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Sterylizacja medyczna
Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Film przedstawia rozmowę dwójch kobiet na temat otwarcia działalności gospodarczej.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej w branży
sterylizacja medyczna.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz.U. Z 2012 r. poz. 739)
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Wniosek CEIDG‐1 jest jednocześnie:
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON),
zgłoszeniem identyﬁkacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
ﬁzycznych,
zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,
oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Przykładowy dokument CEIDG:
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej w branży
sterylizacja medyczna.

Wyciąg PKD dla zawodu technik sterylizacji medycznej
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Tworzenie analizy SWOT

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Punkt sterylizacji medycznej na rynku

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zaprezentuj swoją ﬁrme

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIE

Podstawowe wyposażenie punktu sterylizacji
medycznej

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zatrudnienie w punkcie sterylizacji medycznej

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zmierz się z fakturą VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:
odbiorcami towarów i usług są osoby ﬁzyczne, albo ﬁrmy nie będące płatnikami VAT,
cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,
naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.
Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie
obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018)
żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu
poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‐Deklaracje
dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera
i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.
Formularz VAT‐7
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‐R
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Dokumenty ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Rozpoczynając działalność gospodarczą mamy do wyboru następujące formy opodatkowania:
kartę podatkową,
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
pełną księgowość – księgi handlowe.

Formularz ZUS ZUA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zagraj z PDG
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIE

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
Ułóż w odpowiedniej kolejności etapy przygotowania biznesplanu.
zidentyﬁkowanie podmiotów z branży i określenie możliwości współpracy
zidentyﬁkowanie własnych predyspozycji odpowiednich do typu prowadzonej
działalności
zbadanie konkurencji
wybór strategii rynkowej
zidentyﬁkowanie niszy rynkowej
pomysł
analiza kosztów działalności
określenie wysokości nakładów początkowych
decyzja o założeniu ﬁrmy
rozpoznanie rynku i potrzeb klientów w zakresie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2

Przeciagnij pasujące elementy z dolnej sekcji do górnej.

blaty, krzesła, sza i, zapłata za wykonanie sterylizacji narzędzi, samochód do przewożenia
kontenerów z jałowymi pakietami, amortyzacja zgrzewarki, komputer do prac biurowych,
przelew za usługę, podatek, zapłata za materiały np.: rękawy do pakietowania

Aktywa

Koszty

Przychody

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Zaznacz, które twierdzenia są prawdziwe, a które nie.

Prawda

Fałsz

□

□

□

□

Pomieszczenie, w którym □

□

Usługi sterylizacji
medycznej mogą być
świadczone wyłącznie
przez osoby posiadające
pełne kwaliﬁkacje
zawodowe w zakresie
sterylizacji.
Technik sterylizacji
medycznej wykonując
swoje zadania zawodowe
nie musi z nikim
współpracować.

może być zorganizowany
punkt sterylizacji
medycznej musi mieć
minimalnie 8m2
powierzchni.
Pracownicy centralnych

□

□

□

□

sterylizatorni nie muszą
znać przepisów prawa
pracy i prawa dotyczącego
ochrony danych
osobowych, bo tym
zajmuje się kadra
kierownicza.
Technik sterylizacji
medycznej zatrudniony
w ramach jednoosobowej
działalności gospodarczej
musi znać podstawowe
akty prawne dotyczące
zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej.

Lokal przeznaczony na

□

□

Promocja małych ﬁrm nie □
jest konieczna dla ich
rozwoju.

□

punkt sterylizacji nie musi
mieć wyodrębnionej
poczekalni.

Prowadząc punkt

□

□

sterylizacji medycznej
jesteśmy zwolnieni
z oprowadzania
podatków.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Uporządkuj przykładową analizę SWOT.
słaba reklama, duża ilość funduszy z Unii Europejskiej, Niewielki zainteresowanie pomysłem
utworzenia punktu sterylizacji przez gabinety kosmetyczne., kwaliﬁkacje i doświadczenie

mocne strony
słabe strony
szanse
zagrożenia
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Uzupełnij luki wyrażeniami znajdującymi się poniżej.

amortyzacji, środka trwałego, podatek, kosztów stałych, przychodów, koszty, optymalizacja
Korzystając ze sprzętu będącego na wyposażeniu punktu sterylizacji medycznej dokonuje się
.................................. sprzętu.
Kupując profesjonalny sterylizator, której koszt wynosi 24000 złotych, dokonujemy zakupu
.................................. , który będzie użyteczny co najmniej 14 miesięcy. Zużywając energię
elektryczną, wodę oraz tusze do drukarki, generujesz .................................. , które wlicza się do
.................................. prowadzenia ﬁrmy. Technik sterylizacji medycznej prowadząc działalność
musi co miesiąc płacić .................................. , którego wysokość zależna jest od min. od
................................... Punkt sterylizacji medycznej przynosi zyski, ale również generuje koszty.
Prowadząc działalność gospodarczą bardzo ważną rzeczą jest kwes a ..................................
kosztów.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Ułóż prawidłową kolejność założenia ﬁrmy zajmującej się sterylizacją narzędzi z gabinetów
kosmetycznych.
Złożę stosowne dokumenty do określonych instytucji.
Pomysł.
Uzyskam zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dezynfekcji i/lub sterylizacji.
Przyjmę pierwsze zlecenie z pobliskiego salonu kosmetycznego.
Zdobędę wiedzę na temat prawnych uwarunkowań założenia mojej ﬁrmy oraz
wymagań sanitarno-epidemiologicznych.
Opracuję biznesplan.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7

Korzystając z banku słów, uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.
podatek akcyzowy, wynagrodzenia pieniężne, zdrowotne, zużytych surowców, środków
trwałych, reprezentacji, świadczeń, transportowych

1. Amortyzacja – koszt związany ze zużyciem .................................................. oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
2. Zużycie materiałów i energii – wartość .................................................. paliw, zużycie energii
elektrycznej, wody, energii cieplnej.
3. Usługi obce – koszty usług wykonanych przez obce jednostki: usług remontowych
i .................................................. , najmu, łączności, ochrony mienia, doradztwa.
4. Podatki i opłaty – podatki o tzw. kosztowym charakterze, czyli .................................................. ,
podatek od nieruchomości, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, opłaty: skarbowa, sądowa
i notarialna.
5. .................................................. – wypłacane pracownikom za prace oraz na podstawie umów
zlecenie, umów o dzieło oraz innych podobnych umów.
6. Wynagrodzenia niepieniężne – wynagrodzenia w postaci ..................................................
w naturze, np. wyżywienie.
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – składki na ubezpieczenia społeczne
i .................................................. , Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, koszty szkoleń pracowników, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną
pracy.
8. Pozostałe koszty – np. koszty .................................................. i reklamy, koszty ubezpieczeń
majątkowych, koszty podróży służbowych.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Zaznacz, czy podane zdania to prawda, czy fałsz.

Prawda
Wniosek do CEIDG
□
stanowi wpis Sp.z o.o. do

Fałsz
□

KRS.
Poprzez wpis do CEIDG

□

□

Podstawowym atrybutem □
samozatrudnionego jest

□

możesz zawiesić i odwiesić
działalność gospodarczą.

działanie w ramach
własnego rachunku
gospodarczego.
Wniosek do CEIDG jest □
deklaracją o formie
rozliczania i formie zapłaty

□

podatku dochodowego.
We wniosku CEIDG-1
□
deklarujesz kwotę podatku

□

PIT, jaką będziesz
odprowadzał miesięcznie
do Urzędu Skarbowego.
Wniosek o wpis do CEIDG □

□

można złożyć osobiście
lub elektronicznie.
We wniosku o wpis do
CEIDG należy podać

□

□

Wniosek CEIDG-1 jest
□
jednocześnie zgłoszeniem

□

przewidywaną liczbę osób
zatrudnionych.

do ZUS/KRUS, GUS oraz
naczelnika urzędu
skarbowego.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Uporządkuj we właściwej kolejności części wniosku CEIDG-1.
główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej
nazwa ﬁrmy
dane pełnomocnika
data powstania obowiązku opłacania składek ZUS
adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy
dane identyﬁkacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy
dane wnioskodawcy
rodzaj wniosku
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10

Przyporządkuj poszczególne instytucje pełniące funkcje kontrolne do przypisanych im zadań.
zapewnienie przez zakład prawidłowych warunków pracy, przeprowadza kontrole w zakładach
pracy, w przypadku stwierdzenia łamania praw pracowniczych prowadzi postępowanie
mandatowe, kieruje wnioski o ukaranie do sądów grodzkich oraz zawiadamia prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, rozpatruje pisemne skargi, ochrona zdrowia ludzkiego
przed niekorzystnym wpływem szkodliwości I uciążliwości środowiska, udziela bezpłatnych
porad pracownikom w zakresie prawa pracy, kontrolna pełniona w przedsiębiorstwie przez
pracowników, zapobieganie powstawaniu chorób (w tym zakaźnych i zawodowych),
kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Sanitarna (SANEPID)

Społeczna Inspekcja Pracy

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Prawda

Fałsz

□

□

Strategia dywersyﬁkacji to □
zintensyﬁkowanie

□

Strategia marke ngowa
obejmuje zbiór działań,
które mają zapewnić
realizację zamierzeń
przedsiębiorstwa wobec
rynku.

sprzedaży
dotychczasowego
produktu.
Analiza SWOT stanowi

□

□

Analiza SWOT pozwala na □

□

element planu
marke ngowego i jest
techniką analityczną.

określenie mocnych
i słabych stron
przedsięwzięcia tylko
w otoczeniu zewnętrznym
przedsiębiorstwa.
Marke ng to strategia

□

□

□

□

dostosowania się
przedsiębiorstw do
potrzeb nabywców
i aktywne wywieranie
wpływu na nabywców,
czego skutkiem ma być
osiągnięcie celów
przedsiębiorstwa.
Promocja to wszystkie
czynności związane
z przemieszczaniem

produktu od producenta
do ostatecznego odbiorcy.
Produkt charakteryzuje

□

□

□

□

jego jakość, cechy, marka,
opakowanie.
Konsumenci, nabywcy,
hurtownicy, detaliści,
liderzy opinii to odbiorcy
przekazu, których
określamy w planie
marke ngowym.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Słownik terminów
amortyzacja
Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej
kwotę 3500 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
biznesplan
Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury ﬁnansowej,
marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologiczne przedsiębiorstwa; to
zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza
przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.
działalność gospodarcza
Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.
elastyczność cenowa
Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako
procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę
w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu
transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów
oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać
w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku,
na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.
koszt
Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.
osoba ﬁzyczna
Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby ﬁzyczne
posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do
czynności prawnych.
podatek dochodowy
Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu
i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób ﬁzycznych (PIT)
oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
podatek liniowy
Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody,
a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg,
odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).
Polska Klasyﬁkacja Działalności (PKD)
Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności
społeczno‐gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
przychód
To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku
przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.
rozliczenie ryczałtowe
Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby ﬁzyczne. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych.
Ryczałt w zalezności od wykonywanej działalności może wynosić 20%, 17%, 8,5%, 5,5%
oraz 3%.
spółdzielnia

Rodzaj podmiotu gospodarczego, regulowanego przepisami ustawy z dnia 16 września
1982 roku prawo spółdzielcze, który posiada osobowość prawną i powstaje w celu
prowadzenia działalności gospodarczej. Jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, których
ilość nie jest ograniczona i może być zmienna. Dzięki funduszowi udziałowemu
spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich członków.
spółka cywilna
Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej
przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks
spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką
organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno
zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie
cywilnym w księdze zobowiązań.

Materiały dydaktyczne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Pomoc stomatologiczna
Na początek jednoosobowa działalność
gospodarcza
W branży POMOC STOMATOLOGICZNA zostały wymienione dwa zawody: Higienistka
stomatologiczna i Asystentka stomatologiczna. Oba zawody cechuje konieczność współpracy
z lekarzem stomatologiem.
Istotną różnicą jest fakt, że Higienistka stomatologiczna współpracuje z lekarzem
stomatologiem, ale w wielu zadaniach zawodowych pracuje samodzielnie. Natomiast
Asystentka stomatologiczna jest zawodem całkowicie podporządkowanym pracy lekarza
stomatologa.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Film przedstawia rozmowę dwóch koleżanek. Dotyczy ona prowadzenia własnej
jednoosobowej działalności gospodarczej higienistki stomatologicznej.

Zakładam własną ﬁrmę

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Animacja przedstawia różne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykładowy dokument CEIDG:

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DzW9XCa1D
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Prowadzę działalność gospodarczą

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z pomocą stomatologiczną (higienista
stomatologiczna, asystentka stomatologiczna)

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DzW9XCa1D
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Działalność gospodarcza - rozpatrzmy za i przeciw

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Firma na rynku - krótka analiza

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Tworzymy plan marke ngowy

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Wyposażenie gabinetu higieny stomatologicznej

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Gabinet stomatologiczny w świetle prawa

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zmierz się z fakturą VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‐7

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DzW9XCa1D
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‐R

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DzW9XCa1D
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Dokumenty ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZUA

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DzW9XCa1D
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DzW9XCa1D
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zagraj z PKD

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DzW9XCa1D
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIE

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
Ułóż w odpowiedniej kolejności etapy przygotowania biznes planu.
rozpoznanie rynku i potrzeb klientów
wybór strategii rynkowej
decyzja o założeniu ﬁrmy
analiza kosztów działalności
zidentyﬁkowanie własnych predyspozycji odpowiednich do typu prowadzonej
działalności
zidentyﬁkowanie niszy rynkowej
zidentyﬁkowanie podmiotów z branży i określenie możliwości współpracy
pomysł
określenie wysokości nakładów początkowych
zbadanie konkurencji
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Zaznacz, które twierdzenia są prawdziwe, a które nie.

