna wypowiedzieć.
Kończy się w zasadzie z dniem ukończenia określonej w niej pracy.
Umowa na czas nieokreślony
To umowa bezterminowa, bez końcowego terminu jej trwania. Jest najkorzystniejsza dla
pracownika, bo najlepiej chroni przed zwolnieniem. MoŜe być przez pracodawcę
wypowiedziana tylko z uzasadnionych powodów, a jeśli pracownik poprosi
o reprezentowanie go przez związek zawodowy, to takŜe dopiero po uprzedniej konsultacji
pracodawcy z tym związkiem.
Umowa o dzieło
Bardzo często stosowana, szczególnie w stosunku do tych, za których pracodawca nie
musi odprowadzać składki na ZUS (np. studenci, emeryci). Nie ma teŜ obowiązku udzielania
Ci urlopu lub zasiłku chorobowego. Jeśli jest to w dodatku działalność twórcza i autorska (np.
napisanie raportu czy artykułu, zorganizowanie koncertu itp. – praktycznie bardzo wiele
rodzajów działalności), to koszt uzyskania przychodu wynosi 50 proc. Umowa o dzieło
zobowiązuje Cię do osiągnięcia określonego rezultatu, czyli wykonania umówionego dzieła.
Dziełem moŜe być np. uszycie spodni, przeprowadzenie remontu mieszkania czy
załoŜenie instalacji elektrycznej. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Ci za to
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wynagrodzenia, które powinno być określone w umowie, ale moŜe teŜ być ustalone w inny
sposób, np. poprzez wskazanie, co będzie podstawą do jego wypłacenia.
Musisz wykonać dzieło w sposób i w terminie zapisanym w umowie. Jeśli tego nie
zrobisz, zamawiający moŜe od umowy odstąpić lub zaŜądać zmiany sposobu
wykonania i wyznaczyć nowy termin – jeśli i tego nie dotrzymasz, to moŜe odstąpić od
umowy albo nakazać poprawki czy dalsze wykonanie komu innemu na Twój koszt.
Gdyby się okazało, Ŝe wykonałeś dzieło ściśle według wskazówek
zamawiającego, a mimo to jest ono wadliwe, to nie odpowiadasz potem za zniszczenie,
uszkodzenie lub niewłaściwą funkcjonalność dzieła, wynikłą z wadliwego wykonania i naleŜy
Ci się umówione wynagrodzenie. Powinieneś jednak wcześnie zawiadomić zamawiającego,
Ŝe jego wskazówki mogą sprawić, iŜ będzie wadliwe. MoŜe on jednak odliczyć od
wynagrodzenia to, co zaoszczędziłeś z powodu nie wykonania dzieła, np. materiały lub
zapłatę naleŜną osobom, które z tobą współdziałały.
WaŜne: umowa o dzieło nie rodzi dla zamawiającego obowiązku opłacania jakichkolwiek
ubezpieczeń społecznych!!!
Koszty: Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 20 proc. naleŜności pomniejszonej o koszty
uzyskania przychodów. Koszty wynoszą 20 proc. uzyskanego przychodu, ale mogą wynosić
50 proc., jeŜeli dzieło ma charakter działalności twórczej.
Umowa zlecenie
Zobowiązuje do wykonania określonej pracy, w określonym terminie, za określone
wynagrodzenie. Tak, Ŝe w przypadku takiej umowy jesteś zobowiązany do szczególnej
staranności działania. RóŜni ją od umowy o pracę, przede wszystkim to, Ŝe:
− nie ma tu podporządkowania pracodawcy,
− w ramach zlecenia usługi moŜe świadczyć nie tylko osoba fizyczna, ale i podmiot
gospodarczy (firma),
− w zasadzie pracodawca ma obowiązek odprowadzania za Ciebie składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe, zaś
wypadkowe jest obowiązkowe, jeśli wykonujesz pracę w siedzibie lub miejscu
prowadzenia działalności przez pracodawcę), w praktyce jednak, jeśli jesteś objęty
ubezpieczeniami (np. jako student), to pracodawca składek nie odprowadza (w ten sposób
oszczędza),
− nie ma Ŝadnych ograniczeń w liczbie kolejnych takich umów,
− nie skutkuje dla pracodawcy obowiązkiem udzielania urlopu, wypłacania odprawy,
zapłaty za okres niezdolności do pracy (choroby).
NaleŜy pamiętać o tym, iŜ zleceniodawca ma obowiązek opłaty składek ZUS.
Koszty: Pracodawca odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 20 procent
naleŜności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu, które mogą wynieść 20 albo 50
procent, jeŜeli korzystasz z praw autorskich (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim) do
tego dochodzą wspomniane wyŜej koszty ubezpieczeniowe.
Umowa agencyjna
W jej ramach zobowiązujesz się pośredniczyć za określoną stawkę w zawieraniu umów
między pracodawcą a klientem. Dotyczy to np. agentów ubezpieczeniowych.
Dowody księgowe
1. Dowód księgowy dokumentujący operację gospodarczo– finansową powinien:
− dokumentować zaistniałe zadania lub stany w danym miejscu i czasie,
− zawierać trwałą treść, rzetelne i kompletne dane,
− dokumentować
jednorodne operacje tzn., Ŝe na jednym dowodzie moŜna
dokumentować operacje tego samego rodzaju,
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−
−
−
−
−

być wystawiony chronologicznie i systematycznie numerowany,
być wystawiony wg ustalonego wzoru i określonej nazwie,
wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
poprawny merytorycznie i rachunkowo,
musi zawierać dane o podmiocie uczestników operacji, (podmiotowość dowodu
księgowego).

2. Do najwaŜniejszych funkcji dowodu księgowego zalicza się:
− funkcję „dokumentu”,
− funkcję dowodową,
− funkcję księgową,
− funkcje informacyjno-kontrolną.
3. Wzory dokumentów i formularzy stosowane w szkole winny spełniać w/w cechy i funkcje
prawne. Szkoła obok druków akcydensowych i formularzy uniwersalnych, moŜe
wykorzystywać wzory własne, uwzględniając własne potrzeby.
4. Druki zapewniające poprawność formalną i merytoryczną wypełniać naleŜy zgodnie
z następującymi zasadami:
− dowód do księgowania musi wynikać z faktów i zdarzeń zaistniałych,
− dowód musi być zapisany czytelnie i trwale,
− treść, liczby w poszczególnych polach wypełnione musza być w sposób nie budzący
wątpliwości,
− podpisy na dowodach księgowych, pieczątki ,daty muszą być w „oryginale”,
− numeracja kolejno wystawionych dowodów musi być ciągła, przyporządkowana
kolejnej dacie,
− dowody księgowe zbiorcze sporządza się na podstawie prawidłowych dowodów
źródłowych, pojedynczo wymienionych,
− jakiekolwiek wymazania i przeróbki na dowodach księgowych są niedopuszczalne,
− dowody źródłowe zewnętrzne mogą być korygowane wyłącznie przez dowody
korygujące wystawiającego,
− błędy w dowodzie księgowym wewnętrznym mogą być poprawione przez skreślenie
błędnego wpisu, wpisanie daty poprawki i podpisu osoby dokonującej czynności.
Skreślona treść lub liczba musi być nadal czytelna,
− dopuszcza się stosowanie skrótów i symboli, powszechnie znanych.
Dokumentacja księgowa
Dowody księgowe w szkole dzielimy na n/w grupy:
− zewnętrzne obce-otrzymane od kontrahentów,
− zewnętrzne własne-przekazane w oryginale kontrahentom.
Rodzaje dowodów księgowych:
1. Dowody kasowe
a) kwitariusz przychodów
b) wniosek o zaliczkę
c) rozliczenie zaliczki
d) faktury VAT i rachunki

– druk akcydensowy
– druk akcydensowy
– druk akcydensowy
– kopia potwierdzająca nabycie towaru lub usługi
przez wpłacającego /formularz uniwersalny/
e) rachunek za wykonaną pracę zleconą – formularz uniwersalny
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Klasyfikacja spółek
Spółki klasyfikuje się ze względu na przepisy prawne, jakim podlegają

SPÓŁKI
cywilne

handlowe

osobowe

kapitałowe

jawna

akcyjna
partnerska

komandytowo
–akcyjna

komandytowa

z ograniczoną
odpowiedzialnością

Rys. 1. Klasyfikacja spółek [opracowanie własne]
Tabela 2. Cechy charakterystyczne spółek [opracowanie własne]
Minimalna liczba
Osobowość
Dokumenty
załoŜycieli
Typ spółki
prawna
załoŜycielskie
(i uczestników
spółki)
Wystarczy
umowa
zawarta w
dowolnej
Nie jest osobą
Cywilna
Dwóch wspólników
formie, ale
prawną
powinna być
pisemna – dla
celów
dowodowych

Jawna

Umowa
Nie jest osobą
spółki na
prawną
piśmie

Dwóch wspólników

Komandytowa

Umowa w
Nie jest osobą
formie aktu
prawną
notarialnego

Dwóch wspólników

Odpowiedzialność
za zobowiązania

Minimalna
wysokość
kapitału
zakładowego

Pełna
odpowiedzialność
całym majątkiem
wszystkich
wspólników
solidarnie

Nie
wymagany
prawem

KaŜdy wspólnik
odpowiada bez
ograniczeń całym
swoim majątkiem
solidarnie z
pozostałymi
wspólnikami oraz
ze spółką
Co najmniej jeden
wspólnik –
komplementariusz
– odpowiada bez
ograniczenia za
zobowiązania
spółki,
a odpowiedzialność
co najmniej
jednego wspólnika
– komandytariusza
– jest ograniczona
do wysokości sumy
komandytowej
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Nieokreślony
prawem

Nieokreślony
prawem

Partnerska

Umowa w
formie aktu
notarialnego,
Nie jest osobą określająca
prawną
wolny zawód
wykonywany
przez
partnerów

Z ograniczoną
Jest osobą
odpowiedzialnością prawną

Akcyjna

Jest osobą
prawną

Umowa w
formie aktu
notarialnego

Statut w
formie aktu
notarialnego

Dwóch wspólników

Jeden udziałowiec

Trzech akcjonariuszy,
z wyjątkiem, kiedy
załoŜycielem jest
Skarb Państwa

Partner nie ponosi
odpowiedzialności
za zobowiązania
spółki powstałe w
związku
z wykonywaniem
zawodu przez
pozostałych
partnerów
Odpowiedzialność
ograniczona do
wysokości
posiadanych
udziałów
Odpowiedzialność
ograniczona do
wysokości
posiadanych akcji

Nieokreślony
prawem

50 000 zł,
jeden udział
to minimum
500 zł
500 000 zł,
akcje o
równej
wartości
nominalnej
nie niŜszej
niŜ 0,01 zł

Dokumenty i czynności rejestracji działalności gospodarczej osoby fizycznej, spółek
osobowych i kapitałowych.
1) Osoba fizyczna wpis do ewidencji gospodarczej. Pozostali KRS.
2) Rejestracja w Urzędzie statystycznym (REGON).
3) Wykonanie pieczątki firmowej.
4) ZałoŜenie konta firmowego w banku.
5) Rejestracja w Urzędzie Skarbowym.
6) Ubezpieczenie – ZUS.
7) Zgłoszenie w Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidzie.
Wymagane dokumenty to: dowód osobisty właściciela, zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
regon, nip, pieczątka, numer rachunku bankowego.
Wady i zalety działalności gospodarczej
Spółka cywilna – zalety:
− łatwość załoŜenia, proste procedury prowadzenia,
− prostota złączenia pomysłów i zasobów kilku osób,
− zaangaŜowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki.
Wady:
− solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki,
− zaangaŜowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki Spółka jawna.
Spółka jawna – zalety:
− łatwość załoŜenia i proste procedury prowadzenia,
− prostota złączenia pomysłów i zasobów kilku osób,
− zaangaŜowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki.
Wady:
− wymóg prowadzenia pełniej księgowości,
− trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw.
Spółka komandytowa – zalety:
− moŜliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników,
− moŜliwość korzystania z prostszych,
− zryczałtowanych form opodatkowania.
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Wady:
− koszty aktu notarialnego,
− wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia.
Spółka z o.o. – zalety:
− ograniczona odpowiedzialność,
− moŜliwość zaangaŜowania znacznego kapitału.
Wady:
− koszty aktu notarialnego,
− wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia.
Spółka akcyjna – zalety:
− ograniczona odpowiedzialność,
− status papieru wartościowego przyznany akcji.
Wady:
− Wymóg prowadzenia pełnej księgowości i badania sprawozdań.
Czynniki wyboru formy organizacji-prawnej
Jest on uzaleŜniony od przewidywanych warunków działań w ramach uregulowań
prawno ekonomicznych. NajwaŜniejsze to: przewidywany rodzaj działalności
przedsiębiorstw, liczba wspólników i ich status prawny, wysokość kapitału, przewidywania,
co do warunków rozwiązania lub upadłości spółki, przewidywany lub posiadany udział
w rynku, przewidywania dotyczące warunków zbycia lub dziedziczenia udziałów, względy
fiskalno– majątkowe, czynniki lokalizacyjne, określone warunki prawno instytucjonalne,
uwarunkowania środowiskowe.

4.3.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Co powinna zawierać kaŜda umowa o pracę?
Jakie znasz rodzaje umów o pracę?
Jakie znasz dowody księgowe?
Jaką znasz dokumentacje księgową?

4.3.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Określ najwaŜniejsze cechy wybranych spółek prawa polskiego.
Cechy spółek

Spółka
cywilna

Spółka
Spółka
Spółka
Spółka
jawna
komandytowa z o.o.
akcyjna
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe

Osobowość prawna
Akt załoŜycielski
utworzenia spółki
Minimalna liczba
załoŜycieli
Minimalna
wysokość wkładu
uczestnika do spółki
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Minimalna
wysokość wkładu
kapitału
zakładowego
Firma spółki jako
nazwa własna
podlegająca
szczególnej ochronie
Rejestracja spółki
Odpowiedzialność
uczestników za
zobowiązania spółki
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) przeczytać polecenie,
2) wyodrębnić cechy charakterystyczne wybranych spółek,
3) uzupełnić tabelę według podanych kryteriów.

