
Działalność gospodarcza w budownictwie cz. 4 Murarz- tynkarz 

 

Koszty, wydatki i przychody a wynik finansowy. 

Optymalizowania kosztów prowadzonej działalności 
gospodarczej; 

Stres. Radzenie sobie ze stresem. 

Zachowanie asertywne. Konflikty. Negocjacje. 

 

Temat –Koszty, optymalizacja kosztów. 

 

W potocznym znaczeniu koszty oznaczają wydatki czyli sumę pieniędzy, którą należy przeznaczyć na 

kupno lub opłacenie czegoś. Z ekonomicznego punktu nie wszystkie wydatki są kosztami np. przy 

spłacie kredytu kosztem są tylko odsetki od kredytu. Nie wszystkie koszty są również uzasadnione np. 

karne odsetki. 

Kosztem jest wyrażone w pieniądzach celowe zużycie różnych czynników produkcji, które są związane 

z codzienną działalnością przedsiębiorstwa tj : 

 zużycie surowców, czyli materiałów , środków trwałych 

 wynagrodzenia i opłacenie obcych usług np. koszty reklamy, transportu, biuro rachunkowe 

 niektóre wydatki, które nie odzwierciedlają zużycia np. opłaty za wodę , składki ZUS, podatek 

 Cechy kosztów : 

 celowe 

 konieczne 

 zwrotne (np. za upieczony chleb konsument zapłaci) 

 niezbędne 

Rodzaje kosztów : 

 Amortyzacja, to koszt związany z użyciem środków trwałych 

 Zużycie materiałów i energii ( surowce, paliwa, energia, woda) 

 Usługi obce (np. remonty transport dzierżawa) 

 Podatki i opłaty (np. akcyza, podatek od nieruchomości oraz VAT, opłaty skarbowe, 

notarialne, sądowe) 

 Wynagrodzenia pracowników 

 Ubezpieczenia społeczne 

 Pozostałe koszty np. delegacje 



Optymalizacja kosztów – to szukanie najlepszego rozwiązania (optymalnego). Przykładem 

optymalizacji jest maksymalizacja zysku i minimalizacji kosztów produktu, maksymalizacja wydajności 

przy ograniczaniu zużycia paliw, energii. 

 

Temat – Przychody i wynik finansowy. 

 

Wynik finansowy to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, informuje nas o 

finansowym rezultacie działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Wynik finansowy firmy 

musi brać pod uwagę wszystkie zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w danym okresie 

sprawozdawczym, w ten sposób daje nam informację o efekcie działalności przedsiębiorstwa. 

 

Wynik finansowy przedstawia również, jakie wyniki osiągnięto w ramach zwykłej działalności 

gospodarczej, a jakie w wyniku nadzwyczajnych operacji finansowych. Może się bowiem zdarzyć, że 

spółka osiągnęła bardzo duży zysk, ale zdarzenie losowe sprawiło, że w ostatecznym rozrachunku 

wykazana została strata. Ocena jej sytuacji finansowej na podstawie jednej wartości osiągniętej na 

koniec okresu sprawozdawczego byłaby błędem, ponieważ w tym przypadku firma prosperuje 

dobrze, a zdarzenie losowe w znaczny sposób obniżyło jej faktyczne zyski. 

 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynik-finansowy-przedsiebiorstwa-czym-jest 

Na wynik finansowy danej firmy składają się: 

 Przychody i zyski. 

 Koszty i straty. 

Wynik finansowy –to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania obliczona dla 

określonego przedsiębiorstwa w wybranym okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy jest 

nazywany zyskiem, zaś ujemny stratą. Wynik finansowy podzielony przez wartość przychodu lub 

zaangażowanego kapitału jest nazywany rentownością. Wynik finansowy to rezultat działalności 

jednostki gospodarczej osiągnięty w pewnym okresie. 

Przychody 

Przychód - uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie 

stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z 

nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. Najczęściej przychodem jest łączna wartość 

sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (bez podatku VAT) w okresie rozliczeniowym (dzień, miesiąc 

lub rok obrachunkowy). 