Prawda

Fałsz

□

□

Higienistką
□
stomatologiczną może być
wyłącznie osoba

□

Usługi stomatologiczne
mogą być świadczone
przez higienistkę
stomatologiczną
posiadającą kwaliﬁkacje
zawodowe w ramach
działalności zakładu
leczniczego.

z wykształceniem
wyższym.
Zakładem leczniczym
współpracującym
z personelem gabinetu
stomatologicznego jest

□

□

Wśród dopuszczalnych □
form prowadzenia
działalności leczniczej dla
ludzi jest spółdzielnia.

□

zakład diagnostyki
obrazowej.

Higienistka

□

□

Lokal przeznaczony na
□
gabinet higieny
stomatologicznej nie musi

□

stomatologiczna
zatrudniona w ramach
jednoosobowej
działalności gospodarczej
może piastować to samo
stanowisko w innej
placówce.

mieć wyodrębnionego
oddzielnego wejścia ani
poczekalni.
Promocja zakładów
leczniczych nie jest
przydatna w procesie
rozwoju ﬁrmy.

□

□

Wszyscy pracownicy
placówki leczniczej

□

□

zajmujący się pacjentami
muszą posiadać
odpowiednie
wykształcenie
kierunkowe.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Uzupełnij luki wyrażeniami znajdującymi się poniżej.

optymalizacja, kosztów stałych, kosztów pośrednich, przychodów, Spółka cywilna, spółka
cywilna, środka trwałego, podatek
1. ........................................ jest formą zorganizowanego współdziałania dwóch lub więcej osób
w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.
2. Wspólnicy określają zasady współpracy w ........................................ , która nie wymaga formy
aktu notarialnego, ale musi zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym.
3. Wspólnicy muszą wnieść określony w umowie .........................................
4. Prowadzenie spraw spółki cywilnej należy do wszystkich ........................................ (chyba, że
umowa stanowi inaczej)
5. Za pracę w spółce wspólnicy nie mogą otrzymywać wynagrodzenia, uczestniczą za to
........................................ , który odbywa się według zasad określonych w umowie spółki (zwykle
proporcjonalnie do wkładów), a jeżeli umowa tego nie precyzuje to w równych częściach.
6. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają ........................................ do pełnej ich
wysokości całym swoim majątkiem.
7. Spółka cywilna nie jest .........................................
8. Wspólnicy indywidualnie opłacają podatek dochodowy od osób ﬁzycznych. Nazwa spółki
cywilnej (ﬁrma) musi zawierać .........................................
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Wskaż pojęcia niezwiązane z zakładaniem działalności gospodarczej:


NIP



BIP



PIH



CEIDG



RMUA



PIP



ZUA



REGON

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Uporządkuj przykładową analizę SWOT.
szanse

słaba reklama

słabe strony

duża konkurencja na rynku

zagrożenia

duża ilość funduszy z Unii Europejskiej

mocne strony

duża wiedza zespołu pracowników

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Wybierz z listy prawidłową odpowiedź.
nie mamy możliwości rozliczenia, jednorazowo, marża, wprost proporcjonalne, powinny być
wyższe od kosztów stałych, zależne, powinna generować dochód, niezależne, powinny
przynajmniej pokrywać całkowite koszty prowadzonej działalność, zależne, nadwyżka sumy
przychodów nad kosztami ich uzyskania, powinna generować stratę
1. Każda działalność gospodarcza:
......................................................................................................................................................
2. Przychody:
......................................................................................................................................................
3. Jeśli wartość środka trwałego nie przekracza 3.500 zł to amortyzację rozliczamy:
......................................................................................................................................................
4. Koszty stałe są w stosunku do wielkości sprzedaży:
......................................................................................................................................................
5. Koszty zmienne są w stosunku do wielkości sprzedaży i skali świadczonych usług:
......................................................................................................................................................
6. Dochód jest to:
......................................................................................................................................................
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Korzystając z banku słów, uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.

zużytych surowców, świadczeń, zdrowotne, transportowych, reprezentacji, podatek akcyzowy,
środków trwałych, wynagrodzenia pieniężne
1. Amortyzacja – koszt związany ze zużyciem .................................................. oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
2. Zużycie materiałów i energii – wartość .................................................. , paliw, zużycie energii
elektrycznej, wody, energii cieplnej.
3. Usługi obce – koszty usług wykonanych przez obce jednostki: usług remontowych
i .................................................. , najmu, łączności, ochrony mienia, doradztwa.
4. Podatki i opłaty – podatki o tzw. kosztowym charakterze, czyli .................................................. ,
podatek od nieruchomości, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, opłaty: skarbowa, sądowa
i notarialna.
5. .................................................. – wypłacane pracownikom za pracę oraz na podstawie umów
zlecenie, umów o dzieło oraz innych podobnych umów.
6. Wynagrodzenia niepieniężne – wynagrodzenia w postaci ..................................................
w naturze, np. wyżywienie.
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – składki na ubezpieczenia społeczne
i .................................................. , Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, koszty szkoleń pracowników, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną
pracy.
8. Pozostałe koszty – np. koszty .................................................. i reklamy, koszty ubezpieczeń
majątkowych, koszty podróży służbowych.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Zaznacz, czy podane zdania to prawda, czy fałsz.

Prawda
Wniosek do CEIDG
□
stanowi wpis Sp.z o.o. do
KRS.
Poprzez wpis do CEIDG

Fałsz
□

□

□

Podstawowym atrybutem □
samozatrudnionego jest
działanie w ramach
własnego rachunku

□

możesz zawiesić i odwiesić
działalność gospodarczą.

gospodarczego.
Wniosek do CEIDG jest

□

□

We wniosku CEIDG-1
□
deklarujesz kwotę podatku
PIT, jaką będziesz

□

deklaracją o formie
rozliczania i formie zapłaty
podatku dochodowego.

odprowadzał miesięcznie
do Urzędu Skarbowego.
Wniosek o wpis do CEIDG □
można złożyć osobiście
lub elektronicznie.
We wniosku o wpis do
CEIDG należy podać

□

□

□

Wniosek CEIDG-1 jest
□
jednocześnie zgłoszeniem
do ZUS/KRUS, GUS oraz
naczelnika urzędu

□

przewidywaną liczbę osób
zatrudnionych.

skarbowego.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Uporządkuj we właściwej kolejności części wniosku CEIDG-1.
dane pełnomocnika
adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy
główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej
rodzaj wniosku
data powstania obowiązku opłacania składek ZUS
nazwa ﬁrmy
dane wnioskodawcy
dane identyﬁkacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10

Przyporządkuj poszczególne instytucje pełniące funkcje kontrolne do przypisanych im zadań.
Udziela bezpłatnych porad pracownikom w zakresie prawa pracy., Rozpatruje pisemne skargi.,
Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych., W przypadku stwierdzenia
łamania praw pracowniczych prowadzi postępowanie mandatowe, kieruje wnioski o ukaranie
do sądów grodzkich oraz zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.,
Zapewnienie przez zakład prawidłowych warunków pracy., Przeprowadza kontrole
w zakładach pracy., Zapobieganie powstawaniu chorób (w tym zakaźnych i zawodowych).,
Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości
środowiska., Kontrolna pełniona w przedsiębiorstwie przez pracowników.

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Sanitarna (SANEPID)

Społeczna Inspekcja Pracy

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 11
Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe..

Prawda

Fałsz

□

□

Strategia dywersyﬁkacji to □
zintensyﬁkowanie

□

Strategia marke ngowa
obejmuje zbiór działań,
które mają zapewnić
realizację zamierzeń
przedsiębiorstwa wobec
rynku.

sprzedaży
dotychczasowego
produktu.
Analiza SWOT stanowi
element planu
marke ngowego i jest

□

□

Analiza SWOT pozwala na □

□

techniką analityczną.

określenie mocnych
i słabych stron
przedsięwzięcia tylko
w otoczeniu zewnętrznym
przedsiębiorstwa.
Marke ng to strategia

□

□

□

□

dostosowania się
przedsiębiorstw do
potrzeb nabywców
i aktywne wywieranie
wpływu na nabywców,
czego skutkiem ma być
osiągnięcie celów
przedsiębiorstwa.
Promocja to wszystkie
czynności związane
z przemieszczaniem

produktu od producenta
do ostatecznego odbiorcy.
Produkt charakteryzuje □
jego jakość, cechy, marka,
opakowanie.
Konsumenci, nabywcy,
hurtownicy, detaliści,

□

□

□

liderzy opinii to odbiorcy
przekazu, których
określamy w planie
marke ngowym.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Słownik terminów
amortyzacja
Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej
kwotę 3500 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
biznesplan
Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury ﬁnansowej,
marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to
zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza
przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.
działalność gospodarcza
Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.
elastyczność cenowa
Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako
procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę
w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu
transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów
oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać
w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku,
na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.
koszt
Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.
osoba ﬁzyczna
Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby ﬁzyczne
posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do
czynności prawnych.
podatek dochodowy
Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu
i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób ﬁzycznych (PIT)
oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
podatek liniowy
Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody,
a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg,
odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).
Polska Klasyﬁkacja Działalności (PKD)
Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności
społeczno‐gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
przychód
To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku
przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.
rozliczenie ryczałtowe
Stawkę podatku dla przesiębiorcy wykonującego swoje czynności osobiście określa
Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby ﬁzyczne. Tę metodę można wykorzystać również przy spółkach cywilnych
i jawnych.
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej
przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks
spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką
organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno
zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie
cywilnym w księdze zobowiązań.

Materiały dydaktyczne

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DzW9XCa1D
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Technika dentystyczna
Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Film przedstawia rozmowę dwóch osób dotyczącą prowadzenia własnej jednoosobowej
działalności gospodarczej technika dentystycznego we współpracy z lekarzami dentystami.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG‐1 jest jednocześnie:
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON),
zgłoszeniem identyﬁkacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
ﬁzycznych,
zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,
oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Przykładowy dokument CEIDG:
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyciąg PKD dla zawodu technik dentystyczny:
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Tworzenie analizy SWOT

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Pracownia protetyczna na rynku

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Plan marke ngowy - czyli od czego zacząć

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Narzędzia i urządzenia w pracowni protetycznej

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Pokaż swoją ﬁrmę

Źródło: pł, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIE

Zmierz się z fakturą VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:
odbiorcami towarów i usług są osoby ﬁzyczne, albo ﬁrmy nie będące płatnikami VAT,
cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,
naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.
Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie
obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018)
żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu
poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‐Deklaracje
dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera
i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.
Formularz VAT‐7
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‐R
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Dokumenty ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Rozpoczynając działalność gospodarczą mamy do wyboru następujące formy opodatkowania:
kartę podatkową,
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,

pełną księgowość – księgi handlowe.
Formularz ZUS ZUA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zagraj z PDG
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
Ułóż w odpowiedniej kolejności etapy przygotowania biznes planu.
decyzja o założeniu ﬁrmy
rozpoznanie rynku i potrzeb klientów w zakresie
wybór strategii rynkowej
analiza kosztów działalności
zidentyﬁkowanie niszy rynkowej
określenie wysokości nakładów początkowych
zidentyﬁkowanie własnych predyspozycji odpowiednich do typu prowadzonej
działalności
zidentyﬁkowanie podmiotów z branży i określenie możliwości współpracy
pomysł
zbadanie konkurencji
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Uzupełnij luki wyrażeniami znajdującymi się poniżej.
indywidualnie, wspólników, dochodowego, majątkiem za, spółka cywilna, umowie, własności,
zysków
1. Formą zorganizowanego współdziałania dwóch lub więcej osób w celu osiągnięcia
wspólnego celu gospodarczego jest .................................
2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, prowadzenie spraw spółki cywilnej należy do wszystkich
.................................
3. Wspólnicy muszą wnieść określony w umowie wkład w postaci ................................ rzeczy lub
praw.
4. Zasady współpracy, która nie wymaga formy aktu notarialnego ale musi zostać
zarejestrowana w urzędzie skarbowym Wspólnicy określają w ................................ spółki.
5. Za pracę w spółce wspólnicy nie mogą otrzymywać wynagrodzenia, uczestniczą za to
w podziale ................................ , który odbywa się według zasad określonych w umowie spółki
(zwykle proporcjonalnie do wkładów), a jeżeli umowa tego nie precyzuje to w równych
częściach.
6. Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim ................................ za zobowiązania spółki do
pełnej ich wysokości.
7. Spółka cywilna nie jest płatnikiem podatku .................................
8. Podatek dochodowy od osób ﬁzycznych wspólnicy opłacają ................................ . Nazwa
spółki cywilnej (ﬁrma) musi zawierać nazwiska wszystkich wspólników.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Zaznacz, które twierdzenia są prawdziwe, a które nie.