–
–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
Kodeks cywilny,
Kodeks handlowy,
Panorama firm,
literatura z rozdziału 6 dotycząca dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności
gospodarczej.

Ćwiczenie 2
Dokonaj identyfikacji w najbliŜszym otoczeniu przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą. W określonych w tabeli formach organizacyjno-prawnych, wpisz
ich pełną nazwę oraz przedmiot działania.
Rodzaj formy
organizacyjno-prawnej
podmiotu gospodarczego
Przedsiębiorstwo
państwowe
Przedsiębiorstwo
komunalne
Spółdzielnia

Nazwa przedsiębiorstwa

Rodzaj działalności

Indywidualna działalność
gospodarcza
Spółka osobowa
Spółka kapitałowa
Fundacja
Stowarzyszenie
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Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
dokonać analizy funkcjonujących na rynku w najbliŜszym otoczeniu przedsiębiorców,
dokonać identyfikacji formy organizacyjno-prawnej,
ustalić rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej,
uzupełnić tabelę zgodnie z zawartym w zadaniu poleceniem.

–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
gazety lokalne,
panorama firm,
komputer z dostępem do Internetu.

Ćwiczenie 3
Uzupełnij tabelkę wpisując w miejsca wyznaczone cechy charakterystyczne: spółki
jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i indywidualnej działalności gospodarczej,
według określonych kryteriów.
Indywidualna działalność
gospodarcza
Niewiele formalności przy
zakładaniu przedsiębiorstwa

Spółka osobowa

Spółka kapitałowa

Brak określonych wymagań
kapitałowych
MoŜliwość zainwestowania
duŜego kapitału
Łatwość dokonywania zmian
w kapitale firmy
Stosunkowo niskie koszty
rejestracji
Osobowość prawna
Dowolna forma
opodatkowania
KaŜdy wspólnik ma prawo do
równego udziału w zyskach
Wspólnicy odpowiadają za
zobowiązania spółki do
wartości ich udziału
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) przeanalizować przedstawione zalety zaproponowanych form organizacyjno-prawnych
przedsiębiorstw,
2) uzupełnić miejsca w tabelce, wpisując wady i zalety form organizacyjno-prawnych
według odpowiednich kryteriów.
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–
–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
Kodeks handlowy,
Kodeks cywilny,
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
literatura z rozdziału 6 dotycząca dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności
gospodarczej.

4.3.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1)
2)
3)
4)

określić, co powinna zawierać umowa o pracę?
wymienić rodzaje umów o prace?
wyjaśnić dowody księgowe?
wymienić dokumentacje księgową?
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Nie

4.4. Struktura budŜetu przedsiębiorstwa
4.4.1. Materiał nauczania
Liczne firmy działają bez formalnych planów. W nowo powstałych przedsiębiorstwach
kierownictwo jest nieraz zbyt zajęte, by opracowywać plany, a w małych moŜe sądzić, Ŝe
planowanie jest potrzebne tylko wielkim korporacjom. W ustabilizowanych
przedsiębiorstwach często pojawia się pogląd, Ŝe skoro dobrze szło bez formalnego
planowania, to widać nie jest ono aŜ tak istotne. Pojawiają się sprzeciwy wobec tracenia czasu
na przygotowywanie planów na piśmie, argumentuje się, Ŝe zmiany na rynku następują zbyt
szybko, by plan mógłby być uŜyteczny. Formalne planowanie moŜe jednak przynieść wiele
korzyści wszelkim typom firm, duŜym i małym, nowym i dojrzałym. Zmusza firmę do
zdefiniowania celów i polityki, prowadzi do lepszego skoordynowania wysiłków, daje lepsze
i umoŜliwia skontrolować standardy wydajności. Firmy uzyskujące najlepsze wyniki planują
w sposób, który nie tłumi przedsiębiorczości. Przygotowują one zazwyczaj plany roczne,
długoterminowe i strategiczne.
Planowanie strategiczne tworzy platformę dla planu marketingowego, którego punktem
wyjścia jest określenie ogólnego celu i misji. To z kolei kieruje ustalenie mierzalnych celów
przedsiębiorstwa. Następnie zbiera się informacje o samej firmie, jej konkurentach, rynku
i ogólnym otoczeniu, w którym działa. Następnie zarząd podejmuje decyzję, jaki portfel
przedsięwziąć i produktów jest najkorzystniejszy. Pozwala to sformułować cele strategiczne
będące drogowskazem dla rozmaitych działań firmy. Następnie kaŜda jednostka biznesu
i produktu opracowuje szczegółowy plan marketingowy i inne plany funkcjonalne, zgodne
z planem całej firmy. Planowanie marketingowe odbywa się na poziomach jednostki biznesu,
produktu i rynku, stając się uzupełnieniem planowania strategicznego.
Termin planowanie marketingowe uŜywany jest w celu opisania metod stosowania
zasobów dla osiągnięcia celów rynkowych. Wydaje się to proste, ale w gruncie rzeczy jest to
dość skomplikowany proces. Zasoby i cele róŜnią się w zaleŜności od przedsiębiorstwa,
zmieniają się takŜe w czasie. Planowanie marketingowe stosuje się dla segmentacji rynku,
określania pozycji na rynku, przewidywania wielkości rynku, a takŜe planowania udziału
przyszłego rynku w kaŜdym jego segmencie. Obejmuje ono:
1) Przeprowadzanie badań wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.
2) Określenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.
3) Wypracowanie załoŜeń.
4) Przewidywanie.
5) Ustalanie celów rynkowych.
6) Wypracowanie strategii marketingowych.
7) Definiowanie programów.
8) Ustalanie budŜetów.
9) Przegląd rezultatów, rewizja celów, strategii lub programów.
Proces planowania zapewni:
1) Lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa dla określenia moŜliwości rynkowych.
2) Podbudowanie duch zespołu i toŜsamości przedsiębiorstwa.
3) Pomoc w osiągnięciu celu zespołowego przedsiębiorstwa.
Dodatkowo, badania marketingowe przeprowadzone dla potrzeb procesu planowania
stanowić będą takŜe stałą bazę informacji dla pomysłów bieŜących i przyszłych.
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Cele planowania marketingowego
Nieodzownym elementem kaŜdego zaplanowanego działania jest cel, do którego ma
zmierzać. Występujący w procesie planowania wybór celów strategicznych nie jest niczym
niezwykłym. Jest to powszechnie występujący element racjonalizacji działań. Cel jest
punktem zorientowania wszelkich działań przed, w trakcie oraz po ich realizacji. Jednym
z istotnych problemów tego etapu jest współzaleŜność między strategia a celem. Ustalenie
określonego celu będzie miało takie następstwa, iŜ spowoduje ograniczenie wyboru między
róŜnymi rodzajami strategii. Z kolei wybór określonego typu strategii marketingowej będzie
rysował perspektywę określonego zbioru moŜliwych do osiągnięcia celów. Formułując cel
strategii, naleŜy pamiętać, Ŝe jego postać będzie uzaleŜniona od długości okresu, na jaki jest
przewidziane jego osiągnięcie oraz sposobu wyraŜenia (ilościowy lub jakościowy).
Aby moŜna było mówić, Ŝe zdefiniowany cel ma charakter strategiczny, powinien on zostać
sformułowany na dłuŜszy okres. Cele ustalone na krótszy okres mają charakter taktyczny
i z reguły są nazywane celami taktycznymi lub operacyjnymi. Innym czynnikiem
wpływającym na postać celu jest sposób jego wyraŜenia. Cel strategiczny moŜe być wyraŜony
w postaci ilościowej lub jakościowej. W pierwszym przypadku będzie on wyraŜony
za pomocą wielkości planowanego do osiągnięcia poziomu jakiegoś czynnika.
Tak sformułowany cel strategiczny jest bardzo wyraźnym wyznacznikiem realizacji strategii.
Wiemy, kiedy zostanie zrealizowany. Nastąpi to wtedy, kiedy osiągniemy załoŜony poziom
sprzedaŜy. Cel wyraŜony w sposób jakościowy będzie zakładał osiągnięcie jakiegoś stanu lub
powstanie określonej sytuacji rynkowej. Przy wyznaczaniu celów strategii marketingowej
mamy do czynienia z zasadą sformułowaną juŜ wcześniej. Cel strategii marketingowej musi
dotyczyć jednostki strategicznej będącej przedmiotem tego planowania. Występuje pięć
podstawowych rodzajów celów strategicznych:
1) Zysk.
2) Udział w rynku.
3) Wielkość sprzedaŜy.
4) Wzrost.
5) Wykreowanie produktu niewraŜliwego na działania konkurentów.
Wszystkie one są tzw. celami pierwotnymi. Oznacza to, Ŝe mogą być celami głównymi
dla pozostałych celów marketingowych.
Struktura i przeznaczenie
Plan marketingowy jest dokumentem zawierającym plan wprowadzenia na rynek towarów
i usług. Termin towary zawiera równieŜ komponent usługi np. obsługę posprzedaŜną,
doradztwo techniczne oraz obsługę techniczną magazynowania. Plan marketingowy powinien
mieć sformalizowaną strukturę i moŜe być uŜywany formalny, jak i nieformalny dokument
z załoŜeniami jego duŜej elastyczności.
Zastosowanie planu marketingowego:
1) do przygotowania argumentacji w celu wprowadzenia nowego towaru,
2) dla ponownego pobudzenia rynku dla obecnie produkowanych towarów,
3) dla połączenia pełnego planu marketingowego departamentu, działu czy przedsiębiorstwa
z biznes planem przedsiębiorstwa lub z jego planem rozwoju.
Plan marketingowy moŜe odnosić się do rynku regionalnego, ogólnokrajowego lub
globalnego. W zasadzie moŜliwe jest ułoŜenie planów dla pojedynczych towarów
w poszczególnych regionach. W praktyce zaś przygotowuje się tylko niektóre plany
indywidualne, częstsze jest przygotowanie planów o szerszym zasięgu. Pomimo
fundamentalnych róŜnic pomiędzy typami poszczególnych produktów, kluczowe zasady
marketingu stosują się do nich w takim samym zakresie. Sposób zastosowania tych zasad
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przyjmie inne formy w sektorach: konsumenckim, kapitałowym czy usługowym, nie mniej
podstawowe podejście do przygotowania planu powinno być takie samo. Pełna struktura
planu będzie właściwa tylko dla pełnego planu marketingowego firmy i innych waŜniejszych
planów marketingowych. Podstawowy plan marketingowy znajduje zastosowanie w wypadku
pojedynczych rynków lub produktów. Nie zawiera on informacji budŜetowych oraz
zestawienia zysków i strat. Planowanie jest jedną z najwaŜniejszych funkcji zarządzania. Plan
rozwoju przedsiębiorstwa czy biznesplan są podstawą całego przedsięwzięcia. Plan
marketingowy jest tylko jedna z części planu rozwoju, stąd teŜ proces przygotowywania go
musi być zintegrowany z całym procesem planowania i opracowywania budŜetu
w przedsiębiorstwie. W celu przygotowania planu rozwoju przedsiębiorstwo musi ustalić cele
całej firmy, przeprowadzić badania oraz przygotować plany dla poszczególnych działów.
Wszystkie plany naleŜy zestawić w jeden skoordynowany plan, pamiętając, Ŝe plan
marketingowy jest równieŜ jednym z nich. SprzedaŜ to przekonywanie klientów do nabycia
produktów, stanowi ona tylko jedne aspekt procesu marketingowego. Marketing zajmuje się
odkrywaniem potrzeb klienta i dopasowywaniem produktów i usług dla ich realizacji, co
w efekcie przynosi zysk przedsiębiorstwu. Marketing obejmuje:
− moŜliwości przedsiębiorstwa,
− Ŝądania klientów,
− środowisko marketingowe, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.
MoŜliwości przedsiębiorstwa określa kontrola czterech głównych elementów marketing
mix:
− sprzedany produkt,
− polityka cenowa,
− sposób promocji produktu,
− metody dystrybucji.
Planowanie marketingowe określa takŜe stosowanie zasobów marketingowych dla
osiągnięcia celu. Stosowana jest w segmentowaniu rynku, określaniu pozycji na
rynku, w przewidywaniu wielkości rynku i udział w rynku w kaŜdym segmencie.
Podstawowe zasady marketingowe stosuje się zarówno w marketingu towarów
konsumpcyjnych, inwestycyjnych, jak i usług. Generalny plan marketingowy
przedsiębiorstwa moŜe być skonstruowany w oparciu o pomniejsze plany dla poszczególnych
produktów czy regionów. Plan marketingowy przedsiębiorstwa ustala cele marketingowe
przedsiębiorstwa i proponuje strategie dla ich osiągnięcia.

4.4.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Co rozumiesz pod pojęciem planowanie strategiczne firmy?
Jakie firmy są obowiązane do tworzenia planu strategicznego?
Co firma zyska tworząc plan strategiczny?
Jaki znasz cel i misje planu marketingowego?
Co obejmuje plan marketingowy firmy?

4.4.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Odpowiedz na pytanie: Na czym polega zasada marketingu uznająca kluczową rolę
klienta i w jaki sposób moŜe się przejawiać jej stosowanie w działalności przedsiębiorstwa.
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Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) ustalić korzystając z posiadanej wiedzy i literatury, odpowiedź na pytanie i dobrać
odpowiednie przykłady,
2) zanotować odpowiedź.
−
−

WyposaŜenie stanowiska pracy:
stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu,
literatura z rozdziału 6 dotycząca struktura budŜetu przedsiębiorstwa.

