




Cele gospodarowania 

 Ekonomiczne  

 osiągnięcie maksymalnych 
korzyści finansowych 

 poszerzanie rynku zbytu 

 utrwalanie własnej pozycji na 
rynku oraz podnoszenie 
konkurencyjności firmy 

maksymalizacja wartości 
rynkowej przedsiębiorstwa 
(Wartość rynkowa 
przedsiębiorstwa to cena, jaką 
rynek jest skłonny zapłacić za 
daną firmę w określonej chwili) 

 Społeczne 
 dobre relacje z pracownikami 

 dobre relacje z partnerami 
biznesowymi 

 edukacja dzieci i młodzieży 

 dbałość o ochronę środowiska 

 dbałość o prawa człowieka 
i prawa pracownicze 

 uwzględnianie interesów 
lokalnych społeczności 



Czynniki produkcji 

 ziemia i zawarte w niej bogactwa naturalne 

 praca, zasoby siły roboczej 

 kapitał (środki wytworzone uprzednio przez ludzi używane do 
produkcji innych dóbr) 

 wiedza, informacje 

 przedsiębiorczość (gotowość do podejmowania działalności 
gospodarczej i ponoszenia związanego z tym ryzyka) 

 Są to materialne lub niematerialne 
zasoby niezbędne do wytwarzania 
dóbr w postaci towarów i usług.  

 



Rodzaje działalności gospodarczej 

działalność przemysłowa – wydobywanie lub 
przetwarzanie zasobów naturalnych w celu 
zaspokajania potrzeb konsumentów 
działalność budowlana – wznoszenie budowli, ich 
remontowanie i konserwacja 
działalność usługowa – zaspokajanie potrzeb 
konsumentów (nauczanie, ochrona zdrowia) 
działalność handlowa – specjalny rodzaj usług, 
polegający na pośredniczeniu między sprzedającym a 
kupującym, czyli na wymianie wyprodukowanych 
dóbr (towarów) 

Podstawą do klasyfikowania działalności gospodarczej 
jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 





Przedsiębiorca 



Przedsiębiorstwa 

 PRYWATNE PUBLICZNE 

Państwowe       Komunalne 

 

Krajowe        Zagraniczne 

 



Forma organizacyjno-prawna 
przedsiębiorstw 

● Jednoosobowe firmy osób fizycznych 

● Przedsiębiorstwa państwowe 

● Spółki 

● Przedsiębiorstwa spółdzielcze 
(spółdzielnie) 



Jednoosobowe firmy osób fizycznych  

ZALETY: 

● Niewielkie wymogi 
formalne rejestracji 

● Nieskomplikowane 
rozliczenia księgowe 

● Niezależność decyzyjna 
właściciela 

● Możliwość szybkiej 
zmiany profilu 
działalności 

WADY: 

● Utrudniony dostęp do 
środków finansowych 

Najprostsza i najbardziej rozpowszechniona forma prawna w Polsce. 
Jest najlepsza przy działalności na mniejszą skalę. 



Przedsiębiorstwa państwowe 

Spółdzielnie wytwórcze  użytkowników 

 

Rzadko występują w 
Polsce. 

Są pozostałością po 
poprzednim systemie 

gospodarczym. 
Podlegają prywatyzacji i 
często przekształceniu 

w jednoosobową spółkę 
Skarbu Państwa. 

Dobrowolne zrzeszenia min. 10 osób fizycznych lub 3 osób 
prawnych prowadzących działalność gospodarczą, społeczną, 
wychowawczą, kulturalną lub oświatową we własnym interesie. 



Spółki 

CYWILNE HANDLOWE  

 Osobowe: Kapitałowe: 

jawne z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

partnerskie 

komandytowe  

akcyjne 

komandytowo-akcyjne 



Rodzaje spółek 

SPÓŁKI 
Umowne związki co najmniej 

dwóch osób, które działają w 

celu realizacji wspólnych 

przedsięwzięć gospodarczych 

dzięki kapitałowi wniesionemu w 

formie pieniężnej lub 

niepieniężnej. 