Prawda
Pomieszczenia, w których □

Fałsz
□

będą wykonywane usługi
protetyczne muszą
mierzyć wysokość 3 – 5 m.
Protezy zębowe może

□

□

□

□

□

□

□

□

Lokal przeznaczony na
□
pracownię protetyczną nie

□

wykonywać wyłącznie
osoba z wykształceniem
wyższym.
Zakładem leczniczym
współpracującym
z personelem pracowni
protetycznej jest gabinet
stomatologiczny.
Wśród dopuszczalnych
form prowadzenia
działalności leczniczej dla
ludzi jest spółdzielnia.
Technik dentystyczny
zatrudniony w ramach
jednoosobowej
działalności gospodarczej
może piastować to samo
stanowisko w innej
placówce.

musi mieć
wyodrębnionego
oddzielnego wejścia ani
poczekalni.
Promocja zakładów
leczniczych nie jest

□

□

przydatna w procesie
rozwoju ﬁrmy.
Aby prowadzić działalność □
w zakresie technik

□

dentystycznych
przedsiębiorca musi podać
kod PKD.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Uporządkuj przykładową analizę SWOT.
wysokie kwaliﬁkacje zawodowe w zakresie, duże doﬁnansowanie z Urzędu Pracy, duże
zainteresowanie rynku tego typu usługami, duża konkurencja na rynku, słaba reklama

mocne strony
słabe strony
szanse
zagrożenia
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Zaznacz, które twierdzenia są prawdziwe, a które nie.

Prawda
Wynagrodzenie pieniężne □
to na przykład premia dla

Fałsz
□

technika dentystycznego.
Usługi badań

□

□

Przykładem kosztu
□
wynikającego z podatków

□

analitycznych
wykonywane przez
zewnętrznego wykonawcę
zaliczamy do kosztów
usług zewnętrznych.

i opłat są opłaty
pocztowe.
Amortyzacja to koszt

□

□

□

□

Podatek PIT zaliczamy do □

□

związany ze zużyciem np.:
puszki do polimeryzacji
ciśnieniowej.
Usługi obce to koszty
usług wykonywanych
przez pracowników.

kosztów ubezpieczeń
społecznych i innych
świadczeń.
Koszty ubezpieczenia od

□

□

Wynagrodzenia w postaci □

□

odpowiedzialności
cywilnej to pozostałe
koszty prowadzenia
działalności gospodarczej.

świadczeń w naturze to
wynagrodzenia
niepieniężne.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Korzystając z banku słów, uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.
reprezentacji, zużytych surowców, podatek akcyzowy, transportowych, wynagrodzenia
pieniężne, świadczeń, zdrowotne, środków trwałych
1. Amortyzacja – koszt związany ze zużyciem .................................................. oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
2. Zużycie materiałów i energii – wartość .................................................. paliw, zużycie energii
elektrycznej, wody, energii cieplnej.
3. Usługi obce – koszty usług wykonanych przez obce jednostki: usług remontowych
i .................................................. , najmu, łączności, ochrony mienia, doradztwa.
4. Podatki i opłaty – podatki o tzw. kosztowym charakterze, czyli .................................................. ,
podatek od nieruchomości, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, opłaty: skarbowa, sądowa
i notarialna.
5. .................................................. – wypłacane pracownikom za prace oraz na podstawie umów
zlecenie, umów o dzieło oraz innych podobnych umów.
6. Wynagrodzenia niepieniężne – wynagrodzenia w postaci ..................................................
w naturze, np. wyżywienie.
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – składki na ubezpieczenia społeczne
i .................................................. , Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, koszty szkoleń pracowników, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną
pracy.
8. Pozostałe koszty – np. koszty .................................................. i reklamy, koszty ubezpieczeń
majątkowych, koszty podróży służbowych.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Zaznacz, czy podane zdania to prawda, czy fałsz.

Prawda

Fałsz

□

□

□

□

Podstawowym atrybutem □
samozatrudnionego jest

□

Wniosek do CEIDG
stanowi wpis Sp.z o.o. do
KRS.
Poprzez wpis do CEIDG
możesz zawiesić i odwiesić
działalność gospodarczą.

działanie w ramach
własnego rachunku
gospodarczego.
Wniosek do CEIDG jest

□

□

We wniosku CEIDG-1
□
deklarujesz kwotę podatku

□

deklaracją o formie
rozliczania i formie zapłaty
podatku dochodowego.

PIT, jaką będziesz
odprowadzał miesięcznie
do Urzędu Skarbowego.
Wniosek o wpis do CEIDG □
można złożyć osobiście

□

lub elektronicznie.
We wniosku o wpis do

□

□

Wniosek CEIDG-1 jest
□
jednocześnie zgłoszeniem

□

CEIDG należy podać
przewidywaną liczbę osób
zatrudnionych.

do ZUS/KRUS, GUS oraz
naczelnika urzędu
skarbowego.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Uporządkuj we właściwej kolejności części wniosku CEIDG-1.
nazwa ﬁrmy
dane identyﬁkacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy
dane pełnomocnika
adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy
data powstania obowiązku opłacania składek ZUS
główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej
dane wnioskodawcy
rodzaj wniosku
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9

Przyporządkuj poszczególne instytucje pełniące funkcje kontrolne do przypisanych im zadań.
kontrolna pełniona w przedsiębiorstwie przez pracowników, ochrona zdrowia ludzkiego przed
niekorzystnym wpływem szkodliwości I uciążliwości środowiska, udziela bezpłatnych porad
pracownikom w zakresie prawa pracy, rozpatruje pisemne skargi, zapobieganie powstawaniu
chorób (w tym zakaźnych i zawodowych), zapewnienie przez zakład prawidłowych warunków
pracy, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, przeprowadza kontrole
w zakładach pracy, w przypadku stwierdzenia łamania praw pracowniczych prowadzi
postępowanie mandatowe, kieruje wnioski o ukaranie do sądów grodzkich oraz zawiadamia
prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Sanitarna (SANEPID)

Społeczna Inspekcja Pracy

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Prawda

Fałsz

□

□

Strategia dywersyﬁkacji to □
zintensyﬁkowanie

□

Strategia marke ngowa
obejmuje zbiór działań,
które mają zapewnić
realizację zamierzeń
przedsiębiorstwa wobec
rynku.

sprzedaży
dotychczasowego
produktu.
Analiza SWOT stanowi
element planu

□

□

Analiza SWOT pozwala na □

□

marke ngowego i jest
techniką analityczną.

określenie mocnych
i słabych stron
przedsięwzięcia tylko
w otoczeniu zewnętrznym
przedsiębiorstwa.
Marke ng to strategia

□

□

□

□

dostosowania się
przedsiębiorstw do
potrzeb nabywców
i aktywne wywieranie
wpływu na nabywców,
czego skutkiem ma być
osiągnięcie celów
przedsiębiorstwa.
Promocja to wszystkie
czynności związane
z przemieszczaniem

produktu od producenta
do ostatecznego odbiorcy.
Produkt charakteryzuje

□

□

□

□

jego jakość, cechy, marka,
opakowanie.
Konsumenci, nabywcy,
hurtownicy, detaliści,
liderzy opinii to odbiorcy
przekazu, których
określamy w planie
marke ngowym.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Słownik terminów
amortyzacja
Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej
kwotę 10000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
biznesplan
Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury ﬁnansowej,
marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to
zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza
przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.
działalność gospodarcza
Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.
elastyczność cenowa
Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako
procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę
w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu
transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów
oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać
w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku,
na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.
koszt
Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.
osoba ﬁzyczna
Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby ﬁzyczne
posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do
czynności prawnych.
podatek dochodowy
Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu
i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób ﬁzycznych (PIT)
oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
podatek liniowy
Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody,
a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg,
odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).
Polska Klasyﬁkacja Działalności (PKD)
Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności
społeczno‐gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
przychód
To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku
przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.
rozliczenie ryczałtowe
Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby ﬁzyczne. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych.
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej
przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks
spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką
organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno
zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie
cywilnym w księdze zobowiązań.

Materiały dydaktyczne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Opieka medyczna
Działalność gospodarcza - od czego zacząć
E‐zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie opiekun medyczny.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Film przedstawia rozmowę dwóch osób dotyczącą prowadzenia własnej jednoosobowej
działalności gospodarczej w zakresie opieki medycznej.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie opieki medycznej.

Wniosek CEIDG‐1 jest jednocześnie:
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON),
zgłoszeniem identyﬁkacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
ﬁzycznych,
zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,
oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Przykładowy dokument CEIDG:
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Prowadzę działalność gospodarczą

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie opieki medycznej.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z opieką medyczną
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Za i przeciw, czyli analiza SWOT

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Nim rozpocznę działalność - analiza rynku

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Pierwsze kroki przed rozpoczęciem działalności

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Prezentacja ﬁrmy

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIE

Wyposażenie

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zmierz się z fakturą VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:
odbiorcami towarów i usług są osoby ﬁzyczne, albo ﬁrmy nie będące płatnikami VAT,
cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,
naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.
Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie
obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018)
żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu
poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‐Deklaracje
dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera
i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.
Formularz VAT‐7
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‐R
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Dokumenty ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, poniżej znajdują się tylko niektóre z nich (stan dokumentów: 2018).
Formularz ZUS ZUA

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zagraj z PDG
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
Korzystając z banku słów uzupełnij dane odpowiednimi wyrazami.
Elektroniczna Pla orma Usług Administracji Publicznej, urzędach, tożsamości, kontem,
potwierdzić dane, proﬁlu zaufanego ePUAP, dowodem osobistym, paszportem
ePUAP to skrót nazwy ............................................................................................................... Dzięki
ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych
.............................................................................................................. bez wychodzenia z domu —
przez Internet. W celu uzyskania proﬁlu zaufanego ePUAP należy:
- założyć konto na epuap.gov.pl albo na pz.gov.pl gdzie wraz z założonym
.............................................................................................................. zostanie złożony wniosek
o potwierdzenie ...............................................................................................................
- udać się, z ważnym .............................................................................................................. lub
.............................................................................................................. do wybranego przez siebie
„punktu potwierdzającego” celem potwierdzenia swojej
...............................................................................................................
Listę punktów, w których można
.............................................................................................................. znajdziesz na stronie
epuap.gov.pl.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Przeciagnij pasujące elementy z dolnej sekcji do górnej.
Przelew za usługę, Podatek, Łóżka, materace, sza i, Zapłata za wykonanie usługi opiekuńczej,
Amortyzacja materaca przeciwodleżynowego, Komputer do prac biurowych, Zapłata za
materiały np.: rękawiczki jednorazowego użytku, materiał opatrunkowy, Samochód do
przewożenia podopiecznych na badania

Aktywa

Koszty

Przychody

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Zaznacz, które twierdzenia są prawdziwe, a które nie.

Prawda
Pomieszczenia, w których □

Fałsz
□

usługę będzie wykonywał
opiekun medyczny muszą
mieć przynajmniej 2,5
metra wysokości.
Opiekun medyczny

□

□

Opiekun medyczny, który □

□

wykonując swoje zadania
zawodowe nie powinien
z nikim współpracować.

pracuje w domach
chorych i uzyskuje
miesięcznie dochód 3000
zł, musi zarejestrować
swoją działalność.
Opiekunowie medyczni □
nie muszą znać przepisów

□

prawa pracy i prawa
dotyczącego ochrony
danych osobowych.
Opiekun medyczny
zatrudniony w ramach

□

□

Aby prowadzić działalność □

□

jednoosobowej
działalności gospodarczej
musi znać podstawowe
akty prawne dotyczące
zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej.

przedsiębiorca musi podać
kod PKD.
Promocja małych ﬁrm jest □
konieczna dla ich rozwoju.

□

Prowadząc jednoosobową □

□

działalność gospodarczą
jesteśmy zwolnieni
z oprowadzania
podatków.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Uporządkuj przykładową analizę SWOT.
Duża ilość funduszy z Unii Europejskiej, uruchamianie państwowych programów ﬁnansujących
opiekę nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi., Niewielki zainteresowanie pomocą
osobom chorym w domu, dużo ﬁrm na rynku świadczących podobne usługi., Słaba reklama,
małe możliwości ﬁnansowe osób chorych i niepełnosprawnych w Polsce., Pełne kwaliﬁkacje
i doświadczenie opiekunów medycznych, dobra współpraca z innymi instytucjami
świadczącymi usługi dla pacjenta/ podopiecznego.