Ćwiczenie 2
Dobierz określone rodzaje marketingu do charakteru działalności poszczególnych
podmiotów gospodarczych.
Regionalna sieć sklepów
spoŜywczych

Marketing dóbr, marketing komercyjny, marketing regionalny,
marketing pośredni

Mały zakład fryzjerski
DuŜy producent Ŝarówek
Międzynarodowy koncern
ubezpieczeniowy
Partia polityczna
Schronisko dla bezdomnych
zwierząt
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) przyporządkować korzystając z opanowanej wcześniej wiedzy, wymienione poniŜej
rodzaje marketingu do charakteru działalności podmiotów gospodarczych
przedstawionych w tabeli,
2) wpisać wybrane rodzaje marketingu do odpowiednich wierszy w tabeli zgodnie
z podanym wzorem.
marketing
dóbr
marketing
regionalny

−
−

marketing
usług
marketing
krajowy

marketing
komercyjny
marketing
bezpośredni

marketing
społeczny

marketing
globalny

marketing
pośredni

WyposaŜenie stanowiska pracy:
stanowisko z dostępem do Internetu,
literatura z rozdziału 6 dotycząca struktura budŜetu przedsiębiorstwa.
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marketing
międzynarodowy
marketing
lokalny

4.4.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) określić firmy obowiązane do tworzenia plany strategicznego firmy?
2) określić co firma zyska tworząc plan marketingowy?
3) określić osobę odpowiedzialną za tworzenie planu marketingowego?
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Nie

4.5. Formalności związane z podejmowaniem działalności
gospodarczej
4.5.1. Materiał nauczania
Dokumentacja związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze
zm.),
2) Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 poz. 930 ze
zm.).
Wymagane dokumenty:
Pisemne zawiadomienie organu podatkowego najpóźniej w terminie siedmiu dni od
powstania okoliczności o:
1) zmianach mających wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty
podatkowej, dotyczących w szczególności:
− stanu zatrudnienia,
− miejsca prowadzenia działalności,
− rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
− liczby stanowisk na parkingu w zakresie usług parkingowych,
− liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych,
− liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie usług
weterynaryjnych,
− liczby sprzedawanych posiłków domowych,
− liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
− liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji,
2) przyczynach utraty warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,
3) likwidacji działalności.
Zawiadomienie o zmianach powinno zawierać:
− dane osobowe podatnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP,
− datę sporządzenia zawiadomienia,
− wskazanie adresata (Naczelnik Urzędu Skarbowego w…….),
− datę i przyczynę zmiany,
− podpis podatnika.
Etapy podejmowania działalności gospodarczej
1) Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta.
2) Nadanie numeru statystycznego REGON.
3) Wykonanie pieczątki.
4) ZałoŜenie firmowego konta bankowego.
5) Rejestracja w Urzędzie Skarbowym.
6) Ubezpieczenie Społeczne w ZUS.
7) Zgłoszenie działalności do Państwowej Inspekcji Pracy.
8) Zgłoszenie działalności do Państwowej Inspekcji Sanitarnej SANEPID.
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Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta
Osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych, mający zamiar załoŜyć działalność
gospodarczą muszą złoŜyć zgłoszenie o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej w urzędzie miasta.
Informacje wymagane przy zgłaszaniu działalności gospodarczej:
− imię i nazwisko przedsiębiorcy,
− nazwę firmy (nieobowiązkowo),
− nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
− adres zamieszkania przedsiębiorcy,
− adres siedziby firmy,
− rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD),
− miejsce/a wykonywania działalności,
− datę rozpoczęcia działalności (warto pamiętać, Ŝe od tego dnia obejmują przedsiębiorcę
wszystkie procedury prawno-podatkowe i księgowe).
Dodatkowe wymogi:
− okazanie dokumentu toŜsamości,
− opłata do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości ustalonej przez Radę Gminy.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej,
zgłoszenia do ewidencji dokonuje kaŜdy ze wspólników z osobna – kaŜdy teŜ wnosi osobno
opłatę. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zostaje
wydane w ciągu maksymalnie 14 dni. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają
uzyskania koncesji, zezwoleń, uprawnień lub wpisu do rejestru działalności regulowanej (np.
lekarze, pielęgniarki, świadczący pomoc prawną).
Nadanie numeru statystycznego REGON
O dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki
Narodowej naleŜy wystąpić w ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej. Numer Regon jest potrzebny w kontaktach z Urzędem Skarbowym, Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych, kontrahentami i przy rozliczeniach.
Wniosek o wpis wypełnia się na formularzu Wniosku RG–1, w którym podaje się:
− nazwę i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą – dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator
systemu ewidencji ludności PESEL,
− formę prawno-organizacyjną (osoba fizyczna, spółka cywilna),
− stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
− wykonywaną działalność, w tym rodzaj głównej działalności,
− datę powstania, rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia działalności,
− nazwę organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwę rejestru (ewidencji) i nadany przez
ten organ numer (np. numer ewidencyjny zaświadczenia o wpisie do ewidencji nadany
w Urzędzie Miasta).
Do złoŜenia wniosku RG–1 potrzebne są:
− kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał
dokumentu do wglądu),
− dowód osobisty.
Wnioski
przyjmowane
są
w
Urzędzie
Statystycznym,
który
wydaje
zaświadczenie o nadanym numerze REGON w dniu złoŜenia wniosku, nie później jednak niŜ
w ciągu 14 dni.
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Wykonanie pieczątki
Pieczątka firmowa jest niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub
wystawianiu dokumentów sprzedaŜy. Standardowo pieczątka powinna zawierać:
− oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy),
− dane teleadresowe siedziby firmy,
− numer NIP,
− numer REGON.
ZałoŜenie firmowego konta bankowego
Przy zakładaniu działalności gospodarczej istnieje obowiązek posiadania firmowego
rachunku bankowego. Obowiązkowe jest takŜe powiadomienie odpowiednich organów
o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego przedsiębiorstwa w terminie
najdalej 14 dni od daty ich powstania. Konto bankowe słuŜy między innymi do:
− dokonywania płatności na rzecz Urzędu Skarbowego,
− dokonywania płatności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
− dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą.
Większość banków wymaga dołączenia do wniosku o otwarcie rachunku róŜnych
dokumentów, w tym:
− dowodu osobistego,
− kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wraz
z oryginałem do wglądu),
− kserokopii zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i numeru NIP (wraz z oryginałami
do wglądu).
Wybór banku przez przedsiębiorcę jest dowolny.

4.5.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Jakie są wymagane dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?
Gdzie odbywa się rejestracja firmy?
Gdzie uzyskasz nadania REGON–u?
Co musi zawierać pieczątka firmowa?

4.5.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Opracuj w formie opisowej, jakie formalności musisz wykonać, aby podjąć własną
działalność gospodarczą. Zaprezentuj wykonane ćwiczenie.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące formalności związanych
z podejmowaniem działalności gospodarczej,
2) przeanalizować etapy podejmowania działalności gospodarczej,
3) opracować w formie opisowej formalności związane z podejmowaniem działalności
gospodarczej,
4) dokonać prezentacji wykonanego ćwiczenia.
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−
−
−
−

WyposaŜenie stanowiska pracy:
stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu,
notatnik,
przybory do pisania,
literatura z rozdziału 6 dotycząca formalności związanych z podejmowaniem działalności
gospodarczej.

4.5.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) wymienić
rodzaje
wymaganej
dokumentacji
z prowadzeniem działalności gospodarczej?
2) określić, gdzie odbywa się rejestracja firmy?
3) określić, co musi zawierać pieczątka firmowa?

związanej
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Nie

4.6. Rozliczanie się z urzędem skarbowym z tytułu róŜnych
podatków
4.6.1. Materiał nauczania
Formy opodatkowania działalności gospodarczej zaleŜą od rodzaju działalności,
podmiotu opodatkowania oraz wielkości obrotów danej firmy.
Opodatkowanie podatkiem osób fizycznych:
− na zasadach przewidzianych w ustawie z 20.11.1998r. O zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
− podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej ustalanym przez naczelnika Urzędu
Skarbowego w formie decyzji,
− zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych,
− na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawa z dnia 26
lipca 1991r z późn. zm.,
− podatkiem od towarów i usług VAT.
Opodatkowanie podatkiem od osób prawnych na warunkach i zasadach przewidzianych
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – ustawa z dnia 15 lutego 1992r. z póź.
Zm.
Jednym ze stosowanych podatków stosowanych przez prowadzących działalność
gospodarczą jest podatek od towarów i usług (VAT). Podstawą funkcjonowania tego podatku
jest ustawa z11 marca 2004r. r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym.
Podstawowym aktem wykonawczym jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca
2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym. Podatkiem od towarów i usług (VAT) objęte są podmioty
wykonujące czynności, które zgodnie z ustawą podlegają opodatkowaniu. Te czynności to
sprzedaŜ towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, a takŜe eksport i import towarów lub usług. Podstawa opodatkowania podatkiem od
towarów i usług jest obrót netto, co oznacza kwotę naleŜna z tytułu sprzedaŜy towarów,
pomniejszona o kwotę naleŜnego podatku.
Aktualne stawki VAT wynoszą:
− podstawowa 22%,
− obniŜona, stosowana do określonych ustawą towarów – 7%,
− obniŜona stosowana, do produkcji rolnej – 3%.
Do prawidłowego rozliczenia podatku VAT niezbędne są dokumenty:
− zakupu – faktury VAT od dostawcy,
− sprzedaŜy – odpowiednio faktury VAT dla odbiorców, wydruki (raporty) kas fiskalnych
oraz przy sprzedaŜy nieudokumentowanej – dokumenty sporządzone przez podatnika
potwierdzające wielkość sprzedaŜy na podstawie osiągniętych utargów.
Podmioty zarejestrowane jako płatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia ewidencji dla
potrzeb VAT. Podatnik VAT składa w urzędzie skarbowym deklarację VAT i dokonuje wpłat
w okresach miesięcznych.
Podatki dochodowe charakteryzują się tym, Ŝe przedmiotem opodatkowania jest osiągany
dochód, czyli nadwyŜka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Ustalenie dochodu wymaga
odpowiedniej ewidencji, aby moŜna było obliczyć wysokość osiąganych przychodów
i ponoszonych kosztów.
W odpowiednim Urzędzie Skarbowym (w zaleŜności od miejsca zamieszkania – osoby
fizyczne, adresu siedziby – spółki cywilne) naleŜy:
− dokonać rejestracji (NIP),
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−
−

wybrać formę opodatkowania (uiszczania podatku dochodowego),
zrejestrować się na potrzeby podatku VAT.
O prawie wyboru formy opodatkowania decyduje charakter działalności, jaką podmiot
zamierza prowadzić. Wyboru dokonuje się za pomocą specjalnych formularzy.

Ubezpieczenie społeczne w ZUS
Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:
− emerytalnemu,
− rentowemu,
− wypadkowemu,
− zdrowotnemu,
− dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy,
− dobrowolne ubezpieczenie – ubezpieczenie chorobowe.
Przedsiębiorca ma 7 dni, od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, na
zgłoszenie się do Inspektoratu ZUS (odpowiadającego adresowi zamieszkania
przedsiębiorcy).
Formularze zgłoszenia firmy w ZUS (wzory w załączniku 1):
− ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej) – zgłoszenie firmy,
− ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek – spółki cywilnej),
− ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) – dotyczy sytuacji,
w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny
sposób, dotyczy równieŜ wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują
dochody w inny sposób, czy nie,
− ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) – dotyczy sytuacji, gdy poza
prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje
pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyŜszą,
moŜna je uzyskać w oddziale ZUS.
Terminy – jeśli przedsiębiorca:
− zatrudnia pracowników, wpłaca składki na ubezpieczenia społeczne i składa dokumenty
rozliczeniowe do 10 dnia następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności,
− nie zatrudnia pracowników, rozlicza się z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca po
miesiącu zatrudnienia.
Dokumenty:
− dowód osobisty,
− zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji (numer oraz organ prowadzący rejestr
przedsiębiorców),
− numer NIP (kserokopię, oryginał dokumentu do wglądu),
− numer REGON (kserokopię, oryginał dokumentu do wglądu),
− numer rachunku bankowego firmy,
− w przypadku zatrudniania pracowników – dane osobowe pracowników, obejmujące
numery PESEL i NIP.
Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę –
stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki
dochód nie moŜe być mniejszy, niŜ 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).
Początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z moŜliwości odprowadzania niŜszych
składek na ubezpieczenie społeczne.
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Zgłoszenie działalności do Państwowej Inspekcji Pracy
Przedsiębiorca – pracodawca, w przypadku zatrudnienia pracownika lub pracowników,
musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy
i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej
działalności oraz liczbie pracowników w ciągu 30 dni od daty ich zatrudnienia.
Pracodawca jest takŜe odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich (zgodnych
z przepisami) warunków pracy na terenie:
− zakładu pracy,
− obiektów budowlanych,
− w pomieszczeniach (w tym: na podłogach, ścianach, stropach, oknach i innych częściach
oszklonych, schodach),
− w zakresie:
− wyposaŜenie pomieszczeń i infrastrukturę towarzyszącą, czyli ogrzewanie,
wentylację, oświetlenie, narzędzia i inne urządzenia techniczne,
− stanowisko pracy, maszyny,
− pomieszczenia i urządzenia socjalne oraz sanitarne.
Zatrudniając pracowników w ramach stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest do
opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na
Fundusz Pracy.

4.6.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Od czego zaleŜy forma opodatkowania działalności gospodarczej?
Jakim podatkiem są opodatkowane osoby fizyczne?
Jakim podatkiem są opodatkowane osoby prawne?
Jakie znasz stawki VAT?
Czym charakteryzują się podatki dochodowe?
Jakim ubezpieczeniom podlegają rozpoczynający działalność gospodarcza?

4.6.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wystaw fakturę, mając dane:
Sprzedawca: „ABC” PHU, ul. Krótka 6, 71–123 Szczecin, NIP: 851–123–56–89
Nabywca: „Malibu” sp. z o.o., ul. Długa 15, 70–789 Szczecin, NIP: 852–963–74–12
Data wystawienia faktury: 10 XI 2005 r.
Sposób zapłaty: gotówka
Sprzedany towar (ceny netto, VAT = 22%): 15 kg cukru (1,20 zł/kg), 5 kg kawy (21 zł/kg), 5
opakowań herbaty (5,50 zł/szt.), 100 opakowań śmietanki do kawy (0,35 zł/szt.).
Sposób wykonania ćwiczenia
1)
2)
3)
4)
5)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
sprawdzić, czy podane są wszystkie informacje, niezbędne do wystawienia faktury,
uzupełnić brakujące elementy,
wystawić fakturę VAT (oryginał i kopię),
zaznaczyć, która faktura powinna trafić do sprzedawcy, a która do nabywcy,
wystawić w razie wystąpienia błędów fakturę korygującą.
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WyposaŜenie stanowiska pracy:
faktura VAT,
faktura VAT korygująca,
literatura z rozdziału 6 dotycząca rozliczania się z urzędem skarbowym z tytułu róŜnych
podatków.