Przychody- to przypływy aktywów albo inne zwiększenie aktywów danego podmiotu lub zmniejszenie 

jego zobowiązań (lub kombinacja powyższych) wynikające z dostarczenia lub produkcji dóbr, 

świadczenia usług lub innych czynności będących podstawową działalnością danego podmiotu. 

 

 

Temat – Stres – radzenie sobie ze stresem. 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynik-finansowy-przedsiebiorstwa-czym-jest


 

Stres to nasza reakcja/ zachowanie na wszelkie bodźce (stresory), których doświadczamy.  
Stres przejawia się różnymi objawami. Stresor to czynnik , który wywołuje stres. Stres to stan 
psychologiczny , który jest przeciwieństwem spokoju i odprężenia. Kojarzy się z napięciem, 
niepokojem, strachem lub inną przykrą dla człowieka reakcją organizmu np. pot. 
 

Objawy psychologiczne stresu : 

 

Do głównych czynników działających stresogennie na pracownika należą:  
poziom wymagań i zdolność sprostania im,  
 
niski poziom kontroli nad pracą,  
 
brak wsparcia od przełożonych i współpracowników  
 
Rodzaje stresów : 

 Stres biologiczny (fizjologiczny), to całokształt zmian, których organizm doświadcza na 
skutek czynników uszkadzających np. uraz fizyczny, złamanie, oparzenia, zakażenie i silne 
bodźce psychologiczne. 

 Stres psychiczny, jest spowodowany złymi relacjami między osobą , a otoczeniem np. 
prześladowanie obmawianie, mobbing, dokuczanie, molestowanie, alienacja, stalking. 

Na odstresowanie dobre jest : 
 Aktywność fizyczna 
 Lektura książki 
 Film, kino 
 Zajęcie się czymś 
 Czekolada 
 Pomniejszanie problemu, niewyolbrzymianie go  

 
Jak eliminować stres w pracy?  

Na początku warto zacząć od spraw organizacyjnych w firmie i komunikacji wewnętrznej. Dzięki temu 

można wyłapać i usunąć wszelkie nieprawidłowości w zarządzaniu, które mogą być przyczyną stresu 

dla pracowników. Nie można też zapominać o równym traktowaniu każdego z pracowników. Kadra 

kierownicza powinna zaś odbyć specjalne szkolenie dotyczące stresu, na którym dowiedzą się, jak 

stworzyć optymalne środowisko pracy. Dobrym pomysłem będą specjalne warsztaty o stresie dla 



pracowników. Firma powinna również szerzyć wiedzę na temat metod radzenia sobie ze stresem oraz 

zdrowego trybu życia, zachęcając pracowników do czynnego uprawiania sportu i przestrzegania 

zdrowej diety.  

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-stres-nie-w-mojej-firmie 

Temat - Zachowania asertywne. Asertywność w praktyce. 

 

Empatia i asertywność pozwalają lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Są niezbędne do 

prawidłowego zrozumienia własnych i cudzych emocji.  

Asertywność w psychologii oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i poglądów z 

zachowaniem własnych granic i przy poszanowaniu granic innych ludzi. Asertywność to także 

umiejętność odmawiania, mówienia "nie" wtedy, kiedy rzeczywiście nie zgadzasz się z ogółem.  

Zachowanie asertywne oznacza korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych. Zwykle 

jest umiejętnością nabytą, co oznacza, że istnieją skuteczne sposoby na to, by ją w sobie 

wypracować. . To także umiejętność odmawiania. Asertywność przeciwstawia się dwóm innym 

skrajnym zachowaniom - agresji oraz uległości i jest - obok empatii - podstawową umiejętnością 

wchodząca w skład inteligencji emocjonalnej. Postawa asertywna jest złotym środkiem, ponieważ 

zachowania asertywne są optymalne i najbardziej konstruktywne.  

W sytuacjach konfliktowych asertywność pozwala osiągnąć kompromis, dąży do porozumienia, które 

uwzględnia obie strony: ich zdania, potrzeby, emocje, pragnienia. Prowadzi do rozwiązania, które nie 

rani, nie wymaga poświęcenia własnej godności i rezygnacji z uznanych wartości. Asertywność 

oznacza zdolność komunikowania się z ludźmi przy zachowaniu własnej odrębności i bez narzucania 

swojego zdania.  