● Spółki cywilne podlegają 
przepisom „Kodeksu cywilnego”. 

● Motywem utworzenia spółki 
osobowej jest współpraca z 
określoną osobą (wspólnikiem). 
Spółki osobowe nie mają 
osobowości prawnej. Cechuje je 
nieograniczona 
odpowiedzialność co najmniej 
jednego ze wspólników za 
zobowiązania spółki. 

● Spółki handlowe podlegają 
przepisom „Kodeksu spółek 
handlowych”. 

● Motywem utworzenia 
spółki kapitałowej jest 
połączenie własnego 
kapitału z kapitałem innych 
osób. Spółki kapitałowe 
mają osobowość prawną                 
i odpowiadają własnym 
majątkiem, z wyłączeniem 
osobistej odpowiedzialności 
wspólników. 



Związki spółek 

Cele łączenia się spółek: 

● Poszerzanie rynków zbytu 

● Zwiększenie zdolności 
produkcyjnych 

● Zwiększenie możliwości 
marketingowych 

● Korporacje 

● Monopole 

● Holdingi 

● Koncerny 

 





Wielkość przedsiębiorstw 



Zakładanie firmy 



Analiza  otoczenia przedsiębiorstwa 

•      Makrootoczenie            otoczenie dalsze 

przedsiębiorstwo nie może go zmienić 

•      Mikrootoczenie              otoczenie bliższe 

        pozostaje pod wpływem przedsiębiorstwa 



Makrootoczenie 

• Ekonomiczne 

• Technologiczne 

• Infrastrukturalne 

• Polityczno-prawne 

• Demograficzne 

• Społeczno-kulturowe 
 

 Mikrootoczenie 

• Konkurenci 

• Nabywcy 

• Dostawcy 

• Kooperanci 

• Urzędy 

Instytucje otoczenia 
biznesu (inkubatory 
przedsiębiorczości) 

 

 



Uzyskanie zgody na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

1. Złożenie wniosku CEIDG to jednocześnie: 

• wniosek o wpis do REGON-u (rejestr statystyczny) 

• nadanie numeru NIP 

• zgłoszenie do ZUS-u lub KRUS-u 

Można jednocześnie złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R 

www.ceidg.gov.pl 

 2. Uzyskanie koncesji w przypadku np.: 

• sprzedaży alkoholu 

• prowadzenia apteki lub praktyki lekarskiej 

• świadczenia usług turystycznych 

• obrotu paliwami lub energią 

 

 



Wyrobienie pieczątki i założenie konta 

3. Pieczątka firmowa: 

•  dokumentuje transakcje 

•  potwierdza dokumenty urzędowe 

Znajdują się na niej:  

• nazwa firmy i dane teleadresowe 

• numer NIP i REGON 

4. Bank 

Założenie konta firmowego jest 
konieczne, gdy wymieniane transakcje: 

• mają jednorazową wartość większą niż 
15 000 euro 

• ich stroną jest inny przedsiębiorca 



Wybór opodatkowania i zgłoszenie do 
ubezpieczeń 

5. Urząd Skarbowy 

Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed 
dokonaniem pierwszej czynności 
związanej z działalnością 

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

W terminie 7 dni przedsiębiorca musi 

• Złożyć formularz  ZUS ZUA 

• Zgłosić wszystkich pracowników do 
ubezpieczenia 

 

 

 



Powiadomienie o zakresie 
prowadzonej działalności 

7. Państwowa Inspekcja Pracy i 
sanepid 

• zawiadomienie o miejscu, 
rodzaju i zakresie prowadzonej 
działalności oraz liczbie 
pracowników 

• uzyskanie zgody od sanepidu 
w przypadku np.  prowadzenia 
sklepu spożywczego  



Biznesplan 



Biznesplan 

 Dokument zawierający cele 
firmy oraz sposoby ich 
osiągania, z uwzględnieniem 
uwarunkowań finansowych, 
marketingowych, 
organizacyjnych  
i technologicznych.  