−
−
−

Ćwiczenie 2
Robiąc zakupy w sklepach, kioskach, zbieraj paragony z kas fiskalnych. Na ich podstawie
wpisz nazwy towarów, które kupiłeś, w rozbiciu na poszczególne stawki podatku VAT, do
tabeli, której wzór podano poniŜej.
Na paragonie fiskalnym obok kwoty za dany towar, jest umieszczony symbol – drukowana
litera: A, B, C lub D. Oznaczają one odpowiednią stawkę podatku VAT. Na końcu paragonu
fiskalnego jest przyporządkowanie litery do odpowiedniej stawki podatku VAT. Na tej
podstawie będziesz w stanie określić, które towary są opodatkowane daną stawką podatku
VAT.
Moje zakupy
Stawka podatku/
zwolnienie z podatku
22%
7%
3%

Nazwy towarów

0%
zwolnienie

Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
zbierać paragony fiskalne zrobionych przez siebie oraz rodzinę i znajomych zakupów,
przygotować wykorzystując edytor tekstu, tabelę zgodną ze wzorem,
uzupełnić tabelę na podstawie paragonów fiskalnych,
sprawdzić w załącznikach do Ustawy o podatku od towarów i usług, jakie inne towary
i usługi są objęte inną niŜ podstawową stawką lub są zwolnione z podatku VAT,
zapisać nowe przykłady zgodne z tekstem Ustawy,
wydrukować wypełnioną tabelę.

WyposaŜenie stanowiska pracy:
− stanowisko komputerowe z dostępem do drukarki, edytor tekstu,
− tekst Ustawy o podatku od towarów i usług,
− literatura z rozdziału 6 dotycząca rozliczania się z urzędem skarbowym z tytułu róŜnych
podatków .

4.6.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) określić od czego zaleŜy opodatkowanie działalności firmy?
2) określić aktualne stawki VAT?
3) wymienić rodzaje ubezpieczeń jakim podlegają rozpoczynający
działalność gospodarcza?
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Nie

4.7. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
4.7.1. Materiał nauczania
Opodatkowanie na zasadach ogólnych oznacza dla podatnika opłacanie podatku od
dochodów faktycznie osiągniętych, a więc od przychodów pomniejszonych o koszty ich
uzyskania. Osoby, które osiągają dochody z działalności gospodarczej, z reguły
opodatkowane są na zasadach ogólnych na podstawie prowadzonej przez nich podatkowej
księgi przychodów i rozchodów.
Podstawę prawną prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowi
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r. nr
14, poz. 176 z późn. zm., zwana dalej u.p.d.o.f.). Ustawa ta określa podmioty, które są
zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz upowaŜnia
ministra finansów do określenia w drodze rozporządzenia sposobu prowadzenia takiej księgi
i ustalenia szczególnych warunków, jakie powinna spełniać księga. Obecnie
obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie ministra finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475
z późn. zm.).
Na wysokość podatku dochodowego opłacanego na zasadach ogólnych, na podstawie
podatkowej księgi przychodów i rozchodów wpływa przede wszystkim wysokość
osiągniętego przychodu oraz poniesionych kosztów jego uzyskania. Nie ma znaczenia w tym
przypadku liczba zatrudnionych pracowników ani liczba mieszkańców miejscowości,
w której wykonywana jest działalność, ani teŜ rodzaj wykonywanej działalności.
I właśnie w celu zaewidencjonowania osiąganych przychodów i związanych z tymi
przychodami kosztów podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Obowiązek prowadzenia księgi
Podatkową księgę przychodów i rozchodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od
osób fizycznych mają obowiązek prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych,
spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie:
− wykonujące działalność gospodarczą,
− jeŜeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły 800 000 euro.
Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy równieŜ osób:
− wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach
zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,
− prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeŜeli osoby te zgłosiły zamiar
prowadzenia tych ksiąg,
− duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.
Zawiadomienie o prowadzeniu księgi
Podatnicy,
którzy
rozpoczynają
prowadzenie
działalności
gospodarczej
albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania
podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, mają obowiązek zawiadomić
w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania
podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej załoŜenia, czyli w przypadku:
− prowadzenia księgi przed końcem roku do 21 stycznia roku podatkowego,
− zaprowadzenia księgi w ciągu roku najpóźniej w 21 dniu licząc równieŜ dzień, w którym
księgę zaprowadzono.
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JeŜeli przychody podatnika przekroczą 800 000 euro musi on prowadzić zamiast ksiąg
podatkowych księgi rachunkowe. Często zdarza się, iŜ podatnicy uwaŜają, Ŝe juŜ w dniu
przekroczenia wskazanego limitu muszą zacząć prowadzić księgi rachunkowe. Jednak trzeba
zauwaŜyć, Ŝe nie ma takiego obowiązku, gdyŜ limit ten zawsze odnosi się do roku
poprzedniego. Przekroczenie go w ciągu roku nie rodzi dla podatnika Ŝadnych skutków, nadal
prowadzi on podatkową księgę przychodów i rozchodów.
JeŜeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki
jawnej lub spółki partnerskiej zawiadomienie o prowadzeniu księgi muszą złoŜyć wszyscy
wspólnicy do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania
kaŜdego z nich.
Podatnik zmieniający formę opodatkowania z ryczałtu na opodatkowanie według zasad
ogólnych moŜe złoŜyć zawiadomienie o zaprowadzeniu podatkowej księgi
przychodów i rozchodów w tym samym oświadczeniu, w którym zrzeka się ryczałtu lub karty
podatkowej.
Zwolnienie z prowadzenia księgi
Podatnik ma moŜliwość uzyskania zwolnienia z prowadzenia księgi podatkowej na
podstawie indywidualnej decyzji naczelnika urzędu skarbowego. W przypadkach
uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza takimi jak rodzaj i rozmiar
wykonywanej działalności, wiek oraz stan zdrowia, naczelnik właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania podatnika urzędu skarbowego, na wniosek podatnika moŜe zwolnić go
od obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jak równieŜ od
poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi. Podatnik musi złoŜyć taki wniosek,
co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być
zastosowane. W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku
prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego wniosek taki naleŜy złoŜyć w terminie 14 dni
od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.
Zasady prowadzenia księgi
Podatkowa księga przychodów i rozchodów powinna spełniać określone prawem
warunki, aby na podstawie zawartych w niej danych moŜna było ustalić podstawę
opodatkowania. JeŜeli podatnik prowadzi księgi podatkowe rzetelnie i zgodnie z ustalonymi
wymaganiami, to stanowią one dowód w postępowaniu podatkowym.
Określenie zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (zwanej dalej:
pkpr) zostało zawarte w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475
z późn. zm.).
Przed zaprowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów naleŜy ustalić, czy
księga ma być prowadzona przez osoby fizyczne czy teŜ przez spółkę osób fizycznych. JeŜeli
księga jest prowadzona dla osoby fizycznej, to wówczas opodatkowane będzie 100 proc.
dochodu, jaki został obliczony na podstawie zapisów dokonanych w pkpr.
Natomiast w przypadku, gdy księga będzie prowadzona dla spółki osób fizycznych, naleŜy,
po pierwsze, ustalony na podstawie zapisów w księdze dochód podzielić stawką procentową
wynikającą z umowy spółki (ustalony dla kaŜdego wspólnika procent udziału w zyskach
i stratach spółki). Po drugie, przy kaŜdorazowej zmianie procentu udziału wspólnika
w zyskach i stratach spółki podatnicy mają zawsze obowiązek zawiadomić o tym fakcie
właściwych dla miejsca zamieszkania wspólników naczelników urzędów skarbowych.
Poza tym przed rozpoczęciem prowadzenia księgi naleŜy ustalić, czy prowadzone
przedsiębiorstwo będzie jednozakładowe czy wielozakładowe. W przypadku prowadzenia
przedsiębiorstwa wielozakładowego księgi muszą znajdować się w kaŜdym zakładzie. Istnieje
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moŜliwość prowadzenia jednej księgi w miejscu wskazanym jako siedziba, pod warunkiem,
Ŝe w poszczególnych zakładach będzie prowadzona, co najmniej ewidencja
sprzedaŜy i ewentualne dodatkowe ewidencje.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów to najpopularniejsza w Polsce forma
rozliczania się z urzędem skarbowym. Do prowadzenia ksiąŜki przychodów i rozchodów
zobowiązane są osoby wykonujące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych,
spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Wiele firm powierza prowadzenie
księgowości biurom rachunkowym, ale sporo przedsiębiorców decyduje się na samodzielne
księgowanie swoich wydatków i kosztów. Opanowanie schematów księgowania nie jest
trudne, ale wymaga praktyki. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność spotykają się
z wieloma problemami związanymi z prawidłowym odnotowywaniem zdarzeń księgowych.
Istnieją dwa szczególne sposoby ustalenia dochodu z działalności gospodarczej
w zaleŜności od przyjętej formy ustalenia podstawy opodatkowania. Są to:
− księga przychodów i rozchodów, dla podatnika, którzy nie skorzystali z zryczałtownych
form opodatkowania (ryczałt od przychodów od przychodów ewidencjonowanych, karta
podatkowa) i których przychód w roku poprzednim nie przekroczył 800 tys. EURO,
− księgi rachunkowe dla których przychód w roku poprzednim nie przekroczył
równowartości 800 tys. EURO.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczonym urządzeniem księgowym,
które zostało przewidziane wyłącznie dla celów podatkowych, na podstawie, której dokonuje
się ustalenia podstawy opodatkowania. Księga prowadzona jest w sposób
określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Księgę zakłada się wg wzoru
określonego w załączniku do wyŜej wymienionego rozporządzenia, a którą moŜna nabyć
w księgarniach podatkowych, sklepach z artykułami biurowymi.
Księga przychodów i rozchodów jest formą opodatkowania odpowiednią dla firm
nieposiadających wysokiego zysku lub tych, które nie przewidują zysku w pierwszym okresie
działalności. Podatek płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód naleŜy
od uzyskanych przychodów odjąć koszty prowadzenia działalności. Wymaga to prowadzenia
księgi przychodów i rozchodów, w której zapisane będą wszystkie zdarzenia gospodarcze
(takie jak poniesione koszty i obroty firmy). Jeśli przychody przewyŜszają koszty wówczas
powstaje dochód do opodatkowania, jeŜeli jest odwrotnie – powstaje strata (wówczas podatku
się nie płaci, a stratę moŜna odliczyć od dochodu uzyskanego w ciągu najbliŜszych pięciu lat).
Do przychodów z działalności gospodarczej zaliczamy, m.in.:
− kwoty naleŜne z tytułu sprzedaŜy towarów i usług,
− świadczenia w naturze (np. zapłata w towarze),
− otrzymane subwencje i dotacje,
− odsetki od środków na rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością,
− przychody ze sprzedaŜy, najmu lub dzierŜawy maszyn, samochodów oraz innych
składników majątku słuŜącego do wykonywania działalności,
− świadczenia nieodpłatne wykonywane na naszą korzyść (np. darmowe usługi).
Do kosztów działalności gospodarczej zalicza się wydatki poniesione w celu osiągnięcia
przychodów z działalności gospodarczej, m.in.:
− wynagrodzenia pracowników,
− czynsz za lokal, w którym prowadzona jest działalność,
− ubezpieczenie środków transportu słuŜących do wykonywania działalności gospodarczej,
− wydatki poniesione na reklamę.
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Rozliczając się na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów) naleŜy wiedzieć,
Ŝe:
− wpłacać co miesiąc zaliczkę na podatek do urzędu skarbowego (do 25 dnia kaŜdego
miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do 20 grudnia),
− składać co miesiąc deklarację na zaliczkę miesięczną (na specjalnym druku PIT–5 wzór
w załączniku 1), chyba Ŝe korzystamy z uproszczonej metody wpłacania zaliczek –
wówczas składamy jedną deklarację w połowie roku,
− składać zeznanie roczne w terminie do 30 kwietnia na specjalnym formularzu,
− prowadzić niezbędne ewidencje, tj. ewidencję przychodów, wykaz środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych, i innych.
Na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) nie mogą być
opodatkowane:
− spółki prawa handlowego,
− osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, które w poprzednim roku podatkowym
osiągnęły przychód 800 000 euro,
− osoby, które nie zrzekły się opodatkowania w formie zryczałtowanej.
Wszystkie dokumenty, które stanowią podstawę do zapisów w księdze (takie jak faktury,
rachunki i in.) naleŜy gromadzić i przechowywać przez okres pięciu lat.
Spis z natury
Pierwszą czynnością, jakiej naleŜy dokonać zaprowadzając pkpr, jest sporządzenie
i wpisanie do niej spisu towarów z natury, potocznie zwanego remanentem. JeŜeli przed
zaprowadzeniem księgi podatnik posiada zakupione towary handlowe lub materiały
wykorzystywane do świadczenia usług, czyli tzw. środki obrotowe i chce je wykorzystać
w prowadzonej działalności gospodarczej, moŜe tego dokonać tylko i wyłącznie przez
spisanie ich, czyli dokonanie spisu towarów z natury. Taki spis podatnik musi wpisać do
księgi na samym początku. Kwota spisu powinna być wyraźnie oznaczona w księdze, gdyŜ jej
wysokość będzie mieć znaczenie przy ustalaniu zarówno zaliczek na podatek dochodowy od
osób fizycznych, jak i podatku dochodowego za cały rok podatkowy. Tu naleŜy podkreślić, Ŝe
zapisanej w księdze kwoty spisu z natury nie dodaje się do zaewidencjonowanych bieŜących
zakupów towarów handlowych, materiałów do produkcji czy świadczenia usług.
JeŜeli podatnik, który zaprowadził pkpr, nie ma Ŝadnych towarów, musi wpisać kwotę
wartości spisu towarów równą zero, jest to tzw. remanent zerowy. W przypadku, gdy
podatnik posiada niewiele towarów (kilka, kilkanaście), moŜe wykonać spis z natury
towarów, w postaci tzw. remanentu początkowego bezpośrednio na kartach księgi. Jednak,
jeśli towarów jest więcej, spis naleŜy sporządzić na oddzielnych kartach, a do księgi wpisać
kwotę, stanowiącą podsumowanie spisu.
Ewidencja środków trwałych
Zdarzają się przypadki, gdy podatnik zakładający księgę posiada róŜne przedmioty
niebędące środkami obrotowymi, które chce wykorzystać albo jako środki trwałe, albo jako
wyposaŜenie w prowadzonej działalności gospodarczej. Powstaje wtedy problem, w jaki
sposób to zrobić. Najbardziej przejrzystą metodą dla organów podatkowych jest
zakwalifikowanie wszystkich tych przedmiotów do środków trwałych i wprowadzenie do
działalności przez wpisanie ich do zaprowadzonej jednocześnie z księgą ewidencji środków
trwałych. Wówczas środki trwałe, których wartość początkowa zostanie ustalona na poziomie
nie większym niŜ 3500 zł, podatnik będzie mógł zamortyzować jednorazowo w miesiącu
zaprowadzenia księgi lub w miesiącu następnym. Natomiast dla środków trwałych o wartości
początkowej wyŜszej niŜ 3500 zł podatnik powinien ustalić miesięczną ratę amortyzacyjną
i wpisać do księgi w miesiącu następnym po zaprowadzeniu księgi.
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JeŜeli podatnicy chcą przeprowadzić takie czynności w spółce jawnej, cywilnej czy
partnerskiej, muszą uwidocznić to w umowie spółki przez wniesienie przedmiotów
zakwalifikowanych jako środki trwałe lub wyposaŜenie w formie wkładów.
Dokumenty handlowe
Oferta
Stanowi propozycję sprzedaŜy towaru lub usługi. Powinna zawierać:
− dokładne określenie oferowanego towaru, cenę towaru bądź usługi,
− warunki płatności,
− warunki dostawy,
− termin składania zamówień,
− termin waŜności oferty.
Oferta sporządzana jest według nieco rozluźnionych zasad formalno-merytorycznych.
MoŜe być wysyłana np. na blankietach reklamowych – z powiększonym polem
nagłówkowym, gdzie umieszcza się informacje o działalności firmy lub reklamowe albo na
modnych ostatnio papierach firmowych. Oferty handlowe rozsyłane są takŜe w postaci:
ulotek, broszurek, folderów, specjalnie wydrukowanych na okres promocji.
Zamówienie
Jest to zobowiązanie do zakupu towaru przez odbiorcę na warunkach określonych w tym
dokumencie. Na zamówienie składa się:
− określenie zamawianego towaru,
− Ŝądana ilość,
− warunki płatności,
− termin i warunki dostawy towaru.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia sporządza sprzedający towar na formularzu lub
blankiecie korespondencyjnym firmowym. Zamówienie i potwierdzenie zamówienia prawnie
traktowane jest jako umowa.
Faktura VAT
Stanowi podstawę do zapłaty za towar, którą uiszcza odbiorca. Zazwyczaj wystawia się
ją na gotowych drukach bądź za pomocą obsługiwanego przez firmę programu finansowoksięgowego.
Rachunek
Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaŜy lub wykonanie usługi zawiera co najmniej:
− imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź
wykonawcy i odbiorcy usługi,
− datę wystawienia i numer kolejny rachunku,
− odpowiednio wyraz "ORYGINAŁ" albo "KOPIA",
− określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe,
− ogólną sumę naleŜności wyraŜoną liczbowo i słownie,
− czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeŜeli się
nią posługuje.
W odróŜnieniu, zatem od faktury w rachunku wymagany jest podpis wystawcy.
Podatnicy wystawiający rachunki mają obowiązek numerować je kolejno, tzn. mogą
prowadzić więcej numeracji równolegle w tym samym czasie (np. dla kaŜdego sklepu
odrębnie), ale kaŜda z tych numeracji powinna być kolejna.
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Umowa kupna–sprzedaŜy
Jest sporządzana na papierze bez nadruku i zawiera:
− określenie towaru lub usługi,
− ilość i jakość towaru lub charakter usługi,
− cenę i wartość,
− termin, miejsce wykonania, sposób wysyłki towaru lub realizacji usługi,
− nazwę i adresy odbiorcy i dostawcy, konta bankowe, NIP, REGON, numery telefonu
i faksu,
− sposób zapłaty naleŜności,
− kary i odszkodowania,
− inne postanowienia,
− podpisy obydwu ze stron.
Czek jest to pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane
bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków
w Polsce jest ustawa Prawo Czekowe z 1936 r. Wystawcę czeku nazywamy trasantem. MoŜe
nim być kaŜda osoba fizyczna lub prawna posiadająca rachunek bankowy. Trasatem czeku
jest natomiast bank, który prowadzi rachunek trasanta. Remitentem czeku jest osoba fizyczna
lub prawna, na którą czek wystawiono. Czek moŜna wystawić na określoną osobę (czek
imienny) lub na okaziciela. Prawa z czeku mogą być przenoszone przez indos. Istnieje
równieŜ forma czeku wystawionego na określonego remitenta, bez prawa przenoszenia
uprawnień na inną osobę (czek rekta). Czek zawsze jest płatny za okazaniem.
Weksel jest to rodzaj papieru wartościowego, imiennego lub na zlecenie, w którym
wystawca weksla albo zobowiązuje się bezwarunkowo, Ŝe inna osoba (trasat) dokona na rzecz
odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pienięŜnej (weksel trasowany), albo sam
przyrzeka, Ŝe zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel).
Wystawca weksla jest, więc tutaj głównym dłuŜnikiem odbiorcy weksla.