Osoba wykazująca się asertywnością jest zdolna do przyjmowania krytyki, ocen i pochwał. Ma wysoką 

samoocenę - adekwatną do rzeczywistości, niezależną od akceptacji bądź braku sympatii ze strony 

innych. Komunikuje odważnie własne przekonania i opinie, nawet w sytuacjach narażenia się na 

krytykę większości grupy. Stawia sobie realistyczne cele i dąży do nich, pokonując przeszkody, zawsze 

szanując innych.  

Czego nie robi osoba asertywna? Nie boi się odrzucenia ani negatywnej oceny. Nie jest uległa, ale i 

nie rani innych - szanuje ludzi, ich uczucia i zdanie. Potrafi kontrolować swoje emocje, nie ulega 

emocjonalnym naciskom i nie poddaje się manipulacjom czy konformizmowi.  

Niezbędną umiejętnością dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie jest empatia, czyli 

rozpoznawanie emocji u innych ludzi. Empatia rodzi altruizm, czyli zachowanie polegające na 

działaniu na korzyść innych. Osoby posiadające zdolność empatii są bardziej wyczulone na subtelne 

sygnały sugerujące, czego chcą inni lub czego im potrzeba. 

Zachowanie asertywne 

To najbardziej pożądana postawa. Dbasz o siebie, dbając o innych. Doprowadzasz do 

konsensusu.  

Bo jeśli lista Twoich zadań w pracy jest dłuższa od liczby posłów na sejm, to nie ma zmiłuj. 

Nie dasz rady. 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-stres-nie-w-mojej-firmie
https://lepszymanager.pl/lista-zadan/


Kiedy jesteś asertywny, jesteś pewny siebie i czerpiesz z tego energię, aby przekazać swój 

punkt stanowczo, uczciwie i z empatią. 

PRZYKŁADY 
Szef: Potrzebuję pomocy z przygotowaniem zestawienia trzech dostawców, którzy 

przygotowali oferty.. 

Uległość: Hm… tak, jasne pomogę. Mam trochę rzeczy, ale ważne, żeby to było skończone. 

Asertywność: Mam 4 inne sprawy do dokończenia. Jeśli usiądziemy i powiesz mi, która z 

nich ma dla Ciebie mniejszy priorytet, to powinienem znaleźć czas. 

Agresja: Nie mam czasu! Mam za dużo rzeczy na głowie! Sorry, ale spytaj kogoś innego! 

 

 

Temat - Konflikty i ich rozwiązywanie. Negocjowanie. 

Konflikt - proces, w którym jedna ze stron podejmuje świadome wysiłki zmierzające do udaremnienia 

dążeń drugiej strony, blokując osiągnięcie przez nią celu lub blokując działania w jej interesie. 

Pozytywne konsekwencje konfliktu: 

 wzrost motywacji - zwiększenie zaangażowania w realizację stawianych przez jednostkę lub 

grupę zadań, może stymulować zainteresowanie problemem 

https://lepszymanager.pl/czy-naprawde-ta-jedna-twoja-cecha/
https://lepszymanager.pl/zbyt-wiele-priorytetow-mam-skuteczny-sposob-by-sobie-z-tym-poradzic/


 innowacyjność - skłania do poszukiwania nowych lepszych rozwiązań, powoduje 

konfrontowanie różnych opinii 

 sygnał dysfunkcjonalności - daje sygnał ostrzegawczy o złym funkcjonowaniu określonych 

obszarów, np. komunikacji wewnątrz grupy 

 przyrost wiedzy - pogłębienie wiedzy na swój temat, jak i na temat partnera, konfliktu; 

poznanie, zhierarchizowanie swoich potrzeb, lepsze poznanie partnera, jego pragnień, celów, 

systemu wartości i uczuć 

 wzrost zaufania - pozytywne rozwiązanie konfliktu może przyczynić się do zwiększenia 

zaufania między uczestnikami sporu, zbliżenia partnerów 

 poczucie sprawiedliwości - świadomość ta zwiększa motywację do działania na rzecz rozwoju 

organizacji 

Negatywne konsekwencje konfliktu: 

 atmosfera napięcia 

 stres 

 negatywne emocje, np. pojawiająca się jawna lub ukryta agresja 

 spadek efektywności pracy 

 chaos organizacyjny 

 podział wewnątrz grupy, zespołu 

 narastające objawy wrogości lub niechęci 

 utrudniona komunikacja i współpraca w grupie 

 spadek energii i jej rozproszenie, zamiast nastawienia na rozwiązanie problemu 

Rodzaje konfliktów: 

