
Działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym cz. 3 

Otoczenie firmy – powiązania przedsiębiorstw w branży. 

Urządzenia biurowe i programy komputerowe. Korespondencja firmowa. 

Marketing i jego narzędzia. Narzędzia marketingowe, 

 

Temat -  Otoczenie firmy. 

Do otoczenia  zaliczamy : 

 Klientów 

 Dostawców 

 Konkurencję  

 

 

Otoczenie przedsiębiorstwa: 
makrootoczenie (dalsze, przedmiotowe), na które pojedyncze przedsiębiorstwo nie ma 
wpływu i musi się do niego dostosowywać; obejmuje duże siły społeczne oddziałujące na 
wszystkie podmioty z mikrootoczenia,  
mikrootoczenie (bliższe, podmiotowe), w którym działa i na które może wpływać; obejmuje 
podmioty z bezpośredniego otoczenia firmy wpływające na jej możliwości obsługi rynków. 
 



Konkurencja to jeden z motorów rozwoju gospodarczego i najważniejszych czynników związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Można ją opisać jako proces współzawodniczenia ze sobą 

podmiotów rynkowych, które zmierzają do osiągnięcia własnych celów – zdobycia jak największej 

liczby klientów czy zwiększenia obrotów. Konkurencja wymusza na przedsiębiorcach ciągłe 

dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji – oferowanie lepszych produktów i usług, czy też 

zmniejszanie kosztów swojej działalności. Konkurencja jest podstawą każdej gospodarki 

wolnorynkowej. 

Temat - Prace biurowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Czynności biurowe związane są z przyjmowaniem informacji z zewnątrz ,jej obiegiem wewnątrz biura, 

przechowywaniem, przetwarzaniem i wysyłaniem jej na zewnątrz.  

Do wielu stanowisk pracy przypisane są czynności biurowe związane z prowadzeniem 

korespondencji, obsługą urządzeń biurowych, raportowaniem z wykonania pracy. Czynności biurowe 

są typowe i powtarzalne. Niezbędna jest tutaj znajomość zasad sporządzania korespondencji oraz 

obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych np. Word, Exel, Subiekt, płace. 

Typowe czynności administracyjno - biurowe polegają na: 

 liczeniu, pisaniu, rejestrowaniu, 

 prowadzeniu i opracowywaniu korespondencji 

 sporządzaniu pism , dokumentów 

 powielaniu i kopiowaniu dokumentów, 

 gromadzeniu, klasyfikowaniu i przechowywaniu dokumentów, 

 opracowywaniu materiałów wewnętrznych. Np. .notatek, sprawozdań. 

  redagowanie ofert, zamówień 

  wystawianie faktur Vat i faktur korygujących 

 Rozpatrywanie reklamacji 

 Wypisywanie listów przewozowych 

 Wystawianie zaświadczeń 

 Pisanie wniosków 

 Rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym 

 Wysyłanie przelewów 

Czynności adminstracyjno - biurowe są: 

 powszechne, ponieważ występują w każdej jednostce organizacyjnej, 

 masowe, ponieważ w życiu społeczno-gospodarczym jest dużo  biurokracji 

  typowe, ponieważ polegają na obsłudze interesantów, informowaniu, liczeniu, 

klasyfikowaniu, ewidencjowaniu, pisaniu itp. 

 powtarzające się, ponieważ codziennie i przez pewien czas powtarzają się te same historie 

Temat - Sporządzanie korespondencji związanej prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

Podczas  swojej pracy przedsiębiorca komunikuje się z różnymi osobami fizycznymi i prawnymi. 

Często komunikacja ta przyjmuje postać korespondencji. Poprawna korespondencja przyczynia się do 

szybkiego załatwienia sprawy. W pismach związanych z działalnością gospodarczą należy używać stylu 

urzędowego. 

Korespondencja służbowa  



Profesjonalna korespondencja pomaga w zawieraniu nowych transakcji i zdobywaniu nowych 

kontaktów, informacji. Informacje te dotyczą zarówno klientów, jak i nowych rynków. Uważa się, że 

napisanie listu nie powinno sprawić żadnych trudności. 

Aby poprawnie napisać pismo, list handlowy, nie wystarczy wiedza o problematyce z zakresu handlu. 

Ważne jest opanowanie techniki pisania listów, korespondencji, znajomość zasad niezbędnych przy 

formułowaniu treści pisma, jego rozplanowanie z wyszczególnieniem wszystkich części składowych. 