Mocne strony
Słabe strony
Szanse
Zagrożenia
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Uzupełnij luki wyrażeniami znajdującymi się poniżej.
środka trwałego, przychodów, podatek, koszty, optymalizacja, amortyzacji, kosztów zmiennych

Korzystając ze sprzętu będącego na wyposażeniu ﬁrmy świadczącej usługi z zakresu opieki
medycznej dokonuje się .................................... sprzętu.
Kupując profesjonalny sterylizator, którego koszt wynosi 24.000 złotych, dokonujesz zakupu
.................................... , który będzie użyteczny co najmniej 12 miesięcy. Zużywając energię
elektryczną oraz tusze, papier drukarski i wodę generujemy .................................... , które wlicza
się do .................................... prowadzenia ﬁrmy. Opiekun medyczny prowadząc działalność musi
co miesiąc płacić .................................... , którego wysokość zależna jest od min.
..................................... Firma jednoosobowa przynosi zyski, ale również generuje koszty.
Prowadząc działalność gospodarczą bardzo ważną rzeczą jest kwes a ....................................
kosztów.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Ułóż prawidłową kolejność założenia ﬁrmy zajmującej się opieką domową nad ludźmi chorymi
i niepełnosprawnymi.
Zdobędę wiedzę na temat prawnych uwarunkowań założenia mojej ﬁrmy.
Opracuję biznesplan.
Przyjmę pierwsze zlecenie od rodziny osoby niepełnosprawnej/ chorej.
Pomysł: założę ﬁrmę świadczącą usługi opiekuńcze osobom chorym
i niepełnosprawnym w domach.
Znajdę i podpiszę umowę z odbiorcami moich usług.
Złożę stosowne dokumenty do określonych instytucji.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Uzupełnij deﬁniowane pojęcie, korzystając z banku słów/ wyrażeń.
Na przykład koszty reprezentacji i reklamy, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty podróży
służbowych., Podatki o tzw. kosztowym charakterze, czyli podatek akcyzowy, podatek od
nieruchomości, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, opłaty: skarbowa, sądowa i notarialna.,
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, koszty szkoleń pracowników, koszty związane z bezpieczeństwem
i higieną pracy., Koszt związany ze zużyciem środków trwałych np.: samochodu przewożącego
osobę chorą na badania oraz wartości niematerialnych i prawnych., Wypłacane pracownikom
np. opiekunom za pracę oraz na podstawie umów zlecenie, umów o dzieło oraz innych
podobnych umów., Wartość użytych surowców, paliw, zużycie energii elektrycznej, wody,
energii cieplnej., Wynagrodzenia w postaci świadczeń w naturze, np. wyżywienie., Koszty usług
wykonanych przez obce jednostki: usług remontowych i transportowych, najmu, łączności,
ochrony mienia, doradztwa.

amortyzacja
zużycie
materiałów
i energii
usługi obce
podatki i opłaty
wynagrodzenia
pieniężne
wynagrodzenia
niepieniężne
ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia
pozostałe koszty
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Zaznacz, czy podane zdania to prawda, czy fałsz.

Prawda
Wniosek do CEIDG
□
stanowi wpis Sp.z o.o. do

Fałsz
□

KRS.
Poprzez wpis do CEIDG

□

□

Podstawowym atrybutem □
samozatrudnionego jest

□

możesz zawiesić i odwiesić
działalność gospodarczą.

działanie w ramach
własnego rachunku
gospodarczego.
Wniosek do CEIDG jest
deklaracją o formie

□

□

□

□

Wniosek o wpis do CEIDG □
można złożyć osobiście

□

rozliczania i formie zapłaty
podatku dochodowego.
We wniosku CEIDG-1
deklarujesz kwotę podatku
PIT, jaką będziesz
odprowadzał miesięcznie
do Urzędu Skarbowego.

lub elektronicznie.
We wniosku o wpis do
CEIDG należy podać

□

□

Wniosek CEIDG-1 jest
□
jednocześnie zgłoszeniem

□

przewidywaną liczbę osób
zatrudnionych.

do ZUS/KRUS, GUS oraz
naczelnika urzędu
skarbowego.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Uporządkuj we właściwej kolejności części wniosku CEIDG-1.
dane wnioskodawcy
rodzaj wniosku
data powstania obowiązku opłacania składek ZUS
adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy
główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej
nazwa ﬁrmy
dane pełnomocnika
dane identyﬁkacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Przeciagnij pasujące elementy z dolnej sekcji do górnej.
Udziela bezpłatnych porad pracownikom w zakresie prawa pracy., Przeprowadza kontrole
w zakładach pracy., Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych., Ustalanie,
określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych., W przypadku
stwierdzenia łamania praw pracowniczych prowadzi postępowanie mandatowe, kieruje wnioski
o ukaranie do sądów grodzkich oraz zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa., Wsparcie podatnika., Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym
wpływem szkodliwości I uciążliwości środowiska., Zapobieganie powstawaniu chorób (w tym
zakaźnych i zawodowych)., Ewidencja podatników oraz płatników.

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Sanitarna (SANEPID)

Urząd Skarbowy

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Słownik terminów
amortyzacja
Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej
kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych (stan: 2018).
biznesplan
Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury ﬁnansowej,
marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to
zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza
przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.
działalność gospodarcza
Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.
elastyczność cenowa
Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako
procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę
w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.
konkurencja
Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu
transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów
oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać
w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku,
na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.
koszt
Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.
osoba ﬁzyczna
Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby ﬁzyczne
posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do
czynności prawnych.

podatek dochodowy
Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu
i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób ﬁzycznych (PIT)
oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
podatek liniowy
Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody,
a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg,
odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).
Polska Klasyﬁkacja Działalności (PKD)
Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności
społeczno‐gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
przychód
To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku
przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.
rozliczenie ryczałtowe
Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby ﬁzyczne. Tę metodę można wykorzystać również przy spółkach cywilnych
i jawnych.
spółka cywilna
Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej
przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks
spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką
organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno
zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie
cywilnym w księdze zobowiązań.

Materiały dydaktyczne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ortoptyka
Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Film przedstawia rozmowę dwójch kobiet na temat otwarcia działalności gospodarczej
w zakresie ortoptyki.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie ortoptyki.

Wniosek CEIDG‐1 jest jednocześnie:
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON),
zgłoszeniem identyﬁkacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
ﬁzycznych,
zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,
oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Przykładowy dokument CEIDG:
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie ortoptyki.

Wyciąg PKD dla zawodu ortoptysta:
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Za i przeciw, czyli analiza SWOT

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Nim rozpocznę działalność - analiza rynku

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Jak zdobyć rynek

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Wyposażenie gabinetu ortoptycznego

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Wymagania dla gabinetu ortoptycznego

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zmierz się z fakturą VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:
odbiorcami towarów i usług są osoby ﬁzyczne, albo ﬁrmy nie będące płatnikami VAT,
cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,
naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.
Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie
obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018)
żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu
poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‐Deklaracje
dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera
i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.
Formularz VAT‐7
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‐R
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Dokumenty ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Rozpoczynając działalność gospodarczą mamy do wyboru następujące formy opodatkowania:
kartę podatkową,
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
pełną księgowość – księgi handlowe.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie
obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018)
żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu
poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‐Deklaracje
dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera
i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.
Formularz ZUS ZUA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZZA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zagraj z PDG
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIE

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
Oceń, czy podane stwierdzenia na temat CEIDG są prawdziwe.

Prawda

Fałsz

□

□

Umożliwia założenie ﬁrmy, □
aktualizację danych,

□

Portal CEIDG został
stworzony by ułatwić
podatnikom prowadzenie
działalności gospodarczej.

zamknięcie lub
zawieszenie działalności.
Również przedsiębiorcy

□

□

□

□

Za pośrednictwem CEIDG □

□

z już otwartą
działalnością, mogą tą
drogą wprowadzić zmiany,
zawiesić, wznowić lub
zlikwidować ﬁrmę.
CEIDG oferuje również
dostęp do informacji
o przedsiębiorstwach
prowadzonych przez
osoby ﬁzyczne
i zarejestrowanych
w Polsce.

nie można uzyskać
dostępu do informacji
udostępnianych
bezpłatnie przez Centralną
Informację Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS).
Centralna ewidencja
pozwala na złożenie

□

□

□

□

wniosku w urzędach
administracji publicznej.
Głównym celem

stworzenia internetowej
ewidencji było ułatwienie
przedsiębiorcom
zamknięcia własnej ﬁrmy.
CEIDG to elektroniczny
rejestr przedsiębiorców

□

□

działających na terenie
Europy.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2

Uzupełnij tekst na temat ePUAP.
przez Internet, podpisywanie, niektórych banków, Pocztą Polską, Pomoc, Poczty Polskiej,
Pla orma, adresowanie, Zabezpieczony, Zaufany

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna ...................................... Usług Administracji Publicznej.
Dzięki pla ormie istnieje możliwość wysłania pisma, przekazania dokumentów do urzędów (m.
in. USC, US, ZUS) z poziomu swojej ﬁrmy - ......................................,
W celu skorzystania z pla ormy ePUAP należy utworzyć Proﬁl ...................................... , czyli
proﬁl, który umożliwia potwierdzenie twojej tożsamości w usługach publicznych oferowanych
w Internecie. Proﬁl ten umożliwia również ...................................... pism kierowanych do
instytucji publicznych drogą elektroniczną. W obecnej chwili Proﬁl można założyć nawet za
pośrednictwem .......................................
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3

Oceń prawdziwość zdań.

Prawda
Nowi przedsiębiorcy mogą □

Fałsz
□

opłacać obniżone składki
ubezpieczeń społecznych
przez okres 24 miesięcy.
Solidarna

□

□

Kwota podatku płaconego □

□

odpowiedzialność
wspólników dotyczy
wspólników w spółce
cywilne.

w oparciu o kartę
podatkową ustalana jest
w oparciu o rodzaj
działalności, liczbę
mieszkańców gminy itp.
Wadą jednoosobowej
□
działalności gospodarczej

□

jest brak elastyczności
w otwieraniu, zawieszaniu
i likwidacji działalności
gospodarczej.
Kody PKD nie służą

□

□

□

□

klasyﬁkacji podmiotów
gospodarczych dla potrzeb
rejestru jednostek
gospodarki narodowej.
Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych
obliguje do regularnego
płacenia z góry ustalonego
podatku niezależnie od
wysokości zysków czy
strat jakie przynosi
działalność.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4

Oceń, czy podane stwierdzenia są prawdziwe.

Prawda

Fałsz

□

□

□

□

Głównym zadaniem Polski □

□

Normalizacja jest
działalnością, która polega
na analizowaniu wyrobów,
usług i procesów, której
wynikiem są, podawane
do wiadomości publicznej
normy, bądź inne przepisy
techniczne.
Celem normalizacji
krajowej jest działanie na
rzecz uwzględnienia
interesów krajowych
w normalizacji
międzynarodowej.

Komitet Normalizacyjny
(PKN), jednostki
normalizacyjne w Polsce,
jest organizowanie oraz
nadzorowanie działań,
które są związane
z opracowaniem, jak
również
rozpowszechnianiem
Polskich Norm (PN) oraz
innych dokumentów
normalizacyjnych.
Zasady normalizacji
krajowej nie są zgodne

□

□

□

□

z zasadami normalizacji
europejskiej
i międzynarodowej.
Głównymi celem
normalizacji jest przede

wszystkim zabezpieczenie
interesów przedsiębiorcy.
Jedynym celem
normalizacji jest

□

□

zabezpieczenie interesów
użytkownika.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5

Uzupełnij tekst wyrażeniami znajdującymi się poniżej.

może, nie odbywają, uchwala ustawy, może, prowadzi nadzór, kultury w pracy, 8 tygodni, nie
może, 4 tygodnie, bezpieczeństwa i higieny pracy

Państwowa Inspekcja Pracy ................................................................ przestrzegania prawa pracy.
Kontroluje również przestrzeganie przepisów i zasad ................................................................. PIP
................................................................ kontrolować pracodawców, którzy zatrudniają
pracowników na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. W zakresie
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy PIP ma prawo kontrolować
podmioty, na których terenie ................................................................ zajęcia studenci i uczniowie
niebędący pracownikami. Przedsiębiorcy mikro, mali i średni mogą być kontrolowani przez PIP
tylko przez ................................................................ w ciągu roku. Pozostali pracodawcy mogą być
kontrolowani przez ................................................................ w ciągu roku.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Przyporządkój nazwę podatku do jego opisu.

podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od
osób ﬁzycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek nakładany na dobra, aby
ograniczyć ich spożycie

VAT
CIT
PIT
Akcyza
PCC
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7

Oceń prawdziwość zdań.

Prawda

Fałsz

□

□

□

□

□

□

Strategia dywersyﬁkacji to □

□

Amortyzacja to koszt
związany ze zużyciem
środków trwałych.
Wynagrodzenia
niepieniężne to
wynagrodzenia w postaci
świadczeń w naturze, np.
wyżywienie.
Podażą nazywamy ilość
dobra, jaką sprzedawcy są
w stanie zaoferować
w danym czasie przy
różnym poziomie ceny.

zintensyﬁkowanie
sprzedaży
dotychczasowego
produktu.
Usługi obce to koszty

□

□

□

□

usług wykonanych przez
osoby obce, np.
zatrudnionych
pracowników.
Koszty stałe w zakresie
prowadzonej działalności
gospodarczej są zależne od
wielkości sprzedaży.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8

Uporządkuj elementy analizy SWOT.
zróżnicowana, bogata oferta, brak doświadczenia, możliwość powstania nowych,
konkurencyjnych ﬁrm, tani dostawca, niskie rezerwy ﬁnansowe, nieznana marka, badania,
z których wynika, że ludzie szukają czegoś nowego, duży popyt na produkt, konkurencja
z ustabilizowaną pozycją, konkurencyjne ceny, wysoki czynsz, moda na produkty wytwarzane
przez ﬁrmę

Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9

Oceń prawdziwość zdań.