Konflikt wewnętrzny 

powstaje wówczas, gdy osoba nie wie, jakiej pracy się od niej oczekuje, gdy występują sprzeczności 

między stawianymi wymaganiami, gdy oczekuje się od niej więcej, niż jest w stanie zrobić. 

Konflikt między osobami  

wybucha najczęściej na skutek nacisków związanych z odgrywaniem ról, nieradzeniem sobie z 

różnicami osobowościowymi (typ gwiazdy kontra typ sumienny czy dramatyczny osobowości). 

Konflikt między jednostką a grupą  

jest spowodowany sposobem reagowania różnych osób w grupie na naciski wywierane przez grupę 

roboczą, zmierzające do wymuszenia konformizmu - osoba może być karana przez grupę za 

przekraczanie czy nierespektowanie przyjętych przez nią norm i wartości. 

Konflikt między grupami  

najczęściej pojawia się między pracownikami i ich szefami oraz między linią a sztabem. Członkowie 

różnych działów mają różne cele, horyzonty czasowe, orientacje interpersonalne i sposoby 

rozwiązywania problemów. 



Konflikt między organizacjami 

tzw. konkurencja – uważany za pożądany i nieodłączny, by grupa pracowała efektywnie i 

konstruktywnie. 

Przyczyny konfliktów: 

 sprzeczne, trudne do pogodzenia pragnienia, potrzeby, cele, wartości uczestników sporu 

 rywalizacja o ograniczone zasoby (kapitał, liczbę pracowników, ilość materiałów, czas, 

przestrzeń itp.) 

 pragnienie autonomii i potrzeba kontroli 

 różnice w celach i zadaniach 

 różnice wartości i poglądów 

 wprowadzanie zmian 

Sposoby radzenia sobie z konfliktem: 

 rywalizacja 

 współpraca 

 unikanie 

 kompromis 

 bierność – zdanie się na los 

Metody kierowania konfliktem: 

stymulowanie konfliktu w grupie, gdy jej efektywność maleje: 

 zatrudnienie nowych kierowników, których cele, doświadczenia, 

wartości, style odbiegają od przyjętej w danym miejscu normy 

 zmiana struktury organizacji – rozbicie dawnych zespołów, 

działów oraz ich reorganizacja 

 zachęcanie do współzawodnictwa (obietnice nagród, premii, 

wyróżnień) 

  

ograniczanie/tłumienie 

konfliktu 

gdy poziom konfliktu w grupie jest zbyt wysoki, ujemnie wpływa na 

efektywność: 

 wprowadzenie nadrzędnego celu dla obu stron konfliktu 

 zjednoczenie wokół wspólnego wroga 

 

Sposobem rozwiązywania konfliktu jest otwarta dyskusja oraz negocjacje. Negocjacje i targowanie to 

dobry sposób na zmianę relacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami. 



Negocjacja to rozmowa, która prowadzi do porozumienia się, czyli uzgodnienia wspólnego 

stanowiska. W sferze usług fryzjerskich przedmiotem negocjacji jest uzgodnienie wykonania usługi 

lub ocena jej wykonania. Podczas negocjacji co najmniej dwie osoby zamieniają się rolami – raz jest 

się nadawcą komunikatu, a innym razem jego odbiorcą. 

Zasady skutecznego negocjowania to : 

 skuteczne komunikowanie się, 

 koncentracja uwagi na partnerze, 

 przekazywanie partnerowi informacji,  

 podtrzymywanie korzystnej atmosfery, 

 skuteczne argumentowanie 

 


