
Działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym cz. 1    

Stolarz kl III 

 

Witam Was serdecznie, bardzo żałuję, że spotykamy się w takich 

okolicznościach. Dlatego proszę o aktywne uczestniczenie w zajęciach . 

Proponuję wydrukować sobie notatki.  

Na ten moment zobowiązuję Was do napisania pracy zaliczeniowej : 

-  Jakie znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem ma etyka? 

Termin nadsyłania pracy – 22.01.2021r.- po tym terminie praca Wasza 

zostanie oceniona najwyżej na ocenę dopuszczającą. 

pochec.jadwiga@ckzkluczbork.edu.pl 

Proszę o terminowe przysyłanie pracy w Word lub PDF , podpisanie się pod 

pracą oraz proszę zapisać zawód czyli – stolarz . 

O sprawdzianach będę Was informować podczas lekcji. Sprawdziany będą w 

formie testów na platformie Teams. 

Lp. Tematy 
Liczba 

godz. 

1.  Zapoznanie z programem nauczania, pso, bhp i ppoż. 1 

2.  Podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej. 1 

3.  Podział przedsiębiorstw ze względu na wielkość i zakres działania. 1 

4.  Podstawy działalności gospodarczej (przepisy prawa). Etyka w biznesie. 1 

5.  Wybór formy organizacyjnej oraz formy opodatkowania . 1 

6.  Procedura rejestracji firmy. Biznesplan. 1 

7.  Dokumentacja związana z podejmowaniem działalności gospodarczej. 1 

8.  Przepisy prawa pracy (prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy). 1 

9.  Ochrona danych osobowych. Prawa autorskie. Prawo podatkowe. 1 

10.  Otoczenie firmy – powiązania przedsiębiorstw w branży. 1 

11.  Analiza działalności przedsiębiorstwa na rynku. 1 

12.  Organizacja zakupu surowców i sprzedaży produktów. 1 

13.  Urządzenia biurowe i programy komputerowe. Korespondencja firmowa. 1 

14.  Badania marketingowe. 1 

mailto:pochec.jadwiga@ckzkluczbork.edu.pl


15.  Marketing mix. Strategia marketingowa. 1 

16.  Przychody i koszty. Wynik finansowy w branży. 1 

Razem 16 

 

Temat – Podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową. 

 

Potrzeba to odczuwalny stan braku. Potrzeby są zaspokajane za pomocą dóbr i usług. 

 



 

Piramida potrzeb A. Maslowa 

Potrzeby ludzkie są zaspokajane za pomocą dóbr i usług. 

Dobra są to przedmioty materialne potrzebne do zaspokojenia potrzeb np. meble komputer, telefon, 

zeszyt, żywność, odzież, itd. 

Usługa to czynność wykonywana przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. 

POPYT wyraża chęć zakupu dobra bądź usługi o określonych cenach w danym miejscu i czasie.  

 

Czynniki wpływające na popyt: 

 Dobra cena 

 Dochody konsumenta 

 Ceny dóbr substytucyjnych (zastępczych) 

 Ceny dóbr komplementarnych (uzupełniających) 

 Jakość 

 Tradycja  

 Gust, preferencje konsumenta 

 Chęć wyróżnienia się z tłumu 

 Religia 

 Pora roku 

 

Prawo popytu brzmi:  

Wraz ze wzrostem ceny bądź usługi popyt na to dobro lub usługę maleje i odwrotnie spadek ceny 

wywołuje wzrost popytu  

POTRZEBA (nieograniczona) =/ popyt (ograniczony)  

 

PODAŻ – jest to ilość dóbr bądź usług oferowanych przez producenta do sprzedaży po określonej 

cenie, danym miejscu i czasie.  

 



Czynniki wpływające na podaż 

 Popyt 

 Dobra cena 

 Technologia produkcji 

 Ceny czynników produkcji 

 Warunki klimatyczne – przyrodnicze 

 Konsumpcja naturalna, wadliwa produkcji 

 

Prawo podaży  

Wraz ze wzrostem ceny dobra bądź usługi podaż wzrasta i odwrotnie spadek ceny, spadek podaży.  