ZUS ZUA i ZUS ZZA to

Prawda

Fałsz

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

formularze stosowane
w przypadku zgłoszenia
nowego pracownika bądź
siebie do ubezpieczeń.
Osoby objęte wyłącznie
ubezpieczeniem
zdrowotnym obowiązuje
druk ZUS ZZA.
W przypadku opłacania
składek społecznych
i składki zdrowotnej
należy wypełnić deklarację
ZUS ZUA.
Formularz ZUS ZWUA
składamy w przypadku
likwidacji działalności.
Formularz ZUS ZWUA
składamy tylko
w przypadku
wyrejestrowania
z ubezpieczenia
zdrowotnego.
Za pomocą formularza
ZUS ZUA nie można
zgłosić korekty danych
ubezpieczonego.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10

Posługując się dostępnymi źródłami wskaż właściwy kod PKD dla osoby chcącej prowadzić
gabinet ortoptyczny.
86.90.A
86.90.E
86.90.C
46.46.Z
32.50.Z
87.90.Z
72.19.Z
86.90.Z
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Materiały dydaktyczne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Słownik terminów
amortyzacja
Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej
kwotę 3500 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
biznesplan
Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury ﬁnansowej,
marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologiczne przedsiębiorstwa; to
zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza
przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.
elastyczność cenowa
Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako
procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę
w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.
konkurencja
Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu
transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów
oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać
w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku,
na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.
koszt
Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.
osoba ﬁzyczna
Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby ﬁzyczne
posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do
czynności prawnych.
podatek dochodowy
Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu
i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób ﬁzycznych (PIT)
oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
podatek liniowy
Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody,
a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg,
odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).
Polska Klasyﬁkacja Działalności (PKD)
Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności
społeczno‐gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku
przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.
rozliczenie ryczałtowe
Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby ﬁzyczne. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych.
spółdzielnia
Rodzaj podmiotu gospodarczego, regulowanego przepisami ustawy z dnia 16 września
1982 roku prawo spółdzielcze, który posiada osobowość prawną i powstaje w celu
prowadzenia działalności gospodarczej. Jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, których
ilość nie jest ograniczona i może być zmienna. Dzięki funduszowi udziałowemu
spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich członków.
spółka cywilna
Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej
przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks
spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką
organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno
zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie
cywilnym w księdze zobowiązań.

Protetyka słuchu
Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Film przedstawia rozmowę dwójch mężczyzn na temat otwarcia działalności gospodarczej
w zakresie protetyki słuchu.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie protetyki słuchu.

Wniosek CEIDG‐1 jest jednocześnie:
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON),
zgłoszeniem identyﬁkacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
ﬁzycznych,
zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,
oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Przykładowy dokument CEIDG:
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie protetyki słuchu.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z protetyką słuchu
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za i przeciw, czyli analiza SWOT

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Nim rozpocznę działalność - analiza rynku

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Plan na biznes

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIE

Współpraca z NFZ

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zarządzenia Prezesa NFZ NR 59/2016/ DSOZ z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby
medyczne.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Narzędzia w pracowni protetyki słuchu

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Wyposażenie pracowni protetyki słuchu

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zmierz się z fakturą VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:
odbiorcami towarów i usług są osoby ﬁzyczne, albo ﬁrmy nie będące płatnikami VAT,
cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,
naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.
Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie
obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018)
żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu
poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‐Deklaracje
dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera
i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.
Formularz VAT‐7
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‐R
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Dokumenty ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Rozpoczynając działalność gospodarczą mamy do wyboru następujące formy opodatkowania:
kartę podatkową,
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
pełną księgowość – księgi handlowe.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie
obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018)
żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu
poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‐Deklaracje
dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera
i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.
Formularz ZUS ZIUA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zagraj z PDG
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
Stwierdź prawdziwość zdań.

Protetyk słuchu nie jest

Prawda

Fałsz

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

zawodem regulowanym.
Prowadząc punkt
protetyki słuchu
konieczne jest
zatrudnienie biura
rachunkowego.
Prowadząc reklamową
działalność w zakresie
świadczenia usług
z zakresu protetyki słuchu
jesteśmy zwolnieni
z odprowadzania podatku.
Korzystając ze skali
podatkowej, nie
przekraczając dochodu
85.528 zł stawka podatku
wynosi 18 %.
Wniosek do CEIDG
możemy złożyć między
innymi w formie
papierowej.
Przedsiębiorca, który
otworzył jednoosobową
działalność gospodarczą
w zakresie protetyki
słuchu musi podać kod
Polskiej Klasyﬁkacji
Działalności.
Promocja to czynność
związana
z przemieszczaniem się

produktu od producenta
do ostatecznego odbiorcy.
Strategia reklamy

□

□

aparatów słuchowych
oparta jest na promocji
oferowanych produktów.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Podaj skróty w pełnej nazwie.

Państwowa Inspekcja Pracy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
Krajowy Rejestr Sądowy, Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

CEIDG
RODO
KRS
PIP
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3
Przyporządkuj.

przelew za usługę, podatek, komputer z oprogramowaniem do badania słuchu, opłata dokonana
przez pacjenta za pobranie wycisków usznych, samochód, biurka, krzesła, sza i, amortyzacja
sprzętu audiologicznego

Aktywa

Koszty

Przychody

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Prawda

Fałsz

□

□

Punkt protetyki słuchu nie □

□

Współpraca z inną ﬁrmą
np. reklamową określana
jest jako powiązanie
kooperacyjne.

powinien współpracować
z konkurencją wykonującą
te same usługi.
Zasada suntsurvenda
oznacza, że umów się nie

□

□

□

□

□

□

Każda współpraca z innym □

□

dotrzymuje.
Naruszając prawa
autorskie musimy liczyć
się z odpowiedzialnością
karną.
Cena wykonania aparatu
słuchowego to jedyna
forma konkurencji.

protetykiem słuchu
wymaga podpisania
odpowiedniej umowy.
Firma może stanąć do
□
przetargu gdy jest w stanie
samodzielnie spełnić
wskazane warunki.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

□

Ćwiczenie 6

Ułóż prawidłową kolejność czynności związanych z rozpoczęciem działalności w zakresie
prowadzenia punktu protetyki słuchu.
Udało się! Otworzyłem własną ﬁrmę.
Elementem biznesplanu będzie przedstawienie projektu dotyczącego działalności
w zakresie rosnącego popytu i zapotrzebowania na aparaty słuchowe.
Chciałbym otworzyć punkt protetyki słuchu, w którym będę naprawiał aparaty
słuchowe.
Kolejnym krokiem jest wypełnienie dokumentów oraz złożenie do CEIDG.
Chcąc założyć ﬁrmę powinienem utworzyć proﬁl w ePUAP oraz potwierdzić proﬁl za
pomocą adresu e-mail.
Pierwsze zlecenie, które otrzymałem to naprawienie aparatu słuchowego koleżanki
mojej babci. Hura! Droga poczty pantoﬂowej działa!
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Wymienione poniżej składniki majątku podziel na środki rzeczowe oraz środki ﬁnansowe,
a następnie wpisz stojące przy nich litery w odpowiednim miejscu.

narzędzia np.: otoskop, budynek, środki pieniężne na rachunku bankowym, materiały np.: masy
wyciskowe, gotówka w kasie, akcje

Środki rzeczowe

Środki ﬁnansowe

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Przeciagnij pasujące elementy z dolnej sekcji do górnej.

proﬁt od zlecenia, wypłata miesięczna, karnet na siłownie, piąta usługa gra s, podwyżka,
dodatkowy dzień wolny, bon towarowy, napiwek

Wynagrodzenie pieniężne

Wynagrodzenie niepieniężne

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9

Uzupełnij luki wyrażeniami znajdującymi się poniżej.
płatnikiem podatku dochodowego, w podziale zysków, spółka cywilna, solidarnie, nazwiska
wszystkich wspólników, wkład w postaci własności rzeczy lub praw, wspólników, umowie
spółki
1. .......................................................................................... jest formą zorganizowanego
współdziałania dwóch lub więcej osób w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.
2. Wspólnicy określają zasady współpracy
w .......................................................................................... , która nie wymaga formy aktu
notarialnego, ale musi zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym.
3. Wspólnicy muszą wnieść określony w umowie
...........................................................................................
4. Prowadzenie spraw spółki cywilnej należy do wszystkich
.......................................................................................... chyba, że umowa stanowi inaczej.
5. Za pracę w spółce wspólnicy nie mogą otrzymywać wynagrodzenia, uczestniczą za to
.......................................................................................... , który odbywa się według zasad
określonych w umowie spółki (zwykle proporcjonalnie do wkładów), a jeżeli umowa tego nie
precyzuje to w równych częściach.
6. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają
.......................................................................................... o pełnej ich wysokości całym swoim
majątkiem.
7. Spółka cywilna nie jest ...........................................................................................
8. Wspólnicy indywidualnie opłacają podatek dochodowy od osób ﬁzycznych. Nazwa spółki
cywilnej (ﬁrma) musi zawierać ...........................................................................................
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Prawda
Korzystając
□
z doﬁnansowania Urzędu

Fałsz
□

Pracy na rozpoczęcie
prowadzenia działalności
musimy ﬁrmę utrzymać
przez co najmniej rok.
Urząd pracy nie ma prawa □

□

kontrolować rzeczy
zakupionych
z doﬁnansowania.
Chcąc uzyskać
doﬁnansowanie musimy

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

wypełnić wniosek
o przyznanie jednorazowo
środków na podjęcie
działalności gospodarczej.
Narzędzia zakupione ze
środków pochodzących
z doﬁnansowania muszą
być oznaczone
odpowiednią naklejką.
Przedsiębiorca może
zakupić rzeczy inne niż te,
które zostały
uwzględnione we
wniosku.
Przedsiębiorca ma
obowiązek zwrotu
pieniędzy uzyskanych
z doﬁnansowania, jeżeli
nie wywiąże się
z warunków umowy.
Korzystając

z doﬁnansowania możemy
zakupić tylko środki
trwałe.
Protetyk słuchu w swojej □

□

pracy stosuje zasady
normalizacji.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Słownik terminów
amortyzacja
Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej
kwotę 10000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
biznesplan
Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury ﬁnansowej,
marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologiczne przedsiębiorstwa; to
zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza
przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.
działalność gospodarcza
Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.
elastyczność cenowa
Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako
procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę
w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.
konkurencja
Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu
transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów
oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać

w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku,
na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.
koszt
Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.
osoba ﬁzyczna
Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby ﬁzyczne
posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do
czynności prawnych.
podatek dochodowy
Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu
i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób ﬁzycznych (PIT)
oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
podatek liniowy
Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody,
a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg,
odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).
Polska Klasyﬁkacja Działalności (PKD)
Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności
społeczno‐gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
przychód
To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku
przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.
rozliczenie ryczałtowe
Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby ﬁzyczne. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych.
spółka cywilna
Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej
przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks
spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką
organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno

zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie
cywilnym w księdze zobowiązań.

Materiały dydaktyczne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Elektroradiologia
Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Film przedstawia rozmowę dwóch osób o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie
elektroradiologii.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie elektroradiologii.

Wniosek CEIDG‐1 jest jednocześnie:
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON),
zgłoszeniem identyﬁkacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
ﬁzycznych,
zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS lub KRUS
Przykładowy dokument CEIDG:
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

"Materiał prezentuje informacje dotycząceprowadzania działalności gospodarczej w branży
elektroradiologicznej. "

Wyciąg PKD dla zawodu technik elektroradiolog.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Za i przeciw, czyli analiza SWOT

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Nim rozpocznę działalność - analiza rynku

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Jak zdobyć rynek

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Wyposażenie pracowni RTG

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

BHP w pracowni RTG

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zmierz się z fakturą VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:
odbiorcami towarów i usług są osoby ﬁzyczne albo ﬁrmy nie będące płatnikami VAT,
cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,
naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.
Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie
obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Obecnie (2018) żadna
z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym równieź Adobe Reader. W celu
poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‐Deklaracje
dokumentów wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera
i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.
Formularz VAT‐7
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‐R
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Dokumenty ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Rozpoczynając działalność gospodarczą mamy do wyboru następujące formy opodatkowania:
kartę podatkową,
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
pełną księgowość – księgi handlowe.

