
Działalność gospodarcza w budownictwie cz. 3 

Przepisy prawa pracy (prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy). 
Tajemnica zawodowa. 

Otoczenie firmy . Analiza działania przedsiębiorstwa na rynku. 

Czynności biurowe.(organizacja stanowiska, prowadzenie 
korespondencji) 

Marketing i jego narzędzia. Badania marketingowe. 

Temat – Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. 

Pracownika chronią przepisy prawa, gwarantujące prawo do nieprzerwanego tygodniowego i 

dobowego wypoczynku, urlopów, wynagrodzenia za nadgodziny czy dodatków za pracę w nocy. 

Pracodawca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania tych przepisów pod groźbą kary, którą 

może nałożyć na przykład Państwowa Inspekcja Pracy lub wyznaczyć sąd pracy. 

 Główne źródła prawa pracy w Polsce : 

Przepisy prawa pracy wynikają przede wszystkim z Konstytucji RP oraz Kodeksu pracy, czyli Ustawy z 

dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). 

 Ustawa zasadnicza gwarantuje przede wszystkim wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz 

wyboru miejsca pracy (z zastrzeżeniem, że wyjątki określa ustawa). Formułuje również zasadę 

równości płci w miejscu zatrudnienia, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy czy 

zrzeszania się w związkach zawodowych. Ujęta w konstytucji ochrona pracy zapewnia również prawo 

do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i płatnych urlopów. 

Ogólne zasady dotyczące polskiego prawa pracy są doprecyzowane w Kodeksie pracy. Art. 9. określa 

główne źródła prawa pracy w Polsce. Warto przytoczyć go w całości: 

§ 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy 

oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i 

pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie 

porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku 

pracy. 

§ 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów 

nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów 

wykonawczych. 

§ 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż 

postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. 

§ 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, 

regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające 

zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują. 

 Oznacza to między innymi, że umowa, regulamin zakładu pracy czy inne akty obowiązujące w firmie 

nie mogą określać mniej korzystnych zasad dotyczących warunków zatrudnienia niż Kodeks pracy 

oraz inne ustawy. 

Kodeks pracy składa się z 15 działów: 

I. Przepisy ogólne 

II. Stosunek pracy 

III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 

https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/pip-panstwowa-inspekcja-pracy-podstawowe-informacje_pr-1948.html
https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/kodeks-pracy_pr-130.html


IV. Obowiązki pracodawcy i pracownika 

V. Odpowiedzialność materialna pracowników 

VI. Czas pracy 

VII. Urlopy pracownicze 

VIII. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

IX. Zatrudnianie młodocianych 

X. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

XI. Układy zbiorowe pracy 

XII. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 

XIII. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 

XIV. Przedawnienie roszczeń 

XV. Przepisy końcowe 

Obowiązki pracodawcy  

Obowiązków, które ciążą na pracodawcach jest bardzo dużo. Dotyczą one przede wszystkim 

zapewnienia pracownikom godziwego wynagrodzenia, np. takiego, które wynika z ustawy. Nie 

może być ono niższe, ponieważ pracodawca łamie wtedy prawo i pracownik może go podać nie tylko 

do Inspekcji Pracy, ale też do sądu. Warto odnotować również to, że umowa zawierana pomiędzy 

pracodawcą a pracownikiem powinna być podpisana na piśmie, aby wszelkie zapisy były zgodne z 

prawem i były widoczne na piśmie dla obu stron. Wtedy poszczególne zapisy znajdujące się na 

umowie mogą być rzetelnie egzekwowane w kontekście prawnym. Obowiązkiem pracodawcy jest 

także terminowe wypłacanie wynagrodzenia, nie powinno być w takich przypadkach jakichkolwiek 

opóźnień chyba, że firma posiada chwilowe problemy finansowe i pracownicy zgodzą się na lekkie 

przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia 

pracownikom bezpiecznych warunków do pracy, ale też odpowiedniej higieny w miejscu pracy, aby 

pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki służbowe spokojnie i bez obaw o własne zdrowie. 

Warto wspomnieć również o tym, że pracodawcy mają obowiązek przeciwdziałać agresji na terenie 

zakładu pracy, ale też dyskryminacji rasowej, czy też płciowej oraz wyznaniowej.  

Obowiązki pracowników  

Pracownicy na terenie zakładu pracy również mają szereg obowiązków, którym muszą stawić czoła, 

aby rzetelnie wykonywać swoje zadania służbowe, tak aby pracodawca był zadowolony z wykonanej 

przez pracowników pracy. Przede wszystkim pracownik musi w pracy stawiać się punktualnie i 

rzetelnie przestrzegać harmonogramu w miejscu pracy, mowa tutaj np. o robieniu sobie przerw w 

wyznaczonym przedziale czasowym, itd. Pracownik ma także obowiązek działać na rzecz dobra 

firmy, a nie na jej niekorzyść, przez co może nie tylko zostać zwolniony dyscyplinarnie, ale też mieć 