PRODUKCJIA = /PODAŻ 

 Działalność 

 Wytworzone produkty mogą stanowić wynagrodzenia bądź premię 

 Konsumpcja naturalna, wadliwa produkcja 

Cena- to wartość towaru wyrażona w pieniądzu 

Rynek- to miejsce spotkań kupujących i sprzedających. Rynkiem nazywamy wszelkie relacje 

zachodzące między sprzedającym , a kupującym. Sprzedających i kupujących nazywamy uczestnikami 

rynku lub podmiotami gospodarczymi. Na rynku dochodzi do zawarcia transakcji handlowej. 

Gospodarka rynkowa- to forma, w której jednostki gospodarujące kierują się swoimi własnymi 

cenami i starają się osiągnąć maksymalne korzyści. Gospodarka rynkowa dominuje we współczesnym 

świecie. W gospodarce rynkowej rynek lub mechanizm rynkowy stymuluje procesy gospodarcze. 

Podstawowe podmioty występujące na rynku to : 

 Przedsiębiorstwo 

 Gospodarstwa domowe 

 Państwo 

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/gospodarka-rynkowa 

Proszę obejrzeć prezentację 

MECHANIZM RYNKOWY  

Współzależność między wielkością podaży i popytu jest podstawowym mechanizmem rynkowym, 

regulującym wysokość cen oraz wielkość podaży i popytu.  

Mechanizm rynkowy – to proces dopasowywania do siebie wielkości podaży i popytu za pomocą cen, 

doprowadzający do równowagi rynkowej. Mechanizm rynkowy, wykorzystując prawo podaży i 

popytu, działa następująco (ryc. 9):  

▶jeżeli wielkość popytu przewyższy wielkość podaży, to cena rośnie – wpływa to na zwiększenie 

wielkości podaży, ale również na zmniejszenie wielkości popytu, 

▶jeżeli wielkość podaży przewyższy wielkość popytu, to cena spada – wpływa to na zmniejszenie 

wielkości podaży, ale również na zwiększenie wielkości popytu 

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/gospodarka-rynkowa


Jeżeli wielkość podaży i wielkość popytu przez dłuższy czas utrzymują się na osiągniętym poziomie, to 

znaczy, że rynek jest zrównoważony, a transakcje kupna--sprzedaży zawierane są po cenie 

równowagi. 

 

Temat - Podział przedsiębiorstw ze względu na rodzaj  działalności i 

wielkość. 

Jedną z głównych jednostek kształtujących gospodarkę jest przedsiębiorstwo. Definicja 
została podana w art. 55. Kodeksu cywilnego. 

„Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych 
przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 
1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa 
przedsiębiorstwa); 
2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i 
wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 
3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do 
korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 
4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 
5. koncesje, licencje i zezwolenia; 
6. patenty i inne prawa własności przemysłowej; 
7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 
8. tajemnice przedsiębiorstwa; 
9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.” 

 Klasyfikacja przedsiębiorstw 

 Ze względu na to, że wiele jednostek określa się mianem przedsiębiorstw, stosuje się 
różnego rodzaju klasyfikacje, które je porządkują. Podstawowe podziały przedsiębiorstw 
stosuje się ze względu na takie kryteria jak: wielkość przedsiębiorstwa, charakter 
prowadzonej działalności oraz formę własności. 

Wszystkie przedsiębiorstwa łączy natomiast fakt, iż prowadzą działalność mającą przynieść 
zyski, będące wynikiem sprzedaży dóbr lub świadczenia usług. 

 Rodzaje przedsiębiorstw 

 Wymienione wyżej kryteria podziału mają znaczenie nie tylko dlatego, że pozwalają 

zorientować się w charakterze prowadzonej działalności (tematyce, skali działania itp.). 
Poszczególne rodzaje przedsiębiorstw mają osobne regulacje prawne, dotyczące różnych 
sektorów. Odpowiednie typy przedsiębiorstw będą miały np. różne regulacje jeśli chodzi o 
posiadanie licencji czy pozwoleń. Inaczej też będzie wyglądała możliwość pozyskania 
funduszy dofinansowujących działalność. Wskazane różnice i cechy będą definiowały różne 
sposoby zarządzania przedsiębiorstwem. 

https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/zarzadzanie-przedsiebiorstwem-zasady,na-czym-polega,studia_pr-2130.html