Formularz ZUS ZUA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zagraj z PDG
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1

Ułóż w odpowiedniej kolejności etapy przygotowania biznesplanu pracowni RTG w zakresie
stomatologii.
Pomysł – pracownia RTG w zakresie stomatologii.
Wybór strategii rynkowej – np. atrakcyjny cennik usług.
Zidentyﬁkowanie niszy rynkowej – może rozszerzyć godziny przyjmowania, dłużej niż
w przychodniach publicznych.
Zidentyﬁkowanie własnych predyspozycji odpowiednich do typu prowadzonej
działalności- jednoosobowa działalność.
Zbadanie konkurencji – ile pracowni RTG w zakresie stomatologii jest w naszym
mieście.
Decyzja o założeniu ﬁrmy – Pracownia RTG samodzielnie czy … inna forma.
Rozpoznanie rynku i potrzeb klientów– wykonywanie zdjęć RTG zębów.
Analiza kosztów działalności– ZUS +podatki+ opłata za media + ipt.?
Określenie wysokości nakładów początkowych– np. czynsz za wynajęcie lokalu + np.
zakup sprzętu + itp.
Zidentyﬁkowanie podmiotów z branży i określenie możliwości współpracy – np.
z prywatnymi gabinetami dentystycznymi działającymi w tej samej dzielnicy/
w okolicznych dzielnicach.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Dopasuj koszt do rodzaju.

podróże służbowe, VAT, transport drewna, składki na fundusz pracy, zużycie maszyny, zużycie
drewna, wynagrodzenia dla pracowników

amortyzacja
zużycie
materiałów
i energii
usługi obce
podatki I opłaty
wynagrodzenia
pieniężne
i niepieniężne
ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia
pozostałe koszty
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3

Wskaż, które z wynagrodzeń to wynagrodzenia pieniężne, a które niepieniężne.
telefon komórkowy, paczka dla dziecka, premia miesięczna, okolicznościowy dodatek pieniężny,
wynagrodzenia dla pracowników, posiłek w trakcie pracy, samochód służbowy, karnet na
siłownię, płatny urlop

Wynagrodzenia pieniężne

Wynagrodzenia niepieniężne

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4

Uporządkuj przykładową analizę SWOT.
duża liczba pacjentów, duże obostrzenia w zakresie świadczenia ww. usług, kwaliﬁkacje
w zakresie świadczenia usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej
i radioterapii, duża konkurencja na rynku, szczególnie placówek państwowych świadczących
usługi bezpłatnie

Mocne strony
Słabe strony
Szanse
Zagrożenia
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Uzupełnij luki wyrażeniami znajdującymi się poniżej.

urzędach, proﬁlu zaufanego, dane, kontem, Elektroniczna Pla orma, tożsamości, dowodem
osobistym
ePUAP to skrót nazwy .............................................. Usług Administracji Publicznej. Dzięki ePUAP
załatwisz wiele spraw w różnych .............................................. bez wychodzenia z domu - przez
Internet. W celu uzyskania proﬁlu zaufanego ePUAP należy:
- założyć konto na epuap.gov.pl albo na pz.gov.pl, gdzie wraz z założonym
.............................................. zostanie złożony wniosek o potwierdzenie ..............................................
ePUAP,
- udać się, z ważnym .............................................. albo paszportem do wybranego przez siebie
„punktu potwierdzającego” celem potwierdzenia swojej ...............................................
Listę punktów, w których można potwierdzić .............................................. znajdziesz na stronie
epuap.gov.pl.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Prawda

Fałsz

□

□

Biznesplan należy napisać □

□

Poprzez wpis do CEIDG
możesz zawiesić i odwiesić
działalność gospodarczą.

przed uruchomieniem
własnej ﬁrmy.
Wniosek do CEIDG jest

□

□

□

□

Wniosek o wpis do CEIDG □

□

deklaracją o formie
rozliczania i formie zapłaty
podatku dochodowego.
We wniosku CEIDG-1
deklarujesz kwotę podatku
PIT, jaką będziesz
odprowadzał miesięcznie
do Urzędu Skarbowego.

można złożyć osobiście
lub elektronicznie.
We wniosku o wpis do
CEIDG należy podać

□

□

Wniosek CEIDG-1 jest
□
jednocześnie zgłoszeniem

□

przewidywaną liczbę osób
zatrudnionych.

do ZUS/KRUS, GUS oraz
naczelnika urzędu
skarbowego.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Prawda

Fałsz

□

□

□

□

□

□

Stosowanie sprawdzonych □
osiągnięć nauki i techniki

□

Normalizacja jest
działalnością zmierzającą
do uzyskania
optymalnego, w danych
okolicznościach, stopnia
uporządkowania
w określonym zakresie,
poprzez ustalanie
postanowień
przeznaczonych do
powszechnego
i wielokrotnego
stosowania, dotyczących
istniejących lub mogących
wystąpić problemów.
Głównym celem
normalizacji nie jest
ochrona życia i zdrowia.
W pracy technika
elektroradiologa nie
stosuje się zasad
normalizacji.

jest jedną
z podstawowych zasad
normalizacji krajowej.
Zasady normalizacji
□
krajowej nie uwzględniają

□

interesów pacjenta.
Zasady normalizacji
krajowej są zgodne
z zasadami normalizacji

□

□

europejskiej
i międzynarodowej.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Prawda

Fałsz

□

□

□

□

Społeczna Inspekcja Pracy □

□

Państwowa Inspekcja
Pracy między innymi:
przeprowadza kontrole
w zakładach pracy oraz
udziela bezpłatnych porad
pracownikom w zakresie
prawa pracy.
Państwowa Inspekcja
Sanitarna (SANEPID) nie
ma wpływu na
kształtowanie
odpowiednich postaw
i zachowań zdrowotnych.

Występuje
o natychmiastowe
usunięcie bezpośrednich
zagrożeń dla zdrowia
i życia pracowników.
Technik elektroradiolog
jest zawodem należącym

□

□

□

□

□

□

do tzw: wolnych
zawodów.
W pracy technika
elektroradiologa
stosowane są zasady
normalizacji.
Aby zarejestrować
działalność gospodarczą
należy wypełnić i złożyć
wniosek CEIDG-1.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10

Posługując się dostępnymi źródłami wskaż właściwy kod PKD dla osoby chcącej prowadzić
pracownię RTG.
86.90.E
86.10.Z
86.90.C
46.46.Z
32.50.Z
87.90.Z
72.19.Z
86.90.Z
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Słownik terminów
amortyzacja
Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej
kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
biznesplan
Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury ﬁnansowej,
marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologiczne przedsiębiorstwa; to
zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza
przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.
działalność gospodarcza
Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie kopalin ze złóż; także działalność zawodowa wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.
elastyczność cenowa
Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako
procentowa zmiana w ilości popytu lub podaży podzielona przez procentową zmianę

w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe; jednostkowo
elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.
konkurencja
Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu
transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów
oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać
w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku,
na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.
koszt
Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.
osoba ﬁzyczna
Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby ﬁzyczne
posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do
czynności prawnych.
podatek dochodowy
Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu
i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób ﬁzycznych (PIT)
oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
podatek liniowy
Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody,
a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg,
odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).
Polska Klasyﬁkacja Działalności (PKD)
Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności
społeczno‐gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
przychód
To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku
przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.
rozliczenie ryczałtowe
Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez

osoby ﬁzyczne. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych.
spółka cywilna
Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej
przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks
spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką
organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno
zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie
cywilnym w księdze zobowiązań.

Materiały dydaktyczne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Technika Masażu
Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Film przedstawia rozmowę dwóch osób dotyczącą otwarcia działalności gospodarczej.

E‐zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik masażysta.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej
w techniki masażu.

Wniosek CEIDG‐1 jest jednocześnie:
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON),
zgłoszeniem identyﬁkacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
ﬁzycznych,
zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,
oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Przykładowy dokument CEIDG:
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzania działalności gospodarczej.

Wyciąg PKD dla zawodu technik masażysta
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Za i przeciw, czyli analiza SWOT

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Nim rozpocznę działalność - analiza rynku

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

A może własny ...

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIE

Wyposażenie gabinetu masażu

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zaplanuj swoją karierę

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zmierz się z fakturą VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:
odbiorcami towarów i usług są osoby ﬁzyczne, albo ﬁrmy nie będące płatnikami VAT,
cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,
naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.
Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie
obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018)
żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu
poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‐Deklaracje
dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera
i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.
Formularz VAT‐7
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‐R
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Dokumenty ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Rozpoczynając działalność gospodarczą mamy do wyboru następujące formy opodatkowania:
kartę podatkową,
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
pełną księgowość – księgi handlowe.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie
obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018)
żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu
poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‐Deklaracje
dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera
i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.
Formularz ZUS ZUA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zagraj z PDG
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
Uporządkuj etapy zakładania ﬁrmy (gabinetu masażu) we właściwej kolejności.
zbadanie konkurencji w zakresie: oferowanych technik masażu oraz cen
określenie wysokości nakładów początkowych – np. wynajem lokalu, lokal własny,
zakup samochodu
decyzja o założeniu ﬁrmy - gabinet masażu, stacjonarny lub/i mobilny
zidentyﬁkowanie niszy rynkowej w zakresie np. danego typu masażu lub grupy
wybór strategii rynkowej w zakresie dotarcia do klientów – cena, rodzaj masażu
zidentyﬁkowanie własnych predyspozycji odpowiednich do różnych technik masażu
pomysł - Usługi w zakresie masażu
zidentyﬁkowanie podmiotów z branży i określenie możliwości współpracy – gabinety
rehabilitacji, osoby niepełnosprawne, osoby po wypadkach, itp.
analiza kosztów działalności w zakresie np. wynajęcia lokalu lub możliwości
świadczenia usług u klientów w domu
rozpoznanie rynku i potrzeb klientów w zakresie: wykonywania masażu medycznego;
wykonywania masażu sportowego; wykonywania masażu kosmetycznego
i proﬁlaktycznego; prowadzenia działalności proﬁlaktycznej, popularyzującej
zachowania prozdrowotne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2

Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrażeniami.

wkład w postaci własności rzeczy lub praw, umowie spółki, osoba ﬁzyczna, płatnikiem podatku
dochodowego, solidarnie, w podziale zysków, nazwiska wszystkich wspólników, wspólników

1. .......................................................................................... - prawne określenie człowieka, jako
podmiotu stosunku cywilnoprawnego.
2. Wspólnicy określają zasady współpracy
w .......................................................................................... , która nie wymaga formy aktu
notarialnego, ale musi zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym.
3. Wspólnicy muszą wnieść określony w umowie
...........................................................................................
4. Prowadzenie spraw spółki cywilnej należy do wszystkich
.......................................................................................... (chyba, że umowa stanowi inaczej).
5. Za pracę w spółce wspólnicy nie mogą otrzymywać wynagrodzenia, uczestniczą za to
.......................................................................................... , który odbywa się według zasad
określonych w umowie spółki (zwykle proporcjonalnie do wkładów), a jeżeli umowa tego nie
precyzuje to w równych częściach.
6. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają
.......................................................................................... do pełnej ich wysokości całym swoim
majątkiem.
7. Spółka cywilna nie jest ...........................................................................................
8. Wspólnicy indywidualnie opłacają podatek dochodowy od osób ﬁzycznych. Nazwa spółki
cywilnej (ﬁrma) musi zawierać ...........................................................................................
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Prawda
Pomieszczenia, w których □

Fałsz
□

będą wykonywane usługi
masażu muszą posiadać
specjalne wymiary co do
metrażu.
Masaż może wykonywać

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Promocja gabinetu masażu □

□

wyłącznie osoba
z wykształceniem
wyższym.
Masaż może wykonywać
wyłącznie osoba
z potwierdzoną
kwaliﬁkacją w zakresie
Świadczenia usług
w zakresie masażu.
Zakładem leczniczym
współpracującym
z technikiem masażystą
może być szpital
z oddziałem rehabilitacji.
Wśród dopuszczalnych
form prowadzenia
działalności leczniczej dla
ludzi jest spółdzielnia.
Technik masażysta może
mieć tylko jedną umowę
o pracę.
Lokal przeznaczony na
gabinet masażu musi mieć
wyodrębnione oddzielne
wejście oraz poczekalnię.

jest przydatna w procesie

rozwoju ﬁrmy.
Promocja gabinetu masażu □
jest przydatna w procesie

□

rozwoju ﬁrmy.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4
Uporządkuj przykładową analizę SWOT.

duża konkurencja na rynku, słaba reklama, kwaliﬁkacja świadczenia usług w zakresie masażu,
możliwość doﬁnansowania z Urzędu Pracy przy otwieraniu gabinetu masażu

Mocne strony
Słabe strony
Szanse
Zagrożenia
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Prawda

Fałsz

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Podatek PIT zaliczamy do □

□

Osoby podejmujące
działalność gospodarczą
po raz pierwszy w okresie
pierwszych 24 miesięcy od
dnia jej rozpoczęcia nie
płacą składek na Fundusz
Pracy.
Usługi księgowe
wykonywane przez
zewnętrznego wykonawcę
zaliczamy do kosztów
usług zewnętrznych.
Przykładem kosztu
wynikającego z podatków
i opłat są opłaty
pocztowe.
Amortyzacja to koszt
związany ze zużyciem np.:
łóżka do masażu oraz
krzesła do masażu karku.
Usługi obce to koszty
usług wykonywanych
przez pracowników.

kosztów ubezpieczeń
społecznych i innych
świadczeń.
Koszty ubezpieczenia od
odpowiedzialności
cywilnej w zakresie
świadczenia usług masażu
to pozostałe koszty

□

□

prowadzenia działalności
gospodarczej.
Wynagrodzenia w postaci □
świadczeń w naturze to

□

wynagrodzenia
niepieniężne.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6
Uzupełnij luki wyrażeniami znajdującymi się poniżej.

transportowych, zużytych surowców, wynagrodzenia pieniężne, reprezentacji, środków
trwałych, podatek akcyzowy, świadczeń, zdrowotne

1. Amortyzacja – koszt związany ze zużyciem .................................................. oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
2. Zużycie materiałów i energii – wartość .................................................. , paliw, zużycie energii
elektrycznej, wody, energii cieplnej.
3. Usługi obce – koszty usług wykonanych przez obce jednostki: usług remontowych
i .................................................. , najmu, łączności, ochrony mienia, doradztwa.
4. Podatki i opłaty – podatki o tzw. kosztowym charakterze, czyli .................................................. ,
podatek od nieruchomości, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, opłaty: skarbowa, sądowa
i notarialna.
5. .................................................. – wypłacane pracownikom za pracę oraz na podstawie umów
zlecenie, umów o dzieło oraz innych podobnych umów.
6. Wynagrodzenia niepieniężne – wynagrodzenia w postaci ..................................................
w naturze, np. wyżywienie.
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – składki na ubezpieczenia społeczne
i .................................................. , Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, koszty szkoleń pracowników, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną
pracy.
8. Pozostałe koszty – np. koszty .................................................. i reklamy, koszty ubezpieczeń
majątkowych, koszty podróży służbowych.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Zaznacz, czy podane zdania to prawda, czy fałsz.