założoną sprawę w sądzie. Pracownik musi starać się ulepszać pozycję firmy na rynku, zwiększać 

kapitał finansowy firmy oraz rzetelnie wykonywać wszystkie swoje zadania, które zostały mu 

powierzone przez danego pracodawcę. Ważne jest też to, aby podporządkować się poleceniom 

pracodawcy chyba, że uderzają one w godność pracownika lub też nie należą do zakresu jego 

obowiązków służbowych. Warto znać swoje prawa oraz obowiązki w pracy, ponieważ może się to 

przydać praktycznie każdego dnia. Zarówno jedna, jak i druga strona powinny bacznie przyglądać się 

respektowaniu poszczególnych obowiązków w miejscu pracy, a wtedy współpraca pomiędzy 

pracodawcą a pracownikami będzie układała się wzorowo.  

Podstawowe obowiązki pracodawcy:  

 zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem 

wykonywania pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami,  



 prawidłowa organizacja pracy,  

 zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne szkolenie 

pracowników w tym zakresie,  

 terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzeń,  

 ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  

 stwarzanie młodym pracownikom warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego 

wykonywania pracy;  

 zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,  

 stosowanie sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów oceny pracowników,  

 prowadzenie i przechowywanie w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji 

związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,  

 wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.  

 

Podstawowe obowiązki pracownika:  

 sumienne i staranne wykonywanie pracy,  

 stosowanie się do poleceń przełożonych,  

 przestrzeganie czasu pracy,  

 przestrzeganie regulaminu pracy, zasad bhp i ppoż.,  

 dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i nieujawnianie informacji, które 

mogłyby narazić pracodawcę na szkodę,  

 przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,  

 przestrzeganie zasad współżycia społecznego.  

 

Na straży przestrzegania przepisów i zasad bhp w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja 

Pracy (PIP). Podstawowe wymagania z zakresu prawa pracy, a dotyczące bhp zawiera Dział X Kodeksu 

pracy – oraz wiele rozporządzeń, a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późniejszymi 

zmianami) oraz Polskie Normy. 

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy oraz dostarczenie środków ochrony, zapewniających pracownikom ochronę ich życia i zdrowia 

w środowisku pracy. Środki ochrony konieczne są w momencie, w którym nie ma możliwości 

neutralizacji szkodliwości środowiska pracy w sposób ogólniejszy. Świadczenia związane z bhp 

dzielimy na :  

 środki ochrony indywidualnej bądź zbiorowej - rozumiane jako odzież ochronna lub/i środki 

ochrony wszystkich części ciała. Ich przeznaczeniem jest ochrona przed szkodliwymi 

czynnikami występującymi w środowisku pracy. O ich przeznaczeniu, czasie użyteczności, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stosowanie_prawa
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_pracy
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dostosowaniu do stanowiska i rodzaju pracy decyduje pracodawca w porozumieniu z 

organizacją związkową zgodnie z wymaganiami higienicznymi i sanitarnymi. Środki ochrony 

stanowią własność pracodawcy, który ma obowiązek poinformować pracowników o ich 

przeznaczeniu i metodach posługiwania się. 

 Odzież i obuwie robocze- pracodawca ma obowiązek je zapewnić, gdy istnieje ryzyko 

zabrudzenia lub zniszczenia odzieży czy obuwia własnego pracowników lub gdy istnieją ku 

temu przesłanki sanitarne, technologiczne albo bhp. 

 Konserwacja środków ochrony oraz odzieży roboczej - pracodawca zobowiązany jest do 

prania, odpylania, odplamiania, odkażania i konserwacji środków ochrony indywidualnej 

bądź zbiorowej oraz odzieży roboczej i obuwia zgodnie z zasadami sanitarnymi i 

higienicznymi. 

 Ekwiwalenty pieniężne z tytułu odzieży i obuwia roboczego lub ich konserwacji - w 

przypadku, gdy pracodawca wskaże stanowiska, na których dozwolona jest odzież własna, 

spełniająca zasady bhp. Ekwiwalent pieniężny przysługuje również w przypadku zlecenia 

konserwacji odzieży lub obuwia roboczego pracownikowi, musi to natomiast nastąpić za 

porozumieniem stron. 

 Szkolenia w dziedzinie bhp - zarówno pracodawca, jak i pracownik są ustawowo zobowiązani 

do znajomości przepisów bhp i ich stosowania. Pracownik bez przeszkolenia nie może być 

dopuszczony do pracy, pracodawca ma obowiązek takie szkolenie mu zapewnić. 

 Środki higieny - pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom dostęp do środków 

czystości niezbędnych do utrzymania higieny osobistej. Ma również obowiązek zapewnienia 

pracownikom systemu oraz środków pierwszej pomocy. 

 Ochrona zdrowia - pracodawca zobligowany jest do minimalizowania niebezpieczeństw dla 

zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy oraz badania tych zagrożeń, na bieżąco 

informując o nich pracowników. 

 Badania lekarskie - każdy pracownik podlega badaniom lekarskim, wykonywanym wstępnie 

lub okresowo (również w przypadku absencji powyżej 30 dni). 