 Podział przedsiębiorstw ze względu na wielkość 

 Jednym z najczęściej przywoływanych i rozpatrywanych podziałów jest klasyfikacja 

przedsiębiorstw ze względu na wielkość. Kryteria użyte do selekcji poszczególnych jednostek 
to liczba zatrudnionych pracowników (liczba rocznych jednostek roboczych) oraz dane 
finansowe. Mamy do czynienia z 4 typami: 
1. mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnienie średnioroczne pracowników to mniej niż 10 osób i 
przychody netto lub suma bilansowa są mniejsze lub równe 2 mln EUR,  
2. małe przedsiębiorstwo – zatrudnienie średnioroczne pracowników to mniej niż 50 osób i 
przychody netto lub suma bilansowa są mniejsze lub równe 10 mln EUR,  
3. średnie przedsiębiorstwo– zatrudnienie średnioroczne pracowników to mniej niż 250 
osób i przychody netto są mniejsze lub równe 50 mln EUR lub suma bilansowa jest mniejsza 
lub równa 43 mln EUR,  
4. duże przedsiębiorstwo – wszystkie pozostałe, które nie wpisują się w wyżej wymienione 
kryteria. 

 
Przedsiębiorstwo rodzaje –  wyróżnia się m.in. ze względu na wykonywaną działalność: 

1.Przedsiębiorstwa produkcyjne a w wśród nich: 

 przedsiębiorstwa wydobywcze – wydobywające surowce naturalne, 
 przetwórcze – przekształcające surowce mineralne i materiały w produkty o 

zmienionych cechach, 
 obróbkowe – nadające produktom nowe cechy 
 montażowe – łączące gotowe elementy, tworząc z nich finalny produkt. 

2. Przedsiębiorstwa handlowe – zajmujące się handlem hurtowym lub detalicznym 
gotowych dóbr. 

3.Przedsiębiorstwa usługowe – wykonujące usługi na rzecz konsumentów m.in.: 

 transportowe, 
 finansowe, 
 gastronomiczne, 
 oświatowe, 
 turystyczne, 
 zdrowotne, 
 turystyczne, 
 zdrowotne, 
 komunalne, 
 kulturalne. 

 Istnieją również 2 przedsiębiorstwo rodzaje, różniące się formą własności: 

1. Przedsiębiorstwa państwowe – jest przedsiębiorstwem, którego głównym właścicielem 
jest państwo, a dokładniej Skarb Państwa. Jest ono osobą prawną i podlega przepisom 



ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Ich organy mogą swobodnie podejmować 
decyzje w różnych kwestiach, przy zachowaniu posiadanych uprawnień. Są samofinansujące 
się, czyli ponoszą wszelkie wydatki wynikające z prowadzonej działalności. Do organów 
przedsiębiorstw państwowych zaliczają się ogólne zebranie pracowników, rada pracownicza 
oraz dyrektor przedsiębiorstwa 

2.Przedsiębiorstwa prywatne – znajduje się ono w rękach prywatnych i może przyjąć formę 
firmy jednoosobowej, przedsiębiorstwem prywatnym osoby fizycznej lub któregoś z 
rodzajów spółek prawa handlowego: 

 osobowych – spółka jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna 
 kapitałowych – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, 

lub spółek regulowanych kodeksem cywilnym czyli spółki cywilnej. 

 

Temat – Podstawy działalności gospodarczej. 

 
 

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/dzialalnosc-gospodarcza 

https://epodreczniki.pl/a/slusarstwo-i-mechanika/DzYDofYTp 

 

Proszę obejrzeć prezentację 

 

Podstawowym aktem prawnym, regulującym status prawny oraz uprawnienia i obowiązki 

przedsiębiorców w Polsce, jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz.U.z 2013r. Nr 0, poz. 672)1.  

Przedsiębiorcy mogą wykonywać działalność gospodarczą w różnych formach organizacyjno-

prawnych. Zasady tworzenia i funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych regulują różne 

akty prawne. 

http://bemi-transport.pl/strona-internetowa/tworzenie-strony-firmowej-przez-agencje-jakie-informacje-musisz-dostarczyc/
https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/dzialalnosc-gospodarcza
https://epodreczniki.pl/a/slusarstwo-i-mechanika/DzYDofYTp


Ustawa o swobodzie działalności gospodarczych jest zastąpiona ustawą z dnia 6 marca 2018r. 

(PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW).  