Prawda

Fałsz

□

□

□

□

Podstawowym atrybutem □

□

Osoba prowadząca
działalność gospodarczą
ma obowiązek płacenia
składek na ubezpieczenia
społeczne od momentu
rozpoczęcia prowadzenia
działalności.
Poprzez wpis do CEIDG
możesz zawiesić i odwiesić
działalność gospodarczą.

samozatrudnionego jest
działanie w ramach
własnego rachunku
gospodarczego.
Wniosek do CEIDG jest

□

□

We wniosku CEIDG-1
□
deklarujesz kwotę podatku

□

deklaracją o formie
rozliczania i formie zapłaty
podatku dochodowego.

PIT, jaką będziesz
odprowadzał miesięcznie
do Urzędu Skarbowego.
Wniosek o wpis do CEIDG □

□

można złożyć osobiście
lub elektronicznie.
We wniosku o wpis do

□

□

□

□

CEIDG należy podać
przewidywaną liczbę osób
zatrudnionych.
Wniosek CEIDG-1 jest
jednocześnie zgłoszeniem

do ZUS/KRUS, GUS oraz
naczelnika urzędu
skarbowego.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8
Uporządkuj we właściwej kolejności części wniosku CEIDG-1.
główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej
rodzaj wniosku
dane wnioskodawcy
data powstania obowiązku opłacania składek ZUS
dane identyﬁkacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy
dane pełnomocnika
nazwa ﬁrmy
adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Uzupełnij luki wyrażeniami znajdującymi się poniżej.

przychodów, kosztów stałych, amortyzacji, podatek, optymalizacja, środka trwałego, koszty
Korzystając ze sprzętu będącego na wyposażeniu gabinetu masażu, dokonuje się jego
.................................. sprzętu.
Kupując profesjonalny stół do masażu, którego koszt wynosi 14.000złotych, dokonujesz zakupu
.................................. , który będzie użyteczny co najmniej 12 miesięcy. Zużywając energię
elektryczną, wodę oraz samochód służący do dojazdów do pacjentów, generujesz
.................................. , które wlicza się do .................................. prowadzenia ﬁrmy. Technik
masażysta prowadząc działalność musi co miesiąc płacić .................................. , którego
wysokość zależna jest od min. od ................................... Firma jednoosobowa przynosi zyski, ale
również generuje koszty. Prowadząc działalność gospodarczą bardzo ważną rzeczą jest kwes a
.................................. kosztów.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10

Połącz w pary określenia z ich deﬁnicjami.
W prawie bilansowym i podatkowym oznacza koszt związany ze stopniowym zużywaniem się
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych., Różnica między ceną sprzedaży
dobra a ceną jego zakupu, określająca nadwyżkę (zysk) uzyskiwaną ze sprzedaży dobra ponad
bezpośrednie koszty jego uzyskania. Może być wyrażona kwotowo lub procentowo., Inaczej
nabycie czegoś., Prowadząc ﬁrmę generujemy je zużywając np: energię, papier do drukarki czy
wodę.

amortyzacja
koszty
zakup
marża
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Słownik terminów
amortyzacja
Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej
kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
biznesplan
Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury ﬁnansowej,
marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to
zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza
przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.
działalność gospodarcza
Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako
procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę
w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.
konkurencja
Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu
transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów
oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać
w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku,
na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.
koszt
Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.
osoba ﬁzyczna
Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby ﬁzyczne
posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do
czynności prawnych.
podatek dochodowy
Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu
i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób ﬁzycznych (PIT)
oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
podatek liniowy
Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody,
a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg,
odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).
Polska Klasyﬁkacja Działalności (PKD)
Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności
społeczno‐gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
przychód
To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku
przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe
Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby ﬁzyczne. Tę metodę można wykorzystać również przy spółkach cywilnych
i jawnych.
spółka cywilna
Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej
przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks
spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką
organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno
zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie
cywilnym w księdze zobowiązań.

Materiały dydaktyczne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Technika ortopedyczna
Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Film przedstawia rozmowę dwóch osób dotyczącą otwarcia działalności gospodarczej.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej w branży
ortopedycznej.

Wniosek CEIDG‐1 jest jednocześnie:
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarkinarodowej
(REGON),
zgłoszeniem identyﬁkacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowymod osób
ﬁzycznych,
zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu
UbezpieczeńSpołecznych,
oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Przykładowy dokument CEIDG:

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DoEvXadrs
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Prowadzę działalność gospodarczą

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z techniką ortopedyczną

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DoEvXadrs
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Za i przeciw, czyli analiza SWOT

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Analiza SWOT jest metodą oceny potencjału lub konkurencyjności biznesu na podstawie
analizy czterech zmiennych, którymi są:
Mocne strony (S – ang. strenghts).
Mocne strony to czynniki wewnętrzne, które są atutem analizowanego obiektu (w tym
przypadku ﬁrmy) i mogą zdecydować o jej przewadze nad konkurencją. Do przykładowych
mocnych stron ﬁrmy mogą należeć np.: wysokie umiejętności pracowników, silny zapał do
pracy, duże doświadczenie właściciela w zarządzaniu, wiedza na temat branży, w której
funkcjonuje ﬁrma, dostęp do nowych technologii, duży kapitał początkowy, unikalny
know‐how.
Słabe strony (W – ang. weaknesses).
Słabe strony to z kolei czynniki wewnętrzne, które są słabością ﬁrmy i barierą w jej rozwoju.
Takimi słabymi stronami w biznesie mogą być np.: brak wykwaliﬁkowanych kadr, słaba
motywacja pracowników, brak wiedzy właściciela o danej branży, małe doświadczenie
w zarządzaniu, mały kapitał początkowy, brak dostępu do nowych technologii.
Szanse (O – ang. opportunities).
Szanse to czynniki zewnętrzne (czyli takie, które nie zależą od ﬁrmy), które sprzyjają ﬁrmie
i zwiększają szanse na to, że dane przedsięwzięcie może się zakończyć sukcesem. Do takich
czynników sprzyjających ﬁrmie mogą należeć np.: duży popyt na produkty/usługi, które
ﬁrma oferuje lub zamierza wprowadzić na rynek, mała konkurencja, dobra sytuacja
gospodarcza w kraju lub regionie, sprzyjające prawo, brak monopolisty na rynku.
Zagrożenia (T – ang. threats).
Zagrożenia to z kolei czynniki zewnętrzne, które utrudniają ﬁrmie rozwój lub osiągnięcie
dobrego wyniku. Do najczęstszych zagrożeń, jakie można spotkać w biznesie, należą: małe

zapotrzebowanie na dane produkty/usługi, obecność licznej konkurencji, kryzys
ekonomiczny, niekorzystne prawo gospodarcze czy podatkowe, obecność monopolisty na
rynku.

Wystawiam rachunek

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Wystawiam fakturę VAT

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Biznesplan

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Nim rozpocznę działalność - formularz ZUS ZUA

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zmierz się z fakturą VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:
odbiorcami towarów i usług są osoby ﬁzyczne, albo ﬁrmy nie będące płatnikamiVAT,
cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,
naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.
Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie
obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018)
żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu
poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‐Deklaracje
dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera
i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‐7

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DoEvXadrs
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‐R

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DoEvXadrs
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Dokumenty ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, poniżej znajdują się tylko niektóre z nich (stan dokumentów: 2018).
Formularz ZUS ZUA

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DoEvXadrs
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DoEvXadrs
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zagraj z PDG

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DoEvXadrs
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1

Wskaż, które ze stwierdzeń o CEIDG jest prawdziwe, a które fałszywe.

Prawda

Fałsz

□

□

Podstawowym atrybutem □

□

Poprzez wpis do CEIDG
możesz zawiesić i odwiesić
działalność gospodarczą.

samozatrudnionego jest
działanie w ramach
własnego rachunku
gospodarczego.
Wniosek CEIDG-1 jest

□

□

□

□

Wniosek o wpis do CEIDG □

□

jednocześnie zgłoszeniem
do ZUS/KRUS, GUS oraz
naczelnika urzędu
skarbowego.
We wniosku o wpis do
CEIDG należy podać
przewidywaną liczbę osób
zatrudnionych.

można złożyć osobiście
lub elektronicznie.
We wniosku CEIDG-1
□
deklarujesz kwotę podatku

□

PIT, jaką będziesz
odprowadzał miesięcznie
do Urzędu Skarbowego.
Wniosek do CEIDG

□

□

□

□

stanowi wpis Sp.z o.o. do
KRS.
Wniosek do CEIDG jest
deklaracją o formie
rozliczania i formie zapłaty
podatku dochodowego.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3

Uzupełnij luki wyrażeniami znajdującymi się poniżej.
PKD, składek na ubezpieczenia społeczne, PDG, 24 miesięcy, podatki, założenia, 6 miesięcy,
prowadzenia

Jedną z zalet jednoosobowej działalności gospodarczej jest brak kosztów jej
......................................................................... W przypadku gdy zakres działalności nie może zostać
przypisany do konkretnego kodu ........................................................................ , należy wówczas
wybrać kilka najbardziej zbliżonych do charakteru wykonywanych czynności. Nowemu
przedsiębiorcy przysługuje tzw. 'mały ZUS' w zakresie ........................................................................
w okresie do .........................................................................
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4

Uzupełnij tekst o normalizacji.

zgodne, niezgodne, dostępności, jakości, Narodowy, Polski, ubezpiecznie, weryﬁkacji,
zabezpieczenie, uporządkowania
Głównymi celami normalizacji są przede wszystkim .............................. interesów użytkownika
oraz ochrona życia i zdrowia oraz oszczędność ogólna.
Normalizacja zmierza do uzyskania optymalnego stopnia .............................. w danym zakresie.
Celem normalizacji krajowej jest zagwarantowanie lepszej .............................. i efektywności
wyrobów, procesów i usług. Jednostką normalizacyjną, odpowiadającą w Polsce za organizację
działalności normalizacyjnej jest .............................. Komitet Normalizacyjny. Zasady normalizacji
krajowej są .............................. z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5
Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy między innymi nadzór i kontrola przestrzegania
przepisów dotyczących:


wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy



czasu pracy, urlopów



prawa pracy



stosowanych substancji i mieszanin chemicznych



stosunku pracy



zasad bezpieczeństwa i higieny pracy



braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na stanowisku pracy



zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych



oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy



uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6

Oceń prawdziwość zdań.

Dochód jest rozumiany

Prawda

Fałsz

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

jako nadwyżka sumy
przychodów nad kosztami
ich uzyskania w danym
roku podatkowym,
z wyjątkiem wyraźnie
zwolnionych od
opodatkowania.
CIT to rodzaj podatku
bezpośredniego.
Wysokość kwoty wolnej
od podatku nie zależy od
dochodu podatnika.
Dochód poniżej progu
kwoty wolnej od podatku
zwalnia w Polsce
z obowiązku złożenia
zeznania rocznego PIT
przez podatnika.
CIT zależny jest od
dochodu i wykorzystanych
odliczeń.
PIT to podatek
dochodowy od osób
prawnych.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Oceń prawdziwość zdań.