Funkcje biznesplanu 

• wewnętrzna - jest niezbędny do skutecznego zarządzania 
przedsiębiorstwem  

• zewnętrzna - uatrakcyjnienia firmę w oczach 
potencjalnych inwestorów 

 

 Trzeba Przygotować biznesplan przy 

o zakładaniu firmy 

o łączeniu przedsiębiorstw 

o pozyskiwaniu kapitału (np. kredytów, pożyczek) 

o podejmowaniu działań w nowych obszarach działalności 



Struktura biznesplanu 

1. Streszczenie 

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 

3. Analiza strategiczna – analiza SWOT (silne strony, słabe 
strony, szanse, zagrożenia) 

4. Analiza rynku i plan marketingowy 

5. Plan techniczny 

6. Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia 

7. Plan finansowy działalności 

8. Podsumowanie – analiza szans  
powodzenia i oszacowanie ryzyka 
 



Biznesplan powinien odznaczać się 

przejrzystą i kompletną strukturą 

ściśle określonymi ramami  
czasowymi przedsięwzięcia 

precyzyjnie ukazanym celem  
biznesu 

rzetelnymi i wiarygodnymi danymi 

przejrzystą formą graficzną 

poprawnością językową zapisów 

 





Funkcje Zarządzania  

To działania składające się na proces zarządzania 
czyli efektywnego wykorzystania zasobów 
ludzkich i środków materialnych. 



Planowanie 

Określanie celów 
przedsiębiorstwa i 
decydowanie o najlepszym 
sposobie ich osiągnięcia. 



Organizowanie 

Dokonywanie podziału 
pracy, uprawnień i 
zasobów. 



Kontrolowanie 

Obserwowanie bieżących 
działań i wprowadzanie 
korekt dla ułatwienia 
realizacji celów. 



Przewodzenie 

Motywowanie załogi do 
organizacji pracy w 

interesie przedsiębiorstwa. 



Style kierowania 

• Autokratyczny - podejmowanie decyzji bez 
konsultacji z podwładnymi 

• Demokratyczny - konsultowanie decyzji z 
podwładnymi i wyjaśnianie im celu działań 

• Liberalny- pozostawianie podwładnym 
swobody w podejmowaniu decyzji 



Sposoby motywowania 

• Przymus: zakazy, nakazy 

• Zachęta: pochwała, podwyżka, 
awans, premia 

• Perswazja: oddziaływanie na 
emocje lub racjonalna 
argumentacja 





AKTYWA, czyli majątek przedsiębiorstwa 

Majątek trwały, zużywany w 
wielu cyklach produkcyjnych 
w okresie dłuższym niż jeden 
rok. 

• Rzeczowe aktywa trwałe 
• Wartości niematerialne i 

prawne 
• Należności długoterminowe 
• Inwestycje długoterminowe 

Majątek obrotowy, 
zużywany w jednym cyklu 
produkcyjnym np. surowce 
i półprodukty. 

• Zapasy  
• Należności 

krótkoterminowe 
• Inwestycje 

krótkoterminowe 



PASYWA, czyli źródła finansowania  
majątku przedsiębiorstwa 

l Kapitał własny obejmuje 

środki finansowe wniesione 

przez właścicieli firmy. 

l Kapitał podstawowy 

l Kapitał zapasowy 

(rezerwowy) 

l Zysk/strata z lat ubiegłych 

l Zysk/strata netto 

l Kapitał obcy obejmuje 

środki pozyskane od 

innych podmiotów. 

l Rezerwy na zobowiązania 

l Zobowiązania 

długoterminowe 

l Zobowiązania 

krótkoterminowe 



BILANS 

Bilans przedsiębiorstwa to zestawienie aktywów i pasywów 

oraz źródeł ich finansowania. 

Równość sumy aktywów i pasywów. 



KOSZTY 

Koszty stałe – niezależne 

od wielkości produkcji 
Koszty zmienne – 

zmieniające się wraz ze 

zmianą rozmiarów produkcji i 

wielkości firmy 

Koszt całkowity to suma 

kosztów stałych i zmiennych. 