Oto podstawowe zasady formułowania treści pisma: 

 zwięzłość – pismo charakteryzuje się krótkimi zdaniami, brak w nich powtórzeń, 

 jasność i zrozumiałość – stosowanie zrozumiałych określeń, pisanie prostym językiem, należy 

wyjaśnić słowa obcego pochodzenia, 

 ścisłość – korespondencja powinna dotyczyć jednej sprawy, 

 uprzejma forma, 

 kompleksowość – informacje, które zawarte są w korespondencji powinny uwzględniać 

przede wszystkim potrzeby i życzenia adresata, kompleksowość zawartych informacji to 

efektywność w działaniu, jak również gwarancja powodzenia w biznesie, 

 staranność opracowania – wpływa na wizerunek firmy, 

 umiejętność przekonywania, 

 zaakcentowanie szczególnie ważnych kwestii, 

 przejrzystość, 

 stosowanie znanych skrótów 

 fachowa terminologia 

 zgodne z zasadami polskiej pisowni (styl, ortografia) 

 przejrzyste graficznie 

 Wyróżniamy cztery elementy składowe pisma : 

 wstęp (wprowadzenie), nadawca pisma nawiązuje w tej treści do poprzedniej korespondencji 

podając znak rozpoznawczy pisma, datę oraz sprawę czego dotyczy. Jeśli nie było poprzedniej 

korespondencji nadawca pisma może te części ominąć i przejść do omówienia problemu. 

 Przedstawienie problemu, w tej części nadawca szczegółowo wyjaśnia sprawę 

 Uzasadnienie, które ma na celu przekonanie o słuszności stanowiska z zajmowanego przez 

nadawcę pisma. Nadawca podaje motywy swojego postepowania i zajętego stanowiska. 

Wyróżnia się dwa rodzaje uzasadnień : 

 Uzasadnienie faktyczne (dowody) 

 Uzasadnienie prawne (powołanie się na przepisy) 

 Wnioski, stanowią one podsumowanie treści, ponowne podkreślenie istoty sprawy 

 Zwrot pożegnalny np. z poważaniem 

 Informacje dodatkowe np. załączniki 

 

http://sklep.wsip.pl/uploads/litb/641_litb.pdf 

http://sklep.wsip.pl/uploads/litb/641_litb.pdf


 

 

Każde pismo należy odpowiednio sformatować tzn. ustawić szerokość marginesów oraz wybrać jeden 

z trzech układów treści pisma na stronie. 



 

 



 

 

 

http://www.edukacja.darsa.pl/1/14/Technik_administracji_343[01]_Z3.04_u.pdf 

Temat – Urządzenia biurowe i programy komputerowe 

wspomagające działalność gospodarczą. 

 

W celu rozliczenia się z urzędem skarbowym można prowadzić ewidencję wykorzystując programy 

komputerowe. Można się z nimi zapoznać pobierając wersje próbne. Dzięki temu programowi 

można:  

http://www.edukacja.darsa.pl/1/14/Technik_administracji_343%5b01%5d_Z3.04_u.pdf


 Prowadzić ewidencję Vat zakupu i sprzedaży 

 Przesyłać deklaracje skarbowe 

 Prowadzić dokumentację związaną z zatrudnionymi pracownikami np. ewidencja osobowa 

 Obliczanie wynagrodzenia 

 Obliczanie podatku dochodowego od wynagrodzenia 

Subiekt GT jest to program do wspomagania sprzedaży, który umożliwia : 

 Obsługę dokumentów handlowych i magazynowych 

 Prowadzenie kartoteki kontrahentów  

 Prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów, opakowań zwrotnych z rozbudowana 

kalkulacją cen 

 Pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych , automatyczne generowanie 

dokumentów w/z do faktury 

 Obsługa przedpłat płatności kartą oraz sprzedaży kredytowanej 

 Obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi 

 Pełna obsługa należności i zobowiązań 

 Możliwość tworzenia raportów i analiz 

 Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych np. kasy fiskalne, wagi etykietujące, czytniki 

kodów kreskowych 

 Pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów 

Do programów biurowych zaliczamy:  

 pakiety biurowe, np.Microsoft Office, IBM Lotus Symphony, OpenOffice.org, LibreOffice 

 edytory tekstu, np.Microsoft Word, Corel WordPerfect, OpenOffice.org Writer 

 arkusze kalkulacyjne, np. Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc, Quattro Pro 

 programy graficzne, np. Adobe Photoshop, CorelDRAW, GIMP 

 bazy danych, np. Microsoft Access, MySQL, Firebird 

 organizery, np. TimePanic, WinOrganizer, C-Organizer Pro 

 przeglądarki dokumentów PDF, np. Adobe Reader, PDFCreator, eXPert PDF Editor 

 programy księgowe, np. Płatnik, Meritus MerSoft FK, Fakt, RAKS SQL Księga Handlowa, Super 

Księga Podatkowa 

 przeglądarki grafik, np. IrfanView , ACDSee, Picasa 

 

Temat - Marketing i narzędzia marketingu. 