Prawda

Fałsz

□

□

Produkt charakteryzuje □
jego jakość, cechy, marka,

□

Optymalizacja kosztów
jest procesem, mającym
pomóc ﬁrmie zaoszczędzić
jak najwięcej pieniędzy.

opakowanie.
Środek trwały w zakresie □

□

prowadzonej działalności
rozliczamy jednorazowo.
Konsumenci, nabywcy,

□

□

□

□

□

□

hurtownicy, detaliści,
liderzy opinii to odbiorcy
przekazu, których
określamy w analizie
SWOT.
Marża to koszt związany
ze zużyciem środków
trwałych.
Amortyzacja jest to
różnica między ceną
sprzedaży, a ceną zakupu.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8

Uzupełnij tekst o analizie SWOT wyrażeniami znajdującymi się poniżej.

funkcjonowania, mocne, szanse, analizy, zagrożenia, słabe

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod ............................ strategicznej
przedsiębiorstwa. Nazwa metody jest akronimem angielskich słów:
- Strengths ( ............................ strony),
- Weaknesses ( ............................ strony),
- Opportuni es ( ............................ potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu),
- Threats ( ............................ prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu).
Można ją stosować dla całego przedsiębiorstwa lub w poszczególnych sferach jego
............................ , np. marke ngu, ﬁnansach, produkcji, itp.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9
Wybierz z listy.

wyrejestrowania z, zgłoszenia, wyrejestrowania, ZUS ZUA, ZUS ZUA, zgłoszenia do, likwidacji,
rejestracji, ZUS ZZA, ZUS ZZA

ZUS ZUA i ZUS ZZA to formularze stosowane w przypadku .................................. nowego
pracownika bądź siebie do ubezpieczeń lub w przypadku jakiejkolwiek korekty danych.
W przypadku opłacania składek społecznych i składki zdrowotnej należy wypełnić deklarację
................................... Natomiast osoby objęte wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym
obowiązuje druk ................................... Formularz ZUS ZWUA składany w przypadku
.................................. ubezpieczeń: społecznych i/lub zdrowotnego oraz w przypadku
.................................. działalności.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Posługując się dostępnymi źródłami wskaż właściwy kod PKD dla technika ortopedy chcącego
prowadzić własną działalność gospodarczą.


72.19.Z



87.90.Z



86.90.A



32.50.Z



86.90.C



86.90.Z



86.90.E



46.46.Z

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Słownik terminów
amortyzacja
Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej
kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
biznesplan
Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury ﬁnansowej,
marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to
zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza
przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.
elastyczność cenowa
Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako
procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę
w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.
konkurencja
Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu
transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów
oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać
w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku,
na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.
koszt
Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.
osoba ﬁzyczna
Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby ﬁzyczne
posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do
czynności prawnych.
podatek dochodowy
Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu
i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób ﬁzycznych (PIT)
oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
podatek liniowy
Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody,
a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg,
odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).
Polska Klasyﬁkacja Działalności (PKD)
Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności
społeczno‐gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku
przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.
rozliczenie ryczałtowe
Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby ﬁzyczne. Tę metodę można wykorzystać również przy spółkach cywilnych
i jawnych.
spółka cywilna
Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej
przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks
spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką
organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno
zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie
cywilnym w księdze zobowiązań.

Materiały dydaktyczne

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://epodreczniki.pl/a/DoEvXadrs
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Terapia zajęciowa
Działalność gospodarcza - od czego zacząć
E‐zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie terapeuta zajęciowy.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zakładanie rachunku ﬁrmowego.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Animacja przedstawia różne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG‐1 jest jednocześnie:
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON),
zgłoszeniem identyﬁkacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
ﬁzycznych,
zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,
oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Przykładowy dokument CEIDG:
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Prowadzę działalność gospodarczą

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyciąg PKD dla zawodu terapeuta zajęciowy
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Za i przeciw, czyli analiza SWOT

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Jak zdobyć rynek

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Terapeuta zajęciowy na rynku pracy

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Czym zajkmuje się terapeuta zajęciowy?

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Z kim podjąć współpracę?

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zmierz się z fakturą VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:
odbiorcami towarów i usług są osoby ﬁzyczne, albo ﬁrmy nie będące płatnikami VAT,
cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,
naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.
Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie
obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018)
żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu
poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‐Deklaracje
dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera
i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.
Formularz VAT‐7
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‐R
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Dokumenty ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, poniżej znajdują się tylko niektóre z nich (stan dokumentów: 2018).
Formularz ZUS ZUA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Zagraj z PDG
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIE

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1

Oceń, czy podane stwierdzenia na temat CEIDG są prawdziwe.

Prawda

Fałsz

□

□

Obowiązek rejestracji
□
działalności gospodarczej

□

Poprzez wpis do CEIDG
możesz zawiesić i odwiesić
działalność gospodarczą.

w CEIDG nie dotyczy osób
ﬁzycznych, których
przychody z działalności
nie przekraczają w żadnym
miesiącu 50% kwoty
minimalnego
wynagrodzenia.
Obowiązek wskazania

□

□

We wniosku CEIDG-1 nie □

□

kodu Polskiej Klasyﬁkacji
Działalności (PKD)
spoczywa zarówno na
przedsiębiorcy
otwierającym
jednoosobową działalność
jak również w trakcie
otwierania spółki akcyjnej
(niezależnie czy zgłoszenie
jest kierowane do CEIDG,
czy do KRS).

deklarujesz kwoty podatku
PIT, jaką będziesz
odprowadzał miesięcznie
do Urzędu Skarbowego.
Złożenie wniosku CEIDG- □
1 jest jednoznaczne
z zawarciem z biurem
rachunkowym umowy
o prowadzeniu ksiąg

□

przychodów i rozchodów,
bądź zawarcia
ewentualnej umowy
o prowadzeniu ewidencji
przychodów, a także
zawiadomienia
o rozwiązaniu tych umów.
Wniosek do CEIDG

□

□

□

□

stanowi jednocześnie wpis
Sp.z o.o. do KRS.
Potwierdzeniem
o wpisaniu do CEIDG nie
jest wydruk ze strony
internetowej tej jednostki.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2
Korzystając ze słów poniżej uzupełnij tekst.

(ePo), (eGo), Urząd Stanu Cywilnego, NIP, Polskiej, PESEL, Publicznej, Urząd Spraw Cywilnych

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Pla orma Usług Administracji .............................................
Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw, bez wychodzenia z domu - przez Internet. W takich
Urzędach jak: ............................................ (USC), Urząd Skarbowy (US), Zakład Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS). Z Pla ormy skorzystać może każdy kto ma numer ............................................
, konto na ePUAP, może potwierdzić swoją tożsamość w internecie. Potwierdzanie tożsamości
w Internecie odbywa się na dwa sposoby, z wykorzystaniem bezpłatnego proﬁlu zaufanego
............................................ lub też za pomocą płatnego certyﬁkatu kwaliﬁkowanego.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 3

Oceń prawdziwość zdań.

Prawda

Fałsz

□

□

□

□

□

□

Zanim zarejestrujesz ﬁrmę □

□

Jedną z zalet
jednoosobowej
działalności gospodarczej
jest brak kosztów jej
założenia.
Każda czynność
zarobkowa, która
wykonywana jest
w sposób ciągły oraz
zorganizowany spełnia
deﬁnicję działalności
gospodarczej.
W przypadku gdy zakres
działalności nie może
zostać przypisany do
konkretnego kodu PKD,
należy wówczas wybrać
kilka najbardziej
zbliżonych do charakteru
wykonywanych czynności.

musisz wybrać biuro
księgowe.
Przedsiębiorca

□

□

□

□

prowadzący
jednoosobową działalność
gospodarczą nie
odpowiada całym
majątkiem za
zobowiązania swojej ﬁrmy.
Jeżeli przedsiębiorca
opodatkowany jest na
zasadach karty
podatkowej nie osiągając

zysku nie odprowadza
podatku.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4

Uporządkuj analizę SWOT.
dotacje z Urzędu Pracy,, małe doświadczenie terapeutów zajęciowych w otwieraniu własnych
ﬁrm świadczących usługi terapii zajęciowej, pozyskiwanie funduszy unijnych dla uruchomienia
ﬁrmy świadczącej usługi z zakresu terapii zajęciowej, dobre merytoryczne przygotowanie
terapeutów zajęciowych, przejmowanie prowadzenia elementów terapii zajęciowej i organizacji
czasu wolnego przez inne grupy zawodowe np.; pielęgniarki, opiekunowie medyczni, nabyte
i potwierdzone kwaliﬁkacje

mocne strony

słabe strony

szanse

zagrożenia

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 5

Wskaż działania odpowiednie dla Państwowej Inspekcji Pracy.

4 tygodnie, odbywają, kultury w pracy, nie odbywają, prowadzi nadzór, 8 tygodni, 4 tygodnie,
może, bezpieczeństwa i higieny pracy, 8 tygodni, uchwala ustawy, nie może
Państwowa Inspekcja Pracy ................................................................ przestrzegania prawa pracy,
kontroluje przestrzeganie przepisów i zasad ................................................................. PIP
................................................................ kontrolować pracodawców, którzy zatrudniają
pracowników na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. W zakresie
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy PIP ma prawo kontrolować
podmioty, na których terenie ................................................................ zajęcia studenci i uczniowie
niebędący pracownikami. Przedsiębiorcy mikro, mali i średni mogą być kontrolowani przez PIP
tylko przez ................................................................ w ciągu roku. Pozostali pracodawcy mogą być
kontrolowani przez ................................................................ w ciągu roku.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6

Przyporządkój nazwę podatku do jego opisu.

VAT, Akcyza, PIT, CIT, PCC

............ - podatek dochodowy od osób ﬁzycznych
............ - podatek dochodowy od osób prawnych
............ - podatek od czynności cywilnoprawnych
............ - podatek nakładany na dobra, aby ograniczyć ich spożycie
............ - podatek od towarów i usług
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 7
Oceń, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe.

RODO jest to

Prawda

Fałsz

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Rozporządzenie
o Ochronie Danych
Osobowych.
Podażą nazywamy ilość
dobra, jaką sprzedawcy są
w stanie zaoferować
w danym czasie przy
różnym poziomie ceny.
Wynagrodzenia
niepieniężne to
wynagrodzenia w postaci
świadczeń w naturze, np.
wyżywienie.
Działalność gospodarcza
powinna być opłacalna
i generować straty.
SWOT to strategia
dostosowania się
przedsiębiorstw do
potrzeb nabywców
i aktywne wywieranie
wpływu na nabywców.
Strategia marke ngowa
obejmuje zbiór działań,
które mają zapewnić jak
największy zysk.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 8

Oceń, czy zdania na temat analizy SWOT są prawdziwe, czy fałszywe.

Prawda

Fałsz

□

□

Analiza SWOT pozwala na □

□

Analiza SWOT jest
techniką analityczną.

określenie mocnych
i słabych stron
przedsięwzięcia.
Analizę SWOT można

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

stosować dla całego
przedsiębiorstwa lub
w poszczególnych sferach
jego funkcjonowania.
W analizie SWOT należy
zidentyﬁkować czynniki
kluczowe, które mogą
mieć decydujący wpływ
na rozwój ﬁrmy.
W zarządzaniu analiza
SWOT jest stosowana do
analizy wewnętrznego
i zewnętrznego otoczenia
przedsiębiorstwa.
Analiza SWOT stanowi
element biznesplanu.
W analizie SWOT jest
konieczne systematyczne
wyodrębnienie i opisanie
wszystkich czynników.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 9

Uzupełnij infrmacje o formularzach ZUS.

zgłoszenia, likwidacji, wyrejestrowania, ZUS ZUA, ZUS ZZA

ZUS ZUA i ZUS ZZA to formularze stosowane w przypadku .............................. nowego
pracownika bądź siebie do ubezpieczeń lub w przypadku jakiejkolwiek korekty danych.
W przypadku opłacania składek społecznych i składki zdrowotnej należy wypełnić deklarację
............................... Natomiast osoby objęte wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym obowiązuje
druk ............................... Formularz ZUS ZWUA składany jest w przypadku ..............................
z ubezpieczeń: społecznych i/lub zdrowotnego oraz w przypadku .............................. działalności.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10
Posługując się dostępnymi źródłami wskaż właściwy kod PKD dla osoby prowadzącej
działalność gospodarczą i zajamującej się terapią zajęciową.
86.90.A
86.90.E
86.90.C
86.90.Z
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Słownik terminów
amortyzacja
Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej
kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
biznesplan
Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury ﬁnansowej,
marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to

zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza
przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.
działalność gospodarcza
Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.
elastyczność cenowa
Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako
procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę
w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.
konkurencja
Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu
transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów
oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać
w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku,
na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.
koszt
Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.
osoba ﬁzyczna
Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby ﬁzyczne
posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do
czynności prawnych.
podatek dochodowy
Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu
i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób ﬁzycznych (PIT)
oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
podatek liniowy
Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody,
a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg,
odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).
Polska Klasyﬁkacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności
społeczno‐gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
przychód
To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku
przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.
rozliczenie ryczałtowe
Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby ﬁzyczne. Tę metodę można wykorzystać również przy spółkach cywilnych
i jawnych.
spółka cywilna
Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej
przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks
spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką
organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno
zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie
cywilnym w księdze zobowiązań.

Materiały dydaktyczne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

