
Przedsiębiorstwo 
Analiza działu 



CELE GOSPODAROWANIA 

Przedsiębiorstwa zakłada się w celach: 

 

Gospodarczych 

 

Społecznych 



SPOŁECZNE CELE GOSPODAROWANIA 

DOBRE RELACJE Z PRACOWNIKAM 

DOBRE RELACJE Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI 

EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY 

DBAŁOŚĆ O OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

DBAŁOŚĆ O PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA PRACOWNICZE 

UWZGLĘDNIANIE INTERESÓW LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI 



EKONOMICZNE CELE GOSPODAROWANIA 

OSIĄGNIĘCIE MAKSYMALNYCH KORZYŚCI FINANSOWYCH 

POSZERZANIE RYNKU ZBYTU 

UTRWALANIE WŁASNEJ POZYCJI NA RYNKU ORAZ PODNOSZENIE 
KONKURENCYJNOŚCI FIRMY 

MAKSYMALIZACHA WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 



Czynniki 
produkcji 



ZIEMIA 



PRACA 



KAPITAŁ 



WIEDZA 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 



Rodzaje 
działalności 

gospodarczej 



DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA 



DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 



DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA 



DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA 



PKD czyli Polska Klasyfikacja 
Działalności to 

usystematyzowany wykaz 
wszystkich rodzajów działalności 

społeczno-gospodarczej. 



Kto to przedsiębiorca 
Przedsiębiorca to: 

oosoba fizyczna, 

oosoba prawna, 

ojednostka organizacyjna 





Aport to kapitał 
wniesiony do 

przedsiębiorstwa w 
formie niepieniężnej 



Formy organizacyjno-prawne: 
->jednoosobowe firmy osób 

fizycznych, 
->przedsiębiorstwa państwowe, 

->spółdzielnie, 
-> spółki. 

 







WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 



ZWIĄZKI SPÓŁEK 

-korporacje, 

-monopole, 

-holdingi, 

-koncerny. 
 



Pierwszy krok do założenia własnej firmy to przede 
wszystkim dobry pomysł. Warto kierować się swoimi 

zainteresowaniami, umiejętnościami i doświadczeniami, 
a także analizą sytuacji na rynku. 

  Wybór profilu działalności przedsiębiorstwa, czyli 
przestrzeni w jakim będzie ono funkcjonować, powinien 

opierać się na analizie otoczenia przedsiębiorstwa. 

 

Zakładanie firmy 



OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA 

makrootoczenie - czyli wszystkich 
zjawiska wpływające na 

przedsiębiorstwo, które nie może ich 
zmieniać (otoczenie dalsze): 

-ekonomiczne (makroekonomiczne), 

 -technologiczne, 

 -polityczno-prawne, 

 -demograficzne, 

 -społeczne (społeczno-kulturowe), 

 -infrastrukturalne. 

 

mikrootoczenie - które oddziałuje na 
przedsiębiorstwo i pozostaje pod 

jego wpływem: 

 -konkurenci (istniejący i potencjalni), 

 -nabywcy, 

 -dostawcy, 

 -kooperanci, 

 -urzędy, 

 -instytucje otoczenia biznesu. 

 



INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Ich głównym celem jest pomoc dla firm 
rozpoczynających działalność 

gospodarczą. Za niewielką opłatą (200-
300zł) można liczyć na kompleksową 

obsługę administracyjno-biurową, 
porady prawne oraz pomoc w 

pozyskiwaniu środków finansowych.  
 