Rys. 2. Weksel [źródło Bank]

Polecenie przelewu jest to jedna z form pienięŜnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega
na wydaniu bankowi dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego
płatnika na wskazany przez niego inny rachunek bankowy. Bank powinien zaksięgować
otrzymane polecenie przelewu najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego przyjęciu.
Warunkiem wykonania polecenia przelewu jest posiadanie przez zleceniodawcę
odpowiedniego pokrycia na rachunku bankowym. Rozliczenia międzybankowe realizuje
Krajowa Izba Rozliczeniowa. Do 2004 między rozliczającymi się oddziałami banków
przesyłany za jej pośrednictwem papierowy dokument polecenia przelewu (system SYBIR).
Obecnie polecenia przelewu dokonywane są w drodze teletransmisji (system ELIXIR).
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Dyspozycja polecenia przelewu moŜe być złoŜona w formie papierowego dokumentu lub za
pomocą systemów bankowości elektronicznej. Papierowy dokument polecenia przelewu jest
zestandaryzowany, co umoŜliwia przeniesienie go za pomocą czytnika optycznego na
elektroniczne nośniki informacji.

Rys. 3. Polecenie przelewu [źródło Poczta Polska]

4.8.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Czy istnieje i dlaczego obowiązek prowadzenia księgi podatkowej?
Czy
istnieje
obowiązek
zawiadamiania
i
ewentualnie,
kogo
naleŜy
zawiadamiać o prowadzeniu księgi podatkowej?
Kto jest zwolniony z prowadzenia księgi?
Jakie znasz zasady prowadzenia księgi?
Co naleŜy do przychodów z działalności?

4.8.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Na podstawie Ustawy o rachunkowości określ, co jest podstawą zapisów w księgach
rachunkowych (określ rozdział oraz artykuł).
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) przeanalizować ustawę o rachunkowości,
2) zanotować najwaŜniejsze informacje z odnalezionego artykułu.

–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
ustawa o rachunkowości,
literatura z rozdziału 6 dotycząca prowadzenia podatkowej księgi przychodów
i rozchodów.
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Ćwiczenie 2
Przedsiębiorstwo wyprodukowało 1 000 krzeseł po 20 zł za jedną sztukę. Podmiot
gospodarczy sprzedał 800 krzeseł po 25 zł za sztukę. Oblicz ile wyniósł zysk ze sprzedaŜy
krzeseł.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
obliczyć, ile wyniosły koszty produkcji,
obliczyć, ile wyniosły przychody ze sprzedaŜy,
obliczyć, ile wyniosły koszty uzyskania przychodów,
porównać przychody i koszty ich uzyskania, ustalić jaki zysk osiągnęło przedsiębiorstwo
ze sprzedaŜy krzeseł,
5) wskazać zasadę rachunkowości, zgodnie z którą rozwiązałeś zadanie.
1)
2)
3)
4)

–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
ustawa o rachunkowości,
kalkulator,
literatura
z
rozdziału
6
przychodów i rozchodów.

dotycząca

prowadzenia

podatkowej

księgi

Ćwiczenie 3
Dla dowolnej hurtowni sporządź dokumentację przychodu i rozchodu towarów.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

−
−
−
−

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat przychodu i rozchodu
towaru określić zakres działalności hurtowni oraz niezbędne dane na jej temat,
wybrać na potrzeby ćwiczenia grupę towarów zgodną z działalnością wybranej hurtowni,
wykorzystując róŜne źródła informacji ustalić ceny zbytu dla wybranych towarów,
ustalić marŜę hurtową według metody „od sta”,
ustalić cenę hurtową netto,
ustalić stawki podatku VAT dla wybranych towarów,
sporządzić dokumentację przyjęcia towarów do hurtowni na drukach papierowych i/lub
w formie elektronicznej i wydrukuj je,
sporządzić dokumentację sprzedaŜy towarów na drukach papierowych i/lub w formie
elektronicznej i wydrukować je.
WyposaŜenie stanowiska pracy:
stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i drukarki,
kalkulator,
druki odpowiednich dokumentów,
literatura
z
rozdziału
6
dotycząca
prowadzenia
przychodów i rozchodów.

podatkowej
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księgi

4.8.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) określić, czy istnieje obowiązek prowadzenia księgo podatkowej?
2) określić zasady prowadzenia księgi ?
3) określić, kto jest zwolniony z prowadzenia księgi?
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Nie

4.8. Przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej
4.8.1. Materiał nauczania
Rachunkowość transakcji leasingowych jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej
skomplikowanych obszarów prawa bilansowego. Mimo dynamicznie rozwijającej się branŜy
i obecności na rynku od blisko 15 lat wielu firm leasingowych, krajowe przepisy
rachunkowości nie zawierają szczegółowych rozwiązań w tym zakresie.
Przyjęte w nowelizacji ustawy o rachunkowości w 2002 roku zasady ograniczają się
wyłącznie do kwestii ogólnych i nie umoŜliwiają głębszej analizy. Kolejną charakterystyką
rachunkowości leasingu jest jej całkowity brak powiązania z przepisami podatkowymi.
Definicje leasingu w prawie bilansowym i podatkowym są odmienne. W przepisach
podatkowych obowiązujących od 2001 roku określone zostały kryteria, które decydują czy
prawo amortyzacji przysługuje finansującemu (leasingodawcy) lub korzystającemu
(leasingobiorcy). Kryteria te dotyczą:
− przysługującego finansującemu prawa do ulg lub zwolnień, określonego w umowie
terminu trwania umowy w stosunku do normowanego przepisami podatkowymi okresu
amortyzacji, wielkości sumy opłat leasingowych stanowiących jako minimum wartość
przedmiotu leasingu,
− zapisu umowy przyznającego prawo amortyzacji finansującemu lub korzystającemu.
Kryteria te nie pokrywają się z warunkami określonymi w MSR 17, co w konsekwencji
prowadzi do sytuacji, gdy umowa według przepisów podatkowych klasyfikowana jest tak jak
leasing operacyjny, a według zasad bilansowych wymaga zakwalifikowania jako leasing
finansowy. Leasing ma złoŜony charakter prawny i ekonomiczny, skupiając w sobie cechy:
a) umowy najmu/dzierŜawy, w których istotą jest odpłatne udostępnienie majątku do
wykorzystania,
b) umowy sprzedaŜy – leasingobiorca ma z reguły zapewnioną perspektywę własności
majątku (nie wcześniej niŜ po upływie okresu umowy leasingu),
c) umowy kredytowej (usługi finansowej) – istotną cechą jest odpłatne korzystanie
z cudzego kapitału uŜytego we własnym interesie (do zakupu dobra inwestycyjnego),
z kolei z punktu widzenia finansującego leasing moŜe być alternatywną formą inwestycji,
z której moŜe otrzymać odpowiedni zwrot, jak w przypadku klasycznych instrumentów
finansowych (kredyt, poŜyczka, lokata). Z perspektywy oceny leasingu jako usługi
finansowej własność przedmiotu leasingu pozostająca przy finansującym pełni funkcję
zabezpieczenia inwestycji, analogicznie jak np. przewłaszczenie na zabezpieczenie
w klasycznym kredycie.
W związku z powyŜszym takŜe opłata leasingowa ma złoŜony charakter. Pełni ona
funkcję zarówno wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy (czynsz), jak i spłaty wartości
nabywanego majątku (cena sprzedaŜy), wreszcie oprocentowania zainwestowanego przez
finansującego kapitału (odsetki). Pomimo to, na tle art. 7091 kc wynagrodzenie leasingowe
nie moŜe być traktowane jako świadczenie okresowe, jak to ma miejsce w przypadku
klasycznego czynszu czy odsetek, lecz jako świadczenie częściowe (raty). Nie wyklucza to
jednak, moŜliwości przyjęcia odmiennego podejścia na tle umów leasingowych, opartych na
zasadzie swobody umów.
Praktyka gospodarcza, potrzeby uczestników obrotu oraz wymogi prawa (w tym regulacje
podatkowe) przyczyniają się do tworzenia licznych typów, podtypów i wariantów leasingu.
Podstawowe znaczenie, równieŜ z podatkowego punktu widzenia zachowuje jednak podział
na leasing finansowy (inaczej kapitałowy, finansowany) oraz operacyjny (inaczej bieŜący,
organizowany). Pierwotne kryteria tego podziału znajdują swoje źródło w ustaleniu, czy dana
umowa jest bliŜsza umowie dotyczącej korzystania z rzeczy, tj. najmu, dzierŜawy (leasing
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operacyjny), czy teŜ umowie finansowanej sprzedaŜy (leasing finansowy). Po wprowadzeniu
regulacji usta-wowych, zarówno w prawie cywilnym, jak i bilansowym oraz podatkowym,
kryteria te określają w zasadzie właściwe przepisy. Jednak w kaŜdym z tych reŜimów, ze
względu na cel regulacji, kryteria te są róŜne, w efekcie, czego konkretna umowa moŜe być
róŜnie traktowana w kaŜdym z nich. Wydaje się przy tym, Ŝe wprowadzenie jednolitego
kryterium ustawowego, jakkolwiek miałoby niewątpliwy walor porządkujący, nie jest
bezwzględnie konieczne.
Analizując regulacje cywilnoprawne, bilansowe i podatkowe moŜna stwierdzić, Ŝe
w kaŜdym z tych reŜimów przesłanką kwalifikacyjną leasingu finansowego są:
a) umowa zawarta na czas określony,
b) uprawnienia do korzystania z rzeczy (oraz ewentualnie pobierania poŜytków),
c) spłata wartości przedmiotu leasingu w okresie trwania umowy.
Leasing dzieli się na operacyjny i finansowy:
− operacyjny to umowa krótkoterminowa zawierana na czas krótszy niŜ wynosi moralne
zuŜycie środka trwałego,
− finansowy to umowa długoterminowa z moŜliwością wykupienia przez leasingobiorce
przedmiotu leasingu.
Zalety leasingu:
− poprawa płynności finansowej firmy,
− traktowanie opłat leasingowych jako kosztu uzyskania przychodu, a tym samym
obniŜenie płaconego podatku dochodowego,
− zachowanie wysokiej zdolności kredytowej przedsiębiorstwa,
− dostęp do nowoczesnych technologii (moŜliwość częstej wymiany urządzeń).
Wady leasingu:
− pozbawienie leasingobiorcy prawa własności przedmiotu leasingu, co zmniejsza jego
prestiŜ i pozbawia go satysfakcji,
− stosunkowo wysoki koszt leasingu wynikający z konieczności pokrycia wszelkich
kosztów leasingodawcy związanych z umową oraz zapewnienie odpowiedniej stopy
zysku,
− formalne pozbawienie leasingobiorcy roszczenia do zysku z wartości przedmiotu
leasingu, jaką reprezentuje on po zakończeniu umowy, mimo pokrycia pełnej wartości
tego przedmiotu,
− ścisłe związanie się leasingobiorcy z leasingodawcą w czasie trwania umowy,
− pełne ponoszenie wszelkiego ryzyka przez leasingobiorcę.