Jeśli podzielimy go przez 

wielkość produkcji otrzymamy 

całkowity koszt jednostkowy, który 

jest podstawą kalkulacji ceny 

sprzedaży. 



Podstawą ustalenia ceny może być też jednostkowy koszt 

zmienny, jeżeli do jej kalkulowania zastosujemy stopę marży. 

Koszty możemy też sklasyfikować w układzie rodzajowym, 

umożliwiającym porównywanie kosztów przedsiębiorstw 

różnych branż. Ujmuje się je m.in. w amortyzacji, 

wynagrodzeniu czy zużyciu materiałów. 



WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI 
Celem działalności przedsiębiorstwa jest 

przede wszystkim wypracowanie zysku. 

Zostanie on osiągnięty jeżeli różnica między 

przychodami a kosztami ich uzyskania 

będzie dodatnia. 

Po potrąceniu z zysku brutto 

podatku dochodowego i innych 

obciążeń pozostaje zysk netto. 



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Wynik finansowy przedsiębiorstwa jest 

określany w rachunku zysku i strat. Jego 

sporządzenie polega na porównaniu 

przychodów z kosztami. 





RACHUNKOWOŚĆ FIRMY  

  Rachunkowość firmy polega na ewidencjonowaniu zdarzeń 

gospodarczych w sposób chronologiczny i systematyczny. 

Obejmuje 

l Prowadzenie ksiąg rachunkowych 

l Inwentaryzację stanu aktywów i pasywów oraz ich wycenę 

l Ustalanie wyniku finansowego 

l Sporządzanie sprawozdań finansowych 

l Gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji 



FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI 

l INFORMACYJNA – dostarcza informacji 

potrzebnych do zarządzania finansami firmy 

l KONTROLNA – umożliwia wykrycie niedoborów 

majątku firmy 

l ANALITYCZNA – pozwala na weryfikację 

wyników finansowych firmy 



KSIĘGOWOŚĆ 

Obejmuje ewidencję wszystkich operacji gospodarczych, 

które powodują zmiany w stanie majątku i kapitału firmy.  

W księgowości obowiązuje 

zasada, że każde zdarzenie 

gospodarcze mające wpływ na 

majątek firmy oraz zmiana 

źródła finansowania muszą 

zostać zewidencjonowane. 

Realnym potwierdzeniem 

zdarzeń gospodarczych w 

firmie są dowody księgowe. 



DOWÓD KSIĘGOWY 

Dowód księgowy powinien spełniać ściśle określone 

wymogi: 

l Określenie rodzaju dowodu i jego numer identyfikacyjny 

l Datę sporządzenia 

l Opis operacji, jej wartość i wielkość 

l Datę przeprowadzenia operacji 

l Podpis i pieczątkę wystawcy 

Szczególnym jego rodzajem jest faktura. Zawiera 

dodatkowo nazwy, adresy i numery NIP sprzedającego i 

kupującego, nie są też konieczne podpisy i pieczątki. 



RODZAJE KSIĘGOWOŚCI 
RACHUNKOWOŚĆ PEŁNA 

Księgowość (rachunkowość) pełna wymaga prowadzenia 

ksiąg rachunkowych. Do jej prowadzenia są zobowiązane:  

l Spółki kapitałowe oraz inne osoby prawne (z wyjątkiem 

Skarbu Państwa i NBP) 

l Jednoosobowe firmy osób fizycznych, spółki cywilne osób 

fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki 

partnerskie, których przychody netto za poprzedni rok 

obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1,2 mln euro 



RODZAJE KSIĘGOWOŚCI 
RACHUNKOWOŚĆ UPROSZCZONA 

Księgowość uproszczona (podatkowa); jej celem jest 

ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem 

dochodowym. Mogą ją prowadzić: 

l Jednoosobowe firmy osób fizycznych 

l Spółki cywilne osób fizycznych 

l Spółki jawne osób fizycznych 

l Spółki partnerskie 

l pod warunkiem, że ich dochody z poprzedniego roku 

obrotowego nie przekroczą 1,2 mln euro 



PKPiR 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest 

dowodem księgowym pozwalającym na określenie 

zobowiązań podatkowych firmy. Do jej prowadzenia 

zobowiązani są zobligowani przedsiębiorcy rozliczający się 

z podatku dochodowego od osób fizycznych na tzw. 

zasadach ogólnych. 