PRZEBIEG PROCESU ZARZĄDZANIA 



ZASADY ORGANIZACJI PRACY W FIRMIE 

• Zasada podziału pracy 

• Zasada koncentracji pracy 

• Zasada harmonii pracy 

• Zasada intersyfikacji pracy 

• Zasada kompleksowego działania 

• Zasada indywidualizacji 



STYLE KIEROWANIA 

•AUTOKRATYCZNY 

•DEMOKRATYCZNY 

•LIBERALNY 



SPOSOBY MOTYWACJI 

•PRZYMUS 

•ZACHĘTA 

•PERSWAZJA 



CECHY DOBREGO KIEROWNIKA 

• MOTYWUJE PRACOWNIKÓW 

• UFA INNYM 

• POMAGA INNYM 

• OPTYMISTA 

• WYRAŻA SIĘ JASNO 

• OTWARTY NA KRYTYKĘ 



BILANS-zestawienie aktywów i 
pasywów przedsiębiorstwa na 

dany dzień, wyraża się go w 
pieniądzach 



PODSTAWOWE SKŁADNIKI BILANSU 

AKTYWA PASYWA 

AKTYWA TRWAŁE KAPITAŁ WŁASNY 

Rzeczowe aktywa trwałe Kapitał podstawowy 

Wartości niematerialne i prawne Kapitał zapasowy 

Należności długoterminowe Zysk/strata z lat ubiegłych 

Inwestycje długoterminowe Zysk/strata netto 

AKTYWA OBROTOWE KAPITAŁ OBCY 

Zapasy Rezerwy na zobowiązania 

Należności krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 

Inwestycje krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 



RACHUNEK ZYSKÓW I 
STRAT-wynik finansowy 
przedsiębiorstwa, jedna z 

części składowych 
sprawozdania finansowego 



RENTOWNOŚĆ-zdolność 
kapitału do wytworzenia 

dochodu 



WYBRANE WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 

NAZWA WSKAŹNIKA WZÓR 

ROS-rentowność zysków ROS=ZYSK NETTO/SPRZEDAŻ NETTO 

ROA-rentowność aktywów ROA=ZYSK NETTO/AKTYWA 



RACHUNKOWOŚĆ FIRMY 

RACHUNKOWOŚĆ OBEJMUJE: 

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych 

• Inwentaryzację stanu aktywów i pasywów oraz ich wycenę 

• Ustalanie wyniku finansowego 

• Sporządzanie sprawozdań finansowych 

• Gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji 



RODZAJE KSIĘGOWOŚCI 

PEŁNA 

Muszą prowadzić ją 

• Spółki kapitałowe oraz inne osoby 
prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa 
i NBP 

• Jednoosobowe firmy osób 
fizycznych, spółki cywilne osób 
fizycznych, spółki jawne osób 
fizycznych oraz spółki partnerskie, 
których przychód wyniósł co 
najmniej 1,2 mln euro 

UPROSZCZONA 

Mogą ją prowadzić: 

• Jednoosobowe firmy osób 
fizycznych, spółki cywilne osób 
fizycznych, spółki jawne osób 
fizycznych oraz spółki partnerskie, 
których przychód wyniósł mniej niż 
1,2 mln euro 



ZALETY I WADY FORM OPODATKOWANIA 
FORMA OPODADKOWANIA ZALETY WADY 

PODATEK PIT NA ZASADACH OGÓLNYCH -MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA KOSZTÓW 
UZYSKANIA PRZYCHODÓW I ULG 
-KORZYSTNA FORMA OPODATKOWANIA PRZY 
NIŻSZYCH DOCHODZACH 

-KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA PODATKOWEJ 
KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
-FORMA TYLKO DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

PODATEK LINIOWY (19 %) -MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA KOSZTÓW 
UZYSKANIA PRZYCHODÓW 
-KORZYSTNY WTEDY, GDY DOCHODZY 
WYNOSZĄ WIĘCEJ NIŻ 85,5 TYS ZŁ, A 
PODATNIK NIE KORZYSTA Z ULG 

-KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA PODATKOWEJ 
KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
-WYŻSZA STWAKA PODATKOWA 
-BRAK ODLICZANIA ULG 
-FORMA TYLKO DLA OSÓB FIZYCZNYCH 
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ I/LUB SPÓŁKI JAWNE, 
PARTNERSKIE, CYWILNE 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY -PROWADZENIE PROSTEJ EWIDENCJI 
PRZYCHODÓW 
-KORZYSTNA DLA FIRM O NISKICH 
PRZYCHODZACH 

-BRAK MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA KOSZTÓW 
UZYSKANIA PRZYCHODÓW 
-BRAK MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA ULGI W PIT-
28 
-OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA 
Z TEJ FORMY, NP. DLA APTEK, KANTORÓW CZY 
LOMBARDÓW 
-TRZEBA PRZECHOWYWAĆ DOWODY ZAKUPU 
TOWARÓW 

KARTA PODATKOWA -ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA 
KSIĄG RACHUNKOWYCH, SKŁADANIA PIT-ów, 
DEKLARACJI I ZALICZEK 
-FORMA KORZYSTNA DLA MAŁYCH FIRM Z 
MAŁYMI PRZYCHODAMI 