Temat – Etyka w biznesie 

Prowadzenie biznesu z uwzględnieniem wartości etycznych, prawa, szacunku do 

pracowników, klientów, dostawców i całego społeczeństwa oraz środowiska naturalnego ma 

dzisiaj szczególne znaczenie. W świecie biznesu, gdzie często króluje korupcja i kłamstwo, 

firmy postępujące uczciwie, stają się bardziej wiarygodne i cieszą się większym zaufaniem 

społecznym. Etyka biznesu to doskonała strategia firmy i mocny atut jej wizerunku. Bardzo 

często etyka decyduje o powodzeniu bądź klęsce danej organizacji w perspektywie 

długofalowej. 

Etyka w biznesie wypływa bezpośrednio z idei społecznej odpowiedzialności biznesu i 

zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialna i zrównoważona firma powinna stawiać sobie za 

cel włączenie standardów etycznych do strategii oraz świadomie posługiwać się nimi w 

swojej działalności biznesowej. Powoli zmienia się podejście do prowadzenia działalności 

gospodarczej, przedsiębiorcy zaczynają zauważać, że biznes nie ogranicza się tylko i 



wyłącznie do pomnażania zysków, ale ważne są też wartości pozaekonomiczne, które w 

znacznym stopniu wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jakość wykonywanej 

pracy przez pracowników. 

Pogodzenie biznesu z etyką może wydawać się trudne. Przede wszystkim przedsiębiorca 

musi uświadomić sobie, czym jest etyczne postępowanie i zrozumieć, że dla niego samego, 

jak i całego społeczeństwa bezpieczniej jest, gdy działa w zgodzie z prawem, a nawet ponad 

to. Zrozumienie i wprowadzenie zasad etyki do strategii firmy to pokazanie, że jest się 

odpowiedzialnym przedsiębiorcą, poważnie traktuje się innych i tego samego wymaga się od 

nich. Brak etyki powoduje wewnętrzny chaos, wpływa na zmniejszenie motywacji 

pracowników, pogorszenie jakości ich pracy oraz poczucie bezkarności i demoralizację całego 

społeczeństwa. Przedsiębiorca często nie jest świadomy, że jego nieetyczne zachowania 

mogą powodować szkody i generować olbrzymie koszty. 

Etyka biznesu jest fundamentem społecznej odpowiedzialności, jaka ciąży na 

przedsiębiorcach i zobowiązuje ich do postępowania zgodnie z pewnymi zasadami 

wypracowanymi w drodze wzajemnych ustępstw, określonymi przez prawo i społeczeństwo. 

Etyka kojarzy się z pojęciem uczciwości, lojalności, sprawiedliwości, rzetelności, równości 

oraz profesjonalizmu. Kluczowym, ale nie jedynym standardem etycznym jest nakaz 

przestrzegania prawa. Bez działania w zgodzie z prawem nie można mówić o jakiejkolwiek 

etyce i standardach etycznych. Etyka dotyczy również zasad moralnych, odnosi się do religii i 

zwyczajów, zgodnie z którymi funkcjonują całe organizacje. Etycznego zachowania nie można 

na nikim wymusić, musi ono wypływać z wewnętrznego przekonania i być w pełni świadome. 

Potrzeba głębokiej refleksji nad działalnością gospodarczą. Podporządkowanie działalności 

firmy normom etycznym to wzięcie na siebie odpowiedzialności za społeczeństwo oraz 

poświęcenie własnego interesu dla dobra ogółu, jeżeli zrealizowanie działań biznesowych 

wiązałoby się z naruszeniem praw i wolności oraz ogólnie przyjętych norm i wartości. 

Etyka w biznesie dotyczy takich kwestii jak sprawiedliwe wynagradzanie oraz uczciwe i 

równe traktowanie pracowników oraz efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze 

zatrudnienia. Cały proces rekrutacji i selekcji pracowników powinien odbywać się według 

zasad, które nie dyskryminują żadnej z grup. Przyjmując nowych pracowników należy 

poinformować ich o tym, w jaki sposób będą oceniani i co będzie przedmiotem oceny po 



okresie próbnym. Każdy pracownik bez względu na to, czy jest zatrudniony na pełny czy 

niepełny etat, umowę o pracę, zlecenia czy o dzieło musi mieć zapewniony równy dostęp do 

szkoleń, dodatkowych świadczeń i takie same możliwości rozwoju i awansu. Dobra praca, 

umiejętności i talent powinny być należycie wynagradzane, a każdy przypadek łamania praw 