4.8.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Co rozumiesz pod pojęciem leasingu?
Jakie znasz cechy leasingu?
Jaki znasz podział leasingu?
Jakie znasz zalety leasingu?
Jakie znasz wady leasingu?
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4.8.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Uzupełnij poniŜszą tabelę wpisując definicje, podział, wady i zalety leasingu. Zaprezentuj
wykonane ćwiczenie.
Definicja leasingu

Podział leasingu

Zalety leasingu

Wady leasingu

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) przeanalizować materiały dydaktyczne dotyczące leasingu,
2) zanotować w tabeli najwaŜniejsze informacje z odnalezionego materiału dydaktycznego,
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie.

–
–
–

WyposaŜenie stanowiska pracy:
stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu,
przybory do pisania,
literatura z rozdziału 6 dotycząca przepisów prawa dotyczące działalności zawodowej.

4.8.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) określić pojęcie leasingu?
2) określić cechy leasingu?
3) wymienić zalety i wady leasingu?
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Nie

4.9. Oferta przetargowa
4.9.1. Materiał nauczania
Pojęcie "komisji przetargowej" – jako wyspecjalizowanej komórki zamawiającego do
przeprowadzenia wszystkich czynności doprowadzających do wyboru najkorzystniejszej
oferty – zostało wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o zamówieniach publicznych. Przedmiotowa zmiana ustawy weszła w Ŝycie 10 stycznia 2002
r. Regulacja, zawarta w art. 20a ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, stanowi, iŜ
w przypadku zamówień publicznych, których wartość przekracza wyraŜoną w złotych
równowartość kwoty 30 000 euro, zamawiający jest obowiązany powołać komisję
przetargową. Członkami komisji przetargowych mogą być wyłącznie pracownicy
zamawiającego, a inne osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji przetargowej jedynie
w charakterze biegłych. Od dnia wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie
ustawy o zamówieniach publicznych w skład komisji przetargowej moŜna powoływać takŜe
inne osoby, nie będących pracownikami zamawiającego, jeŜeli zamawiający nie zatrudnia
pracowników albo, jeŜeli charakter zamówienia wymaga od członków komisji przetargowej
specjalistycznej wiedzy. Komisja przetargowa przygotowuje i przeprowadza postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje oceny, czy oferenci spełniają wymagane
warunki, oraz w szczególności – proponuje wybór oferty najkorzystniejszej (art. 20a ust. 3).
Na podstawie delegacji ustawowej – art. 20a ust. 5 – Rada Ministrów wydała w dniu
4 czerwca 2002 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków
komisji przetargowej oraz trybu jej pracy, które ukazało się 22 czerwca 2002 r. i obowiązuje
od dnia od dnia 23 lipca 2002 r. Rozporządzenie określa m. in., Ŝe regulamin pracy komisji
nadaje kierownik jednostki. Oznacza to, Ŝe samo powołanie komisji przetargowej przez
kierownika jednostki wymaga jednocześnie nadania jej zasad i form funkcjonowania
w formie decyzji. Komisja przetargowa, jako ustawowe ciało doradcze, nie wybiera oferty
najkorzystniejszej, lecz proponuje ofertę najkorzystniejszą. Wyboru oferty najkorzystniejszej
dokonuje kierownik jednostki lub osoba upowaŜniona, zatwierdzając propozycje komisji
przetargowej (art. 20a ust. 4). Na uwagę zasługuje kilka zapisów ustawy:
− w ustawie o zamówieniach publicznych brakuje definicji "kierownika jednostki" i "osoby
upowaŜnionej" oraz brakuje jednoznacznego określenia, kto upowaŜnia osobę do
zatwierdzenia propozycji komisji przetargowej. MoŜna przyjąć, Ŝe upowaŜnia kierownik
jednostki, jednak ustawodawca podałby wtedy sformułowanie: "kierownik jednostki lub
upowaŜniona przez niego osoba",
− uŜyte sformułowanie "osoba upowaŜniona" wcale nie określa jednoznacznie, Ŝe musi to
być pracownik zamawiającego, poniewaŜ gdyby tak miało być, to ustawodawca podałby
sformułowanie: "kierownik jednostki lub upowaŜniony przez niego pracownik
zamawiającego".
Aby właściwie zinterpretować zapisy ustawy o zamówieniach publicznych odnoszące się
do powyŜszych pojęć naleŜy przeanalizować kilka ustaw. Według ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy "pracownikiem" jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu pracy) zaś
"pracodawcą" jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej,
a takŜe osoba fizyczna, jeŜeli zatrudniają one pracowników (art. 3 Kodeksu pracy). W świetle
regulacji prawa pracy, pracownikiem nie jest więc osoba zatrudniona na podstawie umowy
cywilnoprawnej – umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny uŜywają pojęcia "zatrudniony" dla osób wykonujących pracę, które
to pojęcie jest szersze i obejmuje zarówno "pracowników" – w rozumieniu ustawy Kodeks
pracy – jak i osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej. Definicja zawarta
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

51

w ustawie Kodeks pracy jednoznacznie definiuje pierwsze z pojęć tj. "pracownika",
a porównanie z ustawą Kodeks cywilny precyzuje, kto pracownikiem nie jest. Ustawa
o finansach publicznych – w art. 28a ust. 1 – przez "kierownika jednostki" rozumie
kierownika jednostki sektora finansów publicznych. Z kolei definicja "kierownika jednostki"
w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest następująca: art. 3
ust 1: Ilekroć w ustawie jest mowa o kierowniku jednostki – rozumie się przez to osobę lub
organ jedno– lub wieloosobowy (zarząd), który – zgodnie z obowiązującymi jednostkę
przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności – uprawniony jest do
zarządzania jednostką, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę.
W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uwaŜa się – wspólników
prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących
sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo–
akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uwaŜa się tę osobę, przepis ten
stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki
uwaŜa się równieŜ likwidatora, a takŜe syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu
upadłościowym, jeŜeli prowadzą przedsiębiorstwo upadłego – nowe brzmienie ostatniego
zdania w pkt 6 w ust. 1 w art. 3 obowiązujące od dnia 1 października 2003 r.
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.........................................

....................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)
…………………………………………..
(nr telefonów)
……………………………………………
(nr faksu)

(miejscowość, data)

Urząd Miejski w Kaletach
ul. świrki i Wigury nr 2
42 – 660 KALETY

OFERTA PRZETARGOWA
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„BUDOWĘ MOSTU NA RZECE BABIENICZKA W CIĄGU UL. MŁYŃSKIEJ
W KALETACH – MOKRUSIE.”
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za wynagrodzenie w wysokości:
cena netto............................+ VAT 22%.................. = ..........................cena brutto zł
słownie: ................................................................................ .
Cena ofertowa uwzględnia wszystkie roboty, czynności i obowiązki wykonawcy niezbędne
do zrealizowania zamówienia równieŜ te, które wynikają z technologii wykonania robót,
a nie zostały ujęte w dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
2. Termin realizacji: ........................................................................
(ilość dni od podpisania umowy)

3. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego – zgodnie z § 11 pkt. 1 warunków
umowy.
4.

Roboty objęte zamówieniem
wymienionych poniŜej:

zamierzamy

wykonać

sami,

za wyjątkiem robót

4.1. Następujące roboty zamierzamy zlecić n/w podwykonawcom:
1) .............................................................. ....................................................
(wyszczególnienie robót) (nazwa podwykonawcy)

2) .............................................................. ....................................................
(wyszczególnienie robót) (nazwa podwykonawcy)

5. Wadium o wartości 5.000 zł, słownie: pięć tysięcy złotych, zostało wniesione
w ...............................................................................................................................
(podać w jakiej formie zostało wniesione)

w dniu: .............................
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6. Oświadczenia wykonawcy:
1) Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych ofertą na okres wskazany w specyfikacji,
a w przypadku wybrania naszej oferty do czasu zawarcia umowy.
2) Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, miejscem prowadzenia
przyszłych prac oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania
oferty i zawarcia umowy.
3) Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią
specyfikacji i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na
warunkach określonych przez zamawiającego.
4) Oświadczamy, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji
przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od własnych
warunków realizacji zamówienia.
5) Oświadczamy, Ŝe jeŜeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany
sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty niezwłocznie
poinformujemy o nich zamawiającego.
6) W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do:
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Załączniki przedkładane wraz ofertą:
Do niniejszej oferty przedkładamy poniŜsze załączniki przygotowane zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia:
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………….
(podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej
do składania oferty)
strona 2
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................................... ...............
pieczęć firmowa Wykonawcy

OFERTA PRZETARGOWA
Pełna nazwa WYKONAWCY:

Adres Wykonawcy:
ul.

nr

kod pocztowy

miejscowość

tel.

fax

Regon

NIP

Bank

Nr konta

Adres internetowy

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym Nr PN/ 46/06 poniŜej 60.000
euro na dostawę montaŜem respiratora dla Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego Nr 6 ŚAM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im
Jana Pawła II w Katowicach:
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę*:
Nazwa
przedmiotu
zamówienia

Ogólna wartość netto/PLN

Ogólna wartość brutto/PLN

Respirator
Model/typ

...................................PLN

...................................PLN

...................

słownie........................................... słownie..........................................................
.......................................................................
..........

...................
.......................................................
...........
1. Termin płatności za dostarczany przedmiot zamówienia ustalamy na ................... dni,
licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru oraz faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.
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2. Oświadczamy, Ŝe oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie
wymagania jakościowe i posiada dopuszczenie do obrotu i uŜywania na terenie
Rzeczpospolitej zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych /Dz. U.Nr
93 poz. 896 późniejszymi zmianami/.
3. Oświadczamy, Ŝe na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy ..................
miesięcznej gwarancji, zgodnie z oświadczeniem dotyczącym udzielanej gwarancji,
usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
4. Oświadczamy, Ŝe spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń oraz, Ŝe otrzymaliśmy wszystkie
konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, Ŝe wszystkie złoŜone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.
6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
terminu składania ofert.
7. Zapewniamy, Ŝe cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania
umowy.
8. Bez zastrzeŜeń, przyjmujemy warunki zawarcia umowy i w przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej – deklarujemy gotowość podpisania umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Ŝe spełniamy wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych:
a/ posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b/ posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c/ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d/ nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Jednocześnie stwierdzam/y, Ŝe jestem/śmy świadom/mi odpowiedzialności karnej
związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
10. .Do kontaktów z naszą Firmą upowaŜniamy ....................................................................
tel. .................................................... fax. .............................................
e–meil ..........................................................................................................................................
11. Dla wykazania wiarygodności naszej firmy w zakresie stanowiącym przedmiot
niniejszego przetargu, przedkładamy do oferty następujące oświadczenia
i dokumenty:
a/ ........................................................................................................zał. nr .................
b/ ........................................................................................................zał. nr .................
c/ ........................................................................................................zał. nr .................
d/ ........................................................................................................zał. nr .................

data ...............................

.......................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
Rys. 5. Oferta przetargowa [opracowanie własne]
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4.9.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Co rozumiesz pod pojęciem komisji przetargowej?
Kto moŜe być członkiem komisji przetargowej?
Czym zajmuje się komisja przetargowa?