Marketing 



Marketing 

Zespół działań mających 
na celu kształtowanie 

produkcji i zwiększenie 
sprzedaży oferowanych 

towarów lub usługi. 



Cele marketingu 

 Kształtowanie produkcji i cen np.. przez analizę 
rynkowych zachowań klienta, 

 Poprawa jakości produktów i usług, 

 Promocja towarów i usług w celu zwiększenia 
sprzedaży, 

 Kreowanie gustów, pobudzanie nowych 
potrzeb klientów i zaspokajanie już istniejących. 



Marketing MIX 

Kompozycja marketingowa 
(ang. "marketing mix")  
dosł. mieszanka marketingowa 
 
Zespół elementów (instrumentów) za pomocą 
których możemy oddziaływać na rynek. 
Najbardziej popularna koncepcja kompozycji 
marketingowej to tzw. "4p" czyli z ang.: 

product, price, place, promotion. 



product (produkt) 

• Najważniejszy przedmiot działań 
marketingu. 

• Bez niego dalsze działania 
marketingowe nie mają sensu. 

• Określany jest m.in. Przez swoją markę, 
jakość i wygląd. 



price (cena) 

• Odgrywa decydującą rolę przy decyzji o zakupie 

produktu. 

 

• Musi być proporcjonalna do jakości i pokrywać 

koszty produkcji. 

• Musi być konkurencyjna 

na rynku. 



place (strategia dystrybucji) 

 

Obejmuje planowanie, organizowanie i kontrolę 

dostarczania produktów na rynek, by zaspokoić 

potrzeby konsumentów i zapewnić producentom jak 

największy zysk. 



promotion (promocja)  

• Obejmuje wszelkie działania, 
których celem jest 
zainteresowanie potencjalnych 
klientów produktem, 

• Ma skłonić do zakupu 
produktu. 



Działania promocyjne 

Reklama 

Sprzedaż osobista, 

Promocje 
sprzedaży, 

Działania public-
relations. 



reklama 

Płatna forma 
prezentowania 

i popierania 
dóbr, usług 

oraz idei przez 
określonego 

nadawcę. 



Rodzaje reklam 

 Wprowadzająca 

 Informacyjna 

 Utrwalająca 

 Konkurencyjna 

 Prestiżowa 



Reklama perswazyjna 

Wykorzystuje techniki 
manipulacji w celu 
przekonania klienta 
do zakupu danego 
towaru  lub usługi. 



Sprzedaż osobista 

Polega na 
bezpośredniej 
rozmowie sprzedawcy 
z klientem. 



Promocje sprzedaży 

Krótko okresowe 
działania firmy 

polegające na użyciu 
bodźców 

ekonomicznych w 
celu pobudzenia 

sprzedaży produktu 
lub usługi. 



Działania public-relations 

Wielostronne kontakty firmy 
z otoczeniem oraz ogół działań 
związanych z pobudzeniem 
i utrzymaniem zainteresowania 
przedsiębiorstwem, 
wywołaniem pozytywnego 
nastawienia oraz zaufania 
otoczenia do danej firmy. 



Kreowanie marki firmy 

Składa się z jej znaku firmowego (logo), 
nazwy oraz innych powiązanych 

elementów graficznych. 

Musi się wyróżniać 
na rynku , być łatwo 

zapamiętywana, 
oryginalna, musi 

wywoływać pozytywne 
skojarzenia i sugerować 

korzyści dla klienta 
po zakupie produktu. 



Najwyżej 
wyceniane 

marki 
na świecie 
w 2013 r. 



Dziękujemy za uwagę 



Prezentację przygotowały: 

Klaudia Bojko, 
Natalia Cieślik, 
Aleksandra Mróz, 
Natalia Nowak 
i Kalina Stępak 