-USTAWA OKREŚLA, KTO MOŻE Z NIEJ 
KORZYSTAĆ 
-BRAK MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA 
RZECZYWISTYCH KOSZTÓW 
-KONIECZNOŚĆ ZAPŁATY PODATKU, NAWET 
WTEDY, GDY OBROTY SĄ BARDZO NISKIE 



I INNE FORMY OPODATKOWANIA 

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW 
EWIDENCJONOWANYCH 

-podstawę stanowi przychód bez kosztów 
uzyskania 
-przychody nie mogą przekroczyć 150 tyś 
euro 
-wysokość jest uzależniona od rodzaju 
działalności 
-ryczałtem można też opodatkować 
przychód z dzierżawy 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 
PRAWNYCH CIT 

-PODSTAWĄ NALICZANIA JEST PRZYCHÓD 
POMNIEJSZONY O KOSZTY UZYSKANIA 
-STAWKA PODATKU TO 19% I JEST 
JEDNAKOWA DLA WSZYSTKICH 



MARKETING MIX 

• Promocja – działania, których celem jest zainteresowanie potencjalnych 
klientów produktem i skłonienie ich do jego zakupu 

• Dystrybucja – obejmuje planowanie, organizowanie i kontrolę dostarczania 
produktów na rynek, tak aby odpowiadało to konsumentom oraz zapewniało 
jak najwyższy zysk 

• Produkt – najważniejszy przedmiot działań marketingu. Określany m.in. przez 
swoją jakość, wygląd i markę. 

• Cena – musi być adekwatna do jakości produktu oraz pokrywać koszty jego 
produkcji. Musi być konkurencyjna w stosunku do cen podobnych produktów na 
rynku. 

 



CELE MARKETINGU 

• Kształtowanie produkcji i polityki cen przez analizę rynkowych zachowań 
klientów przeprowadzoną na podstawie badań marketingowych. 

• Poprawa jakości produktów i usług. 

• Promocja towarów i usług w celu zwiększenia ich sprzedaży. 

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

 



METODY PROMOCJI 

• reklama 

• sprzedaż osobista 

• działania public-relations 

• promocje sprzedaży 



KREOWANIE MARKI FIRMY 

Hasło:  „Odróżnij się, albo zgiń”. Marka firmy 
składa się z jej nazwy, znak firmowy (logo) 

oraz wszelkich związanych z nią elementów 
graficznych. Cechy te mają wyróżniać 
konkretną firmę wśród konkurencji. 

 



PODSTAWOWE WARTOŚCI ETYCZNE W 
BIZNESIE 

• własność 

• wolność 

• sprawiedliwość 

• uczciwość 

• odpowiedzialność 

 



 reguły moralne – opierają się na powszechnie 

akceptowanych wartościach (wynikające z tradycji i 

kultury) 

 reguły prawne – o charakterze nakazów i zakazów, które 

ustalają odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie 



ETYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 

- zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w pracy (np. stosowanie zasad BHP) 

- wypłacanie pracownikom godziwych wynagrodzeń 

- przekazywanie w reklamach rzetelnych informacji o firmie lub oferowanych 
przez nią produktach 

- zapewnienie odpowiednich relacji między przełożonymi a pracownikami 

- terminowe regulowanie zobowiązań wobec swoich pracowników i kontrahentów 

 



NIEETYCZNE ZACHOWANIA W BIZNESIE 

- kreatywna księgowość 

- osiąganie dochodów z nieujawnionych bądź nielegalnych źródeł 

- nieregulowanie zobowiązań 

- unikanie płacenia podatków 

- mobbing 

- zanieczyszczanie środowiska przyrodniczego 

 



KORUPCJA-działania mające 
na celu wykorzystanie pozycji, 

władzy bądź funkcji dla 
uzyskania własnych korzyści 

materialnych 



Rodzaje korupcji 

• łapownictwo 

• płatna protekcja 

• handel wpływami 

• wykorzystywanie środków publicznych dla korzyści osobistych 

 



PRZYGOTOWAŁY 

KŁOS PAULINA 

KUPISZ MARTYNA 

ŁADA WERONIKA 

RAŁOWIEC ANNA 

I F 