4.9.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Jesteś właścicielem przedsiębiorstwa produkującego meble wypoczynkowe. W ramach
poszukiwania nowych rynków zbytu masz zamiar wejść ze swoimi produktami na rynek
Ukrainy. W związku z tym:
− przedstaw harmonogram faz przyszłej transakcji eksportu mebli na rynek ukraiński,
− określ, jaka dokumentacja będzie towarzyszyć takiej transakcji z jednostką ukraińską,
− przedstaw, które formy rozliczeń z kontrahentem ukraińskim będziesz preferować, a które
nie – swoją decyzję uzasadnij,
− wypełnij deklarację celną dla przewidywanej (jednej) partii wysyłki swoich produktów do
kontrahenta z Ukrainy,
− dokonaj rozliczenia załoŜonej transakcji, przelicz ukraińską walutę na polską.
Sposób wykonania ćwiczenia

1)
2)
3)

4)
5)

−
−
−
−

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
wyszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat transakcji w handlu
zagranicznym,
zapisać poszczególne fazy w handlu zagranicznym i przy kaŜdej określ, jakie czynności
powinieneś dokonać przy realizacji transakcji sprzedaŜy mebli na rynek ukraiński,
zrobić tabelę z dwoma kolumnami, do której po jednej stronie wpisać preferowane, a po
drugiej niewskazane formy regulacji płatności w związku ze sprzedaŜą mebli na rynek
ukraiński (przy kaŜdej zapisanej formie płatności zapisać argumenty, którymi się
kierowałeś),
pobrać aktualny wzór deklaracji celnej jaką naleŜy wypełnić w związku z eksportem na
rynek ukraiński i wypełnić ją dla przewidywanej partii sprzedaŜy swoich mebli,
sprawdzić w tabeli kursów NBP, jaki jest kurs waluty ukraińskiej i na tej podstawie
wykorzystując załoŜenia z punktu 4) dokonać rozliczenia załoŜonej transakcji.
WyposaŜenie stanowiska pracy:
stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu,
kalkulator,
druk deklaracji celnej,
literatura z rozdziału 6 dotycząca oferty przetargowej.

4.9.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1) określić pojęcie komisja przetargowa?
2) określić czym się zajmuje komisja przetargowa?
3) określić kto moŜe być członkiem komisji przetargowej?
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Nie

4.10. Strategie marketingowe, narzędzia marketingu
4.10.1. Materiał nauczania
Koncepcja marketingu zaopatrzenia
Marketing zakupu jest to forma aktywności skierowana na dostawców i obiekt zakupu,
pozwala rozpoznać strukturę rynku zaopatrzenia, zapewnia jego przejrzystość, orientuje
w potencjalnych kierunkach substytucji obiektów zakupu i dostarcza instrumentów
aktywnego oddziaływania na rynek zaopatrzenia. Zasady marketingu zaopatrzenia w zakresie
przedmiotu zakupu wymagają precyzyjnego określenia przedmiotu zakupu oraz
wykorzystania tego przedmiotu jako narzędzia aktywnej polityki na rynku zaopatrzeniowym.
W marketingowej koncepcji zakupu takie parametry, jak rodzaj i jakość materiału czy ilość
i termin zakupu, są traktowane jako zmienne wykorzystywane w oddziaływaniu na rynek
zaopatrzenia oraz w celu spoŜytkowania pojawiających się na nim szans. Wybór źródła
zaopatrzenia uwaŜa się za podstawowy składnik marketingu zakupu. Rozpoznanie
potencjalnych źródeł zakupu naleŜy do głównych zadań zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
W ranach polityki wyboru dostawcy trzeba zdecydować o tak waŜnych kwestiach jak:
1) usytuowanie dostawców w kanale dystrybucji,
2) liczba dostawców,
3) wielkość dostawcy,
4) stałość rozwiązań z dostawcą,
5) lokalizacja dostawcy.
Strategia marketingowa jest elementem ogólnej strategii działania przedsiębiorstwa oraz
stanowi wyraz jego misji w zachowaniach na rynku. Ma ona charakter funkcjonalny.
Definiowana jest jako wybór celów, rodzajów polityki czy reguł, które nadają kierunek
marketingowym działaniom przedsiębiorstwa, wyznaczają kombinację i alokację środków
w zaleŜności od zmieniającej się sytuacji rynkowej (warunków otoczenia i konkurencji).
Problemy strategiczne róŜnią się w zaleŜności od szczebla zarządzania przedsiębiorstwem
i przedmiotowego całokształtu działalności gospodarczej, dla którego formułowane są
strategie. Bardzo waŜnym zabiegiem jest wyróŜnienie strategii marketingowej spośród
całokształtu strategii przedsiębiorstwa. WdraŜanie strategii polega na wprowadzeniu do
praktyki gospodarczej załoŜeń i zamierzeń przewidzianych w planie oraz monitorowaniu
przebiegu realizacji strategii. Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej
przedsiębiorstwa moŜe obejmować następujące działania:
− formułowanie misji i wizji przedsiębiorstwa,
− ocenę szans rynkowych,
− wybór docelowych rynków działania marketingowego,
− segmentację rynku,
− prognozowanie popytu,
− ustalanie celów ilościowych,
− kompleksowe programowanie instrumentów marketingowych w zakresie następujących
strategii:
− strategii portfelowych,
− strategii konkurencji,
− marketingowych strategii funkcjonalnych,
− opracowanie planów marketingowych.
Elementy strategii
Misja organizacji, oznacza podstawowy niepowtarzalny cel, który wyróŜnia ją wśród
innych firm tego typu, jest to najwyŜszy zbiór wartości (element) strategii.
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Rola – oznacza miejsce w społeczeństwie, jest to ogólnie określana działalność.
Zadania – są to działania do wykonania, które umoŜliwiają realizację roli i misji, zadania są
konkretyzacją w krótkim okresie.
Właściwa strategia powinna umoŜliwiać kierownikowi praktyczne rozwiązywanie
problemu polegającego na konieczności szybkiego reagowania na aktualne, obiektywne
sytuacje, przy jednoczesnym rozumieniu i rozpoznaniu dalekosięŜnych skutków tych reakcji.
Prawidłowo sformułowana strategia powinna sprzyjać maksymalnemu wykorzystaniu
szans i silnych stron firmy, przy jednoczesnej minimalizacji wpływów zagroŜeń, takŜe
likwidacji słabych stron przedsiębiorstwa. Strategia przedsiębiorstwa powinna rozstrzygać o:
1) Sposobie konkurowania, np.: strategii: produkcji, dystrybucji, wytwarzania.
2) Miejscu rywalizacji – dotyczy wyboru pola współzawodnictwa, rozpoznaniu
konkurentów na rynku.
3) Podstawie konkurencji, – którą stanowią aktywna postawa firmy, umiejętności (np.:
dotyczące technologii) oraz aktywów firmy.
Cechy strategii:
− horyzont czasu – długi okres czasu zarówno potrzebnego do wykonania czynności, jak
i do wystąpienie ich efektów,
− efekty – wyniki posługiwania się określoną strategią mogą ujawnić się dopiero po
dłuŜszym czasie, ostateczny efekt jest znaczny,
− skupienie wyników – skuteczność strategii wymaga skupienia działalności na względnie
ograniczonej wiązce zamierzeń,
− układ decyzji – zazwyczaj do realizacji strategii potrzeba podejmowania wielu decyzji
określonego typu w czasie, decyzje te muszą się wzajemnie wspierać, tworząc
konkurencyjny układ,
− wszechstronność – oznacza, Ŝe strategia obejmuje szerokie pasmo działań, od
przydzielenia zasobów do codziennych operacji, potrzeba konsekwencji w czasie
wymaga współdziałania wszystkich szczebli organizacji.
Formowanie strategii:
1) zidentyfikować i sklasyfikować zasoby firmy, ocenić słabe i mocne strony na tle
konkurencji, zidentyfikować szanse dla lepszego wykorzystania zasobów,
2) zidentyfikować moŜliwości firmy, co moŜe firma lepiej niŜ rywale, zidentyfikować
zasoby niezbędne do kaŜdej moŜliwości,
3) oszacować potencjał zarobków i moŜliwości w kategoriach: moŜliwości uzyskania
trwałej przewagi konkurencyjnej, moŜliwość tworzenia zysków,
4) wybrać strategię, która najlepiej wykorzystuje zasoby i moŜliwości firmy w odniesieniu
do zewnętrznych moŜliwości,
5) zidentyfikować lukę zasobową, która musi być wypełniona, inwestować w polepszenie
bazy zasobowej.
Rodzaje strategii
Strategia produkcyjna – występuje wówczas, jeŜeli jest nadwyŜka popytu nad podaŜą,
w takich sytuacjach badania rynku nie mają znaczenia i celem firmy staje produkcja,
obszarem, w którym moŜna odnieść sukcesy jest technologia i innowacyjność.
Strategia ekonomiczna – dominuje w niej pytanie, „Co się opłaca i jaki jest poziom
ryzyka w działaniu?”, liczy się przede wszystkim to, co da się przewidzieć, obliczyć,
zmierzyć. Rynek zaostrza kryteria, produkty stają się za drogie, jest ich za duŜo, dominuje
produkt i liczenie kosztów.
Strategia marketingowa – firma musi zapewnić sobie dominującą pozycję nad konsumentem,
źródłami zaopatrzenia, firmy wówczas rozbudowują system śledzenia zmian w otoczeniu
(bliŜszym i dalszym– badania rynku), starają się kreować produkty i zdobywać rynki.
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Rozwój strategii marketingowej wymaga obszernej, pogłębionej analizy sytuacji wewnętrznej
i zewnętrznej firmy, syntezy uŜytecznych informacji oraz rozstrzygnięcia problemów
decyzyjnych charakteryzujących się wysokim poziomem nieprzejrzystości, niepewności
i ryzyka. W procesie rozwoju strategii marketingowej potrzebne jest przede wszystkim
znaczne doświadczenie i rozległa wiedza o potrzebach i zachowaniach podmiotów
rynkowych. W tym procesie konieczne jest systematyczne prowadzenie analizy oraz
strategiczne rozumowanie. Aby strategia była dobra musimy ustalić cel strategii firmy, zrobić
analizę dalszą i bliŜszą otoczenia, analizę zasobów.
Narzędzia marketingu
Marketing–mix to wszystkie znajdujące się pod kontrolą elementy (narzędzia), którymi
posługuje się przedsiębiorstwo po to, by cała oferta w pełni zaspokajała potrzeby
konsumentów. P. Kotler proponuje następującą definicję: "Marketing mix jest zbiorem
narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu realizacji zamierzonych
celów marketingowych na docelowym rynku działania". [P. Kotler, Marketing, s. 89]
Narzędzia marketingu mix zostały zgrupowane przez McCarthy'ego w cztery grupy, ta
czteroczynnikowa klasyfikacja narzędzi jest nazywana "cztery P": product, price, place,
promotion (produkt, cena, dystrybucja, promocja).
Istnieją równieŜ inne klasyfikacje: np. dwuczynnikowa Frey'a (oferta, metody
i narzędzia) czy trzyczynnikowa Lazera i Kelly (produkt i serwis, dystrybucja, komunikacja
i przekaz informacji). Zgodnie z teorią 4P, marketing mix słuŜy do produkcji właściwego
produktu, dostępnego we właściwym czasie i miejscu, przy właściwych rozmiarach promocji
i posiadającego właściwą cenę.
Mimo istnienia czterech podstawowych elementów marketingu w praktyce okazuje się,
Ŝe firma wchodząca ze swoim produktem na rynek, aby uzyskać na nim sukces musi wykonać
wiele innych czynności. Przede wszystkim musi określić, do kogo mowy produkt jest
adresowany i jak chłonny jest rynek. W dziedzinie marketingu dla osiągnięcia określonego
celu firmy, stosować naleŜy róŜne kombinacje narzędzi i działań marketingowych, w celu
osiągnięcia maksymalnego zysku czy sprzedaŜy. Elementy składające się na marketing mix są
w znacznej mierze względem siebie substytucyjne tzn., Ŝe ten sam cel marketingowy moŜna
osiągnąć na pomocą róŜnych kompozycji i elementów marketingu. Nakłady na opakowania
mogą zwolnić firmę od wydatków na reklamę, gdyŜ pomysłowe opakowanie samo reklamuje
towar. RównieŜ marka towaru i dobre imię firmy pozwalają oszczędzić na wydatkach na
reklamę. Jednocześnie odpowiednie opakowanie towaru zmniejsza nakłady związane z jego
sprzedaŜą. Istnienie substytucyjności między poszczególnymi elementami umoŜliwia
tworzenie wielu alternatywnych kompozycji działań, spełniających podobne lub równorzędne
wymagania. O elementach marketingu mix mówi się równieŜ, iŜ są komplementarne, co
oznacza, Ŝe poprzez zwiększenie finansowania jednego z elementów zwiększa się
skuteczność pozostałych elementów. Komplementarność poszczególnych instrumentów
powoduje, Ŝe dany instrument moŜe być zmieniony w ramach struktury marketingu mix lub
włączony do niej tylko na tyle, na ile mogą być zmienione i adoptowane inne instrumenty,
komplementarne w stosunku do niego. JednakŜe poznanie poszczególnych elementów nie
wystarcza do tego, aby poprawnie zbudować system marketingu mix. Czynnikiem
odgrywającym decydującą rolę w osiągnięciu sukcesu rynkowego jest prawidłowa
koordynacja elementów marketingu mix. Tworzenie systemu wymaga uwzględnienia
współzaleŜności i sprzęŜeń występujących pomiędzy poszczególnymi elementami. KaŜdy
element marketingu wnosi określony wkład do ogólnego potencjału, jednakŜe wkład ten nie
jest określony wyłącznie poprzez walory poszczególnego elementu rozpatrywanego w sposób
indywidualny. Bywa on określany przez jego rolę, jaką odgrywa jako część pewnej całości.
Wkład jednego elementu do potencjału oddziaływania na rynek jest zaleŜny od celu
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i warunków działania oraz wkładu i walorów innych elementów. Kształtowanie systemu nie
moŜe się, więc opierać na dąŜeniu do maksymalizacji skuteczności poszczególnych
elementów. Składniki dobrane w niewłaściwy sposób spowodują, iŜ środki przeznaczone na
działalność marketingową nie będą wykorzystane efektywnie. JeŜeli firma zainwestuje
w projektowanie produktu, czego efektem będzie wyrób wysokiej klasy, a nie dobierze
odpowiednich kanałów dystrybucji, wyposaŜy go w złe opakowanie czy brak będzie
odpowiedniej promocji – nie osiągnie sukcesu rynkowego. Decydujące znaczenie ma, więc
skuteczność elementów i działań ujmowanych w kategoriach zintegrowanej całości.
Odpowiednia koordynacja wszystkich elementów marketingu mix nie jest jedynym
wymogiem dla osiągnięcia sukcesu przez firmę. Marketing mix skoordynowany
i dostosowany do określonej sytuacji rynkowej, będzie źle dostosowany do innej sytuacji.
Wprowadzenie nowego produktu, nowych bodźców reklamowych lub innych czynników
przez konkurentów stwarza dla naszej firmy nową sytuację i wymaga zmiany jej
dotychczasowego marketingu mix. Wniosek, jaki moŜemy stąd wyciągnąć jest taki, iŜ
wewnętrzne skoordynowanie kompozycji elementów marketingu jest tylko jednym
z elementów osiągnięcia potencjalnego sukcesu. Konieczne jest równieŜ elastyczne
zaadaptowanie tej kompozycji do bieŜących i przewidywalnych zmian marketingu mix
realizowanego przez konkurencję. Kompozycja ta równieŜ musi być dostosowana do zmian
czynników społeczno-ekonomicznych istotnych dla produkcji i dystrybucji danego produktu
(zmiana struktury dochodów czy wieku konsumentów wymagać mogą innego sformułowania
dotychczasowego marketingu mix naszego produktu: opakowania, nowych jego wersji,
znalezienia innych kanałów dystrybucji).
Z pośród wszystkich elementów marketingu waŜną rolę odgrywa zespół środków
aktywizacji sprzedaŜy, zwany takŜe mixem sprzedaŜowym. Są to te narzędzia marketingu
które mogą mieć największy, bezpośredni wpływ na szybkość przepływu towaru przez kanały
dystrybucji. Zaliczany tutaj: reklamę (narzędzie komunikacji wykorzystywane odpłatnie
w celu przekazania odbiorcom sugestywnie sformułowanej informacji o towarze i nakłonienie
ich do zakupu), merchandinsing (zespół działań promocyjnych stosowanych w punkcie
sprzedaŜy detalicznej: opakowanie, sposób prezentacji, próbki towarów, gadŜety reklamowe,
itp.), sprzedaŜ osobista (akwizycja), opakowanie. W komponowaniu mixu sprzedaŜowego
występuje moŜliwość zwiększenia sprzedaŜy przez obniŜkę ceny lub nasilenie akcji
promocyjnej towaru. Następny rodzaj marketingu to tzw. „przepychanie” i „przeciąganie”
towaru przez kanały dystrybucji. „Przepychanie” towaru polega na tym, iŜ producent stosuje
wobec pośredników handlowych odpowiednie bodźce finansowe, środki promocji, które mają
ich zachęcić do wprowadzenia danego produktu do obrotu handlowego i aktywizacji jego
sprzedaŜy. „Przeciąganie” polega na oddziaływaniu na ostatecznego odbiorcę, głównie przez
reklamę tak, aby zwiększyć popyt na produkt i w ten sposób skłonić dystrybutorów do
zwiększenia liczby zamówień.