Marketing posiada wiele definicji naukowych. Najprościej można powiedzieć, że marketing to 

działania podejmowane przez przedsiębiorców w celu dotarcia do nabywców. Działania te obejmują 

m.in. rozpoznanie i pobudzenie potrzeb, przygotowanie i dostarczenie produktów i usług nabywcom 

w odpowiednim miejscu i czasie oraz dążenie do osiągnięcia celów wyznaczonych przez 

przedsiębiorstwa. Dobór odpowiednich narzędzi marketingowych do realizacji zadań przedsiębiorców 

nazywamy strategią marketingową.  

Najkrótsza definicja marketingu brzmi : Zaspokajać potrzeby osiągając zysk 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pakiet_biurowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://pl.wikipedia.org/wiki/IBM_Lotus_Symphony
https://pl.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
https://pl.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edytor_tekstu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://pl.wikipedia.org/wiki/WordPerfect
https://pl.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Writer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkusz_kalkulacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
https://pl.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Calc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Quattro_Pro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_graficzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
https://pl.wikipedia.org/wiki/CorelDRAW
https://pl.wikipedia.org/wiki/GIMP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_danych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
https://pl.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://pl.wikipedia.org/wiki/Firebird
https://pl.wikipedia.org/wiki/PDF
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adobe_Reader
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=PDFCreator&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przegl%C4%85darka_grafik
https://pl.wikipedia.org/wiki/IrfanView
https://pl.wikipedia.org/wiki/ACDSee
https://pl.wikipedia.org/wiki/Picasa


Marketing-mix (4 × P lub 5 × P – tylko dla usług) to zestaw narzędzi marketingowych wzajemnie na 

siebie oddziałujących, których nazwa pochodzi od angielskich nazw tych słów, rozpoczynających się 

na literę P. W świetle teorii marketing-mix (4P) służy do produkcji właściwego produktu, 

posiadającego odpowiednie cechy, jest dostępny we właściwym czasie, miejscu i po korzystnej cenie.  

Do narzędzi marketingu zaliczamy : 

 Produkt 

 Cena 

 Promocja 

 dystrybucja 

Produkt (product) to wszystkie dobra oferowane nabywcom, które zaspo-kajają potrzeby klienta 

(materialne – np. meble, sprzęt AGD itp., usługi – np. fryzjerstwo, krawiectwo). Analizując produkt, 

zwracamy również uwagę na jego ja-kość, markę, opakowanie, gwarancję, jak jest postrzegany przez 

konsumentów i czy zaspokaja ich potrzeby. Wartość produktu zależy od tego, w jakim stopniu zbliży 

się on do produktu idealnego, który jest w wyobrażeniach klientów. Klienci ostatecznie wybierają ten 

produkt, który posiada największą wartość w stosunku do ceny. Jednym z ważnych elementów 

wyposażenia produktu jest marka, stanowiąca największą wartość każdego przedsiębiorstwa. Znaki 

firmowe przybierają różne formy: logo – symbolu, obrazu graficznego (litera, figura), znaku słownego 

(imię i nazwisko właściciela, np. Jean Louis David), monogramu (zestawienia literowe, np. IBM) i 

kaligramów pisanych normalną czcionką. 

Cena (price) z punktu widzenia nabywców jest wydatkiem, który musi być przez nich poniesiony, aby 

otrzymać produkt. Dla przedsiębiorstwa jest wynagrodzeniem za poniesione nakłady przy produkcji 

dóbr i usług. Cena nie jest wartością stałą, lecz zmienną, dlatego jej charakterystyki dokonuje się za 

pomocą różnych terminów: polityki cenowej, wskaźnika elastyczności cenowej popytu, progów 

rentowności, rabatów, upustów, warunków płatności. Wprowadzany na rynek produkt przechodzi 

przez kolejne fazy cyklu życia, zdobywa popularność, powoduje dynamiczny wzrost sprzedaży, kiedy 

osiągnie fazę dojrzałości znika z rynku. Na strategię ustalania cen mają wpływ czynniki zewnętrzne 

oraz strategie przedsiębiorstw. 