Temat – Tajemnica zawodowa. 

W przypadku niektórych zawodów mamy do czynienia z tajemnicą zawodową. Co tak 
naprawdę oznacza to określenie? Najprościej można powiedzieć, że jest to informacja, która 
została uzyskana przez osobę wykonującą konkretny zawód. Brak takiej wiadomości mógłby 
uniemożliwić wykonywanie obowiązków. Musimy jednak pamiętać, że ujawnienie takiego 
sekretu, przekazywanie osobom trzecim może być surowo karane. W przypadku 
rozpowszechniania tajemnicy zawodowej trzeba się liczyć z pewnymi konsekwencjami. 
Można nawet utracić prawo do wykonywania zawodu.  
Tajemnica zawodowa jest szczególnie ważna w przypadku niektórych profesji. W związku z 
tym liczne zasady prawa regulują obowiązek jej zachowania. Dotyczy to między innymi 
adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy, a także sędziów. Oprócz zawodów z 
dziedziny prawniczej tajemnica zawodowa jest też kluczowa w przypadku lekarzy, 
pielęgniarek i położnych, farmaceutów, psychologów i psychiatrów. Także żołnierze nie 
mogą przekazywać żadnych wojskowych informacji do wiadomości publicznej. 
 



Zasada, która zakazuje przekazywania pewnych informacji, nie odnosi się tylko do wyżej 
wymienionych branż. Każdy pracownik powinien pamiętać o tym, że niezależnie od 
wykonywanego zawodu i miejsca pracy, obowiązuje go zachowanie tajemnicy, której 
ujawnienie może narazić na szkodę firmę. Dodatkowo to z reguły pracodawca sam określa, 
jakie to są informacje. Najczęściej dotyczą one funkcjonowania firmy lub różnych 
technologicznych kwestii obowiązujących w danym zakładzie pracy. W momencie 
podpisywania umowy, a więc w chwili nawiązania stosunku pracy, dostajemy do podpisania 
specjalne zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej. 
 
Warto tutaj także dodać, że nie tylko przepisy prawa powinny określać zasady zachowania 
tajemnicy służbowej, ale również zasady moralności i etyki zawodowej.  
Polskie prawo ściśle określa, kiedy osoba objęta zasadą zachowania tajemnicy zawodowej, 
może zostać zwolniona z takiego obowiązku. Najczęściej dotyczy to postępowania karnego. 
W takiej sytuacji można składać zeznania bez obawy, że ujawnimy zakazane informacje, pod 
warunkiem, że dana osoba została zwolniona przez sędziego lub prokuratora z tego 
obowiązku. Jest to umotywowane dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz chęcią rozwiązania 
danej sprawy karnej. Sąd podejmuje taką decyzję na posiedzeniu, w którym żadna ze stron 
postępowania karnego nie bierze udziału.  

Jedną z ustaw, która określa, co to jest tajemnica zawodowa, jest rozporządzenie z dnia 
29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zapis ten dotyczy głównie branży 
finansowej i ściśle opisuje profesje, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy 
zawodowej. Są to między innymi maklerzy i doradcy, pracownicy banków powierniczych, 
firm inwestycyjnych, Krajowego Depozytu. Oprócz tego traktuje o tym także Kodeks pracy ( 
art. 100 § 1 pkt. 4). Jest to wyżej wspomniany zapis o zasadzie nieudzielania informacji, jeżeli 
mogą one zadziałać na szkodę pracodawcy.  

Obowiązek zachowania tajemnicy przepisy prawa stawiają między innymi wobec: 

 adwokatów 
 

 radców prawnych 
 

 notariuszy 
 

 komorników 
 

 rzeczników patentowych 
 

 żołnierzy zawodowych 
 

 inspektorów pracy 
 

 psychiatrów 
 

 psychologów 
 

https://www.praca.pl/pliki/wzory/11_oswiadczenie_dotyczace_tajemnicy_sluzbowej.pdf


 

 rzeczoznawców majątkowych 
 

 dziennikarzy 
 

 lekarzy 
 

 pielęgniarek 
 

 farmaceutów 
 

 biegłych rewidentów 
 

 doradców podatkowych 
 

 pośredników ubezpieczeniowych 
 

  operatorów pocztowych 

 

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obowiazek-informacyjny-wynikajacy-z-
rodo-a-tajemnica-zawodowa 

Jeżeli w ramach wykonywania zawodu, z którym przepisy prawne wiążą obowiązek 
przestrzegania tajemnicy zawodowej, dany podmiot przetwarza dane osobowe, zobowiązany 
jest do przestrzegania zasad ochrony wynikających z RODO.  

Temat -  Otoczenie firmy. 

Do otoczenia  zaliczamy : 

 Klientów 

 Dostawców 

 Konkurencję  

 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obowiazek-informacyjny-wynikajacy-z-rodo-a-tajemnica-zawodowa
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obowiazek-informacyjny-wynikajacy-z-rodo-a-tajemnica-zawodowa


 

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