4.10.2. Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
Co to jest istota marketingu?
Jakie znasz zasady marketingu?
Co zaliczamy do podstawowych narzędzi marketingu?
Na czym polega strategia marketingowa?
Czym charakteryzuje się koncepcja marketingowa i jakie znasz zasady tej koncepcji?
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4.10.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Scharakteryzuj strategię marketingową stosowaną przez znaną Ci firmę, wybraną sieć
handlową. Odpowiedz na pytania:
– Jakie są charakterystyczne cechy tej strategii?
– Co je wyróŜnia spośród innych (z Twojego punktu widzenia jako konsumenta czy
klienta?)
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) wyszukać w literaturze informacje na temat strategii marketingowych,
2) scharakteryzować strategię jednej ze znanych Ci firm.
−

WyposaŜenie stanowiska pracy:
literatura rozdziału 6 dotycząca strategii marketingowej, narzędzi marketingu.

Ćwiczenie 2
Opracuj koncepcję marketingową swojej firmy. Musisz zadecydować, jak mają wyglądać
instrumenty Twojej polityki zbytu. Oznacza to, Ŝe powinieneś wybrać konkretne instrumenty,
które zagwarantują wysoki poziom sprzedaŜy Twoim produktom lub usługom. Aby rozwinąć
swoją koncepcję marketingową, musisz podjąć pięć następujących kroków:
1) Zaplanuj otoczenie zewnętrzne firmy, a więc:
− klientów,
− konkurentów,
− pośredników sprzedaŜy i przedstawicieli handlowych,
− wpływ pozostałych instytucji, na przykład rządu.
2) Przeanalizuj sytuację wewnętrzną, a więc własną firmę, jej politykę i zasoby.
3) Sformułuj cele marketingowe.
4) Ustal w strategicznym planie marketingowym, na czym opierać się będzie Twoja
strategia oraz na jaki aspekt rynku, z punktu widzenia marketingu, powinna się firma
orientować długoterminowo.
5) W taktycznym planie marketingowym wyznacz konkretne instrumenty marketingu mix,
które mają być wprowadzone w Ŝycie.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) wykorzystać wiedzę nabytą podczas poznawania materiału nauczania,
2) opracować koncepcję marketingową własnej firmy na podstawie zasad zawartych
w materiale nauczania,
3) zaprezentować swoją koncepcję na forum grupy.
−

WyposaŜenie stanowiska pracy:
literatura rozdziału 6 dotycząca strategii marketingowej, narzędzi marketingu.
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4.10.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
Tak
1)
2)
3)
4)
5)

zdefiniować istotę marketingu?
wymienić zasady marketingu?
nazwać podstawowe narzędzia marketingu?
określić, na czym polega strategia marketingowa?
scharakteryzować koncepcję marketingową i scharakteryzować jej
zasady?
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Nie

Załącznik 1. Wzory dokumentacji rozliczeniowej z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych
ZUS DRA – Jest to deklaracja rozliczeniowa, będąca dokumentem zbiorczym za wszystkich
ubezpieczonych i z wszystkich tytułów (np. umów o pracę, umów zlecenia). Zawiera
rozliczenie składek, a takŜe wypłaconych w danym miesiącu świadczeń finansowanych
z ubezpieczeń społecznych i budŜetu państwa (np. zasiłków chorobowych czy rodzinnych).
W deklaracji tej płatnik dokonuje równieŜ rozliczenia składek naleŜnych na Fundusz Pracy
i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
ZUS RCA – Jest to imienny raport za daną osobę ubezpieczoną, który zawiera podstawy
wymiaru oraz zestawienie naleŜnych składek na poszczególne ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne oraz źródła ich finansowania. Zawiera równieŜ kwoty
wypłaconych osobie ubezpieczonej świadczeń finansowanych z budŜetu państwa.
ZUS RZA – Jest to imienny raport za daną osobę ubezpieczoną, która podlega tylko
ubezpieczeniu zdrowotnemu (osoba zgłoszona do ubezpieczenia na druku ZUS ZZA –
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych). W raporcie naleŜy
wykazać podstawę wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.
ZUS RSA – Jest to imienny raport, który zawiera informacje o przerwach w opłacaniu
składek oraz wypłaconych świadczeniach.
ZUS RMUA – Jest to raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej, w którym płatnik składek
zawiera informacje o przekazanych do ZUS składkach. Jest to jedyny raport, który nie jest
przekazywany do ZUS, lecz osobie ubezpieczonej. Raport ten nie jest dokumentem
obowiązkowym – płatnik informacje te moŜe przekazać w innej formie.
ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej – zgłoszenie firmy.
ZUS ZPA – zgłoszenie płatnika składek – spółki cywilnej.
ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej – dotyczy sytuacji, w której
poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób, dotyczy
równieŜ wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób,
czy nie.
ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – dotyczy sytuacji, gdy poza
prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za
którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyŜszą, moŜna je
uzyskać w oddziale ZUS.
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Rys. 6 ZUS RCA [źródło ZUS]
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Rys. 7. ZUS DRA [źródło ZUS]
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Rys. 8. ZUS RZA [źródło ZUS]
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Rys. 9. ZUS RSA [źródło ZUS]
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Rys. 10. ZUS RMUA [źródło ZUS]
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Rys. 11. ZUS ZFA [źródło ZUS]

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

76

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

77

Rys. 12. ZUS ZPA [źródło ZUS]
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Rys. 13. ZUS ZUA [źródło ZUS]
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RYS. 14. ZUS ZAA [źródło ZUS]
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Rys. 15. PIT–5 [źródło Urząd Skarbowy]
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Dokumentacja związana z prowadzeniem działalności gospodarczej

Rys. 16. Umowa o pracę
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Rys. 17. Umowa o dzieło
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Rys. 18. Umowa zlecenie
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ
INSTRUKCJA DLA UCZNIA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Przeczytaj uwaŜnie instrukcję.
Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
Test zawiera 20 zadań. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwe odpowiedzi. Tylko
jedna jest prawidłowa.
Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce
znak X. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.
Pracuj samodzielnie, wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania.
Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie
na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas.
Na rozwiązanie testu masz 35 min.
Powodzenia

ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH
1.

Nie jest prawdziwe twierdzenie, Ŝe
a) rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie na podstawie upowaŜnienia
wynikającego z przepisów ustawy.
b) zarządzenia mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne
podległe organowi wydającemu te akty.
c) ustawy są wydawane przez sejm bez udziału prezydenta.
d) konstytucja wymaga dla jej waŜności i obowiązywania przyjęcia jej przez naród
w drodze ogólnonarodowego referendum.

2.

Nie jest osobą prawną
a) przedsiębiorstwo państwowe.
b) województwo.
c) spółdzielnia.
d) fundacja.

3.

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zasady prowadzenia rachunkowości
w Polsce jest
a) ustawa o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r.
b) ustawa z dn. 29.07.1997 r. Ordynacja podatkowa.
c) ustawa z dn. 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników.
d) ustawa z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

4.

Rachunkowość to
a) dokumentacja księgowa obejmująca zbiory zapisów księgowych.
b) system ewidencji gospodarczej odzwierciedlającej w formie pienięŜnej zjawiska
i procesy gospodarcze.
c) wszelkie sprawozdania finansowe.
d) działania, których celem jest ustalenie faktycznego stanu składników aktywów
i pasywów przedsiębiorstwa.
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5.

Przepisy ustawy o rachunkowości nie obejmują
a) Skarbu Państwa.
b) spółek handlowych.
c) spółek cywilnych.
d) gmin i powiatów.

6.

Operacją gospodarczą jest
a) zawarcie umowy o pracę z pracownikiem.
b) wysłanie zamówienia do dostawcy.
c) zakup materiałów.
d) otrzymanie zawiadomienia o udzieleniu przez bank kredytu.

7.

Kontrola formalna dokumentów księgowych polega na
a) określeniu celowości operacji gospodarczej.
b) gospodarczym uzasadnieniu operacji gospodarczej/.
c) sprawdzeniu, czy dokument jest zgodny z przepisami prawa.
d) sprawdzeniu, czy dokument nie zawiera błędów rachunkowych.

8.

Podatnicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności na zasadach ogólnych
(PKPiR) mają obowiązek powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy do dnia
a) 31 XII roku poprzedzającego rok obrotowy.
b) 1 I roku obrotowego.
c) 20 I roku obrotowego.
d) 31 I roku obrotowego.

9.

Źródłem prawa gospodarczego jest
a) gałąź prawa zwana prawo gospodarcze.
b) wiele róŜnych gałęzi prawa.
c) Krajowy Rejestr Sądowy.
d) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

10. Zaletą indywidualnej działalności gospodarczej jest
a) samodzielne podejmowanie wszystkich decyzji.
b) moŜliwość zaciągania przez przedsiębiorstwo kredytów bankowych na działalność
gospodarczą.
c) niskie koszty sporządzania aktu notarialnego.
d) ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa.
11. Zaletą prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej jest
a) krótki czas oczekiwania na rejestrację spółki.
b) dowolna forma opodatkowania.
c) dowolny kapitał załoŜycielski.
d) odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego kapitału.
12. Do form organizacyjno-prawnych działających w oparciu o Kodeks spółek handlowych
zalicza się
a) spółkę jawną.
b) spółkę cywilną.
c) indywidualną działalność gospodarczą.
d) spółdzielnię.
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13. Spółkę partnerską moŜe załoŜyć
a) malarz pokojowy.
b) stomatolog.
c) nauczyciel ekonomista.
d) właściciel sklepu zielarskiego.
14. Tylko jeden wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem
a) w spółce cywilnej.
b) w spółce partnerskiej.
c) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
d) w spółce komandytowej.
15. Małym przedsiębiorcą jest się, gdy
a) w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniono średniorocznie
mniej niŜ 10 pracowników.
b) bilans roczny jest mniejszy niŜ 43 mln. euro.
c) liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 50 osób.
d) roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nie przekracza 2 mln. euro.
16. Przedsiębiorstwo jako organizacja pełni funkcje
a) produkcji i świadczenia usług.
b) gospodarcze i społeczne.
c) polityki gospodarczej państwa.
d) technologii i postępu technicznego.
17. Cele działania przedsiębiorstwa
a) to wyłącznie wypracowanie zysku.
b) to promocja w środowisku.
c) są róŜnorodne, w tym między innymi związane z rynkiem.
d) to ilość wyprodukowanych dóbr i usług.
18. Podwójne opodatkowanie dochodów, jako waŜny czynnik decydujący o doborze formy
organizacyjno-prawnej występuje w
a) spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
b) indywidualnej działalności gospodarczej.
c) spółkach cywilnych.
d) wszystkich spółkach osobowych.
19. Formy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw zaleŜne są wyłącznie od
a) rozmiaru i przedmiotu działania.
b) lokalizacji przedsiębiorstwa.
c) kapitału przedsiębiorstwa.
d) ilości potencjalnych klientów.
20. Podatek VAT od 10 strzykawek lekarskich, jeŜeli ich wartość wynosi 15 zł, wyniesie
a) 0,45 zł,
b) 1,05 zł,
c) 2,85 zł,
d) 3030 zł.
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KARTA ODPOWIEDZI
Imię i nazwisko ……………………………………………………….....

Prowadzenie działalności gospodarczej
Zakreśl poprawną odpowiedź.
Nr
zadania

Odpowiedź

Punkty

1

a

b

c

d

2

a

b

c

d

3

a

b

c

d

4

a

b

c

d

5

a

b

c

d

6

a

b

c

d

7

a

b

c

d

8

a

b

c

d

9

a

b

c

d

10

a

b

c

d

11

a

b

c

d

12

a

b

c

d

13

a

b

c

d

14

a

b

c

d

15

a

b

c

d

16

a

b

c

d

17

a

b

c

d

18

a

b

c

d

19

a

b

c

d

20

a

b

c

d
Razem:
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