i wolności człowieka przez firmę – starannie eliminowany. Etyka w działaniu przejawia się w 

nawiązywaniu i utrzymywaniu współpracy z partnerami. Odnosi się do takich spraw, jak 

poszanowanie kontrahentów, dostawców, inwestorów, klientów, konkurencji, uczciwe 

wykonywanie zobowiązań, dostarczanie klientom wartościowych towarów i usług, 

stosowanie zasad uczciwej konkurencji (jest to tzw. szlachetna rywalizacja), ale również 

eliminowanie wszelkich przejawów nieetycznego zachowania wszystkich współpracowników 

i partnerów, kierowaniem się dobrem nie tylko własnym, ale całego społeczeństwa. Etyka w 

biznesie to także walka z oszustwem, patologiami, nadużyciami i korupcją we wszystkich jej 

formach, stosowanie jasnych i przejrzystych reguł prowadzenia działań biznesowych, 

odcinanie się od podejrzanych inwestycji, jak również umiejętność przyznania się do błędów, 

dostrzeganie skutków własnych decyzji i gotowość ponoszenia za nie odpowiedzialności. 

Poza tym, niemałą rolę przypisuje się etyce ekologicznej. Etyczne ekologicznie 

przedsiębiorstwo stosuje technologie, które przyjazne są dla środowiska oraz promuje 

inicjatywy mające na celu upowszechnienie postaw odpowiedzialności ekologicznej. 

Przyjęcie postawy etycznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oznacza wspieranie wysokiej 

kultury zarządzania i jest podstawą efektywnego budowania wartości firmy. 

Firmy powinny zainteresować się wprowadzeniem różnych koncepcji, programów etycznych, 

wewnętrznych kodeksów etycznego postępowania, które są narzędziami stosowania zasad 

etyki biznesu i które to określać będą obowiązki przedsiębiorców, ale i pracowników firmy, 

wykraczające daleko poza obowiązki, jakie wynikają z obowiązującego prawa. Kodeksy 

etyczne zawierają wartości istotne z punktu widzenia kultury organizacyjnej firmy i 

przekładają je na konkretne reguły postępowania. Na rynku pojawia się coraz więcej firm, 

które wprowadziły już programy etyczne do swojej strategii lub są na jednym z etapów jej 

wdrażania. Jest to szczególnie ważne dla tych przedsiębiorców, którzy myślą przyszłościowo, 

są nastawieni na osiąganie długofalowych zysków i są zdecydowani zapobiegać wszelkim 

nadużyciom. Programy etyczne pełnią funkcję wewnętrzną, która ma na celu zwrócić uwagę 



pracowników na etyczny wymiar funkcjonowania firmy oraz zewnętrzną, która sprowadza 

się do dbałości o pozytywny wizerunek i reputację firmy. Programy etyczne powinny być 

również wprowadzane w organizacjach nie biznesowych np. urzędach administracji 

państwowej, samorządowej, organizacjach pozarządowych. 

Etyka zyskuje coraz bardziej na popularności głównie ze względu na to, że przedsiębiorcy 

zaczynają dostrzegać płynące z niej korzyści. Poza tym, wzrasta świadomość etyczna i 

zmienia się spojrzenie na misję przedsiębiorstwa. Niemały wpływ należy również przypisać 

opinii publicznej, która coraz częściej interesuje się problematyką standardów etycznych w 

biznesie i staje się coraz bardziej krytyczna wobec tych, którzy są współodpowiedzialni za 

degradację przyrody i działania na niekorzyść gospodarki i całego społeczeństwa. CSR dąży 

do tego, by sposób prowadzenia działań biznesowych stawał się coraz lepszy i bardziej 

uczciwy, nie dlatego, że tak nakazuje prawo, ale dlatego, że przedsiębiorca zdaje sobie 

sprawę, że każda jego decyzja ma wpływ na gospodarkę i innych ludzi, a także czuje się 

odpowiedzialny za swoich pracowników, środowisko naturalne i całe otoczenie. 

Konsekwencje działalności gospodarczej mają każdorazowo wymiar społeczno-gospodarczy. 

Etyka w biznesie, jak i sama społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ma najgłębszy sens 

wtedy, gdy podejmowana jest dobrowolnie i wypływa z wewnętrznego przekonania o 

konieczności etycznego działania w każdych okolicznościach. 

 

 

  