Promocja (promotion) to zestaw narzędzi służący do komunikowania się firmy z rynkiem. 

Dystrybucja są to działania ułatwiające rozmieszczenie produktów na rynku i przedstawienie oferty 

sprzedaży nabywcom. Aby zaistniała transakcja kupna--sprzedaży, należy umożliwić klientom nabycie 

właściwego produktu w dowolnej ilości oraz w odpowiednim miejscu i czasie. Wyróżniamy dwa 

kanały dystrybucji: bezpośredni, inaczej krótki, w którym nie występuje pośrednik (np. producent – 

konsument) i pośredni, inaczej długi, w którym pomiędzy producentem a konsumentem występują 

pośrednicy (np. producent – hurtownia – sklep – konsument). W obecnej nomenklaturze wyróżnia się 

dwa główne kanały dystrybucji: 

 kanał tradycyjny (klienci detaliczni, sklepy, hurtownie) 

 kanał nowoczesny (sieci międzynarodowe) 

Ludzie (people) – to narzędzie występujące w strategii marketingu usług. Ludzie to główny czynnik 

tworzący firmę. Aby dobrze się rozwijała, należy zadbać o wszystkich pracowników, gdyż to oni 

odpowiadają za wyniki firmy, mają kontakt z klientem, reprezentują firmę. Jeśli będą dobrze 

traktowani przez pracodawcę, przyczynią się do wzrostu sprzedaży i sprawią , że klienci będą wracać. 



Temat – Badania marketingowe  

Badania marketingowe to proces zbierania informacji i ich przetwarzania podejmowany w celu 

zmniejszenia ryzyka decyzji marketingowych. Poprzez badania marketingowe zmniejsza się ryzyko 

podjętych decyzji oraz uzyskuje się informacje, które pozwalają wyjść naprzeciw potrzebom klienta.  

Przedmiotem badań marketingowych , może być :  

 Badanie popytu  

 Badania produktu (akceptacja tego produktu przez konsumentów)  

 Badania konkurencji  

 Badanie sprzedaży  

 Badanie dystrybucji  

 Badania oddziaływania reklamy  

 

Metody badań marketingowych  

 Ankieta  

 Wywiad (również telefoniczny)  

 Obserwacja  

 Badania panelowe  

Ankieta [wg Pilcha] – technika gromadzenia informacji polegająca na wypełnianiu najczęściej 

samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji; 

[wg Ratajewskiego] – ankietę można inaczej określić jako wywiad pisemny skierowany do dużej 

zbiorowości; [wg Zaczyńskiego] – technika pośredniego zdobywania informacji przez pytania 

stawiane wybranym osobom za pośrednictwem drukowanej listy pytań – kwestionariusza; [wg 

Konarzewskiego] technika zbierania danych polegająca na planowym wypytywaniu badanego. 

Podstawą ankiety jest kwestionariusz, czyli ustalona lista pytań; 

Kwestionariusz ankiety– to narzędzie badawcze, które może być wykorzystywane jedynie do realizacji 

konkretnych celów badawczych. 

Każdy kwestionariusz powinien spełniać funkcje: 

 powinien przełożyć teoretyczną problematykę badań na konkretne pytania zadawane 

respondentom 

 uzyskane przez respondentów odpowiedzi powinny dostarczać tych informacji, na których 

zależy badaczowi 

 powinien nakłaniać respondenta do udzielania odpowiedzi, przy jednoczesnym ułatwieniu 

mu sposobu ich sformułowania 

 powinien być tak skonstruowany, by umożliwić ilościową i jakościową analizę dostarczonego 

materiału 

Kwestionariusz ankiety powinien składać się z następujących części: 

1. Części wstępnej 

2. Pytań skierowanych do respondentów 

3. Części końcowej – podziękowanie za udział w badaniach 

http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=489&w=celów&s=6
http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=489&w=ankiety&s=6


 

https://www.nck.pl/upload/attachments/318835/Jak%20przygotowa%C4%87%20ankiet%C4%99%2C

%20Mizerek.pdf 

 

 

https://www.nck.pl/upload/attachments/318835/Jak%20przygotowa%C4%87%20ankiet%C4%99%2C%20Mizerek.pdf
https://www.nck.pl/upload/attachments/318835/Jak%20przygotowa%C4%87%20ankiet%C4%99%2C%20Mizerek.pdf

