
Realizacja: 5 – 7 maja 2020 (2 tematy) 

 

Temat: Cele i rodzaje działalności gospodarczej. 

 

1. Co to jest działalność gospodarcza? 

 

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza(przemysłowa), 

budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin 

ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 

 
2. Rodzaje działalności gospodarczej.  

 

Masz je wymienione w punkcie 1 – spróbuj wyjaśnić na czym one polegają, jeśli nie potrafisz 

sam, przeczytaj w podręczniku – str. 177 nowy podręcznik) 

 

3. PKD – Polska Klasyfikacja Działalności . 

 

Jest do dokument, w którym znajdziemy wszystkie rodzaje działalności w Polsce. Jeśli 

zakładasz firmę, koniecznie musisz odnaleźć sobie w PKD to co chcesz robić, wypisać 

symbol działalności i umieścić we wniosku. 

Cały dokument podzielony jest na sekcje oznaczone dużymi literami, a potem na szczegółowe 

oznaczenia. Wejdź na stronę i zapoznajsię z dokumentem: 

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/4,0.html 

 

Gastronomia jest w sekcji I, dział 55 i 56. 

- 56.10.A – to cały symbol dla restauracji 

- 55.10.Z – a to hotel 

 

Poszukaj interesujących cię jeszcze 3 przykładów i napisz sobie w zeszycie.  

 

4. Podział przedsiębiorstw. 

 

a) prywatne lub publiczne (państwowe lub komunalne) 

b) podział ze względu na wielkość: 

- mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia do 10 pracowników, obrót do 2 mln euro w roku 

- małe przedsiębiorstwo – zatrudnia do 50 pracowników, obrót do 10 mln euro 

- średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia do 250 pracowników, obrót do 50 mln euro 

- duże przedsiębiorstwo 

 

Praca domowa:  

 

Poszukaj w dostępnych ci źródłach informacji o START-upach i zrób o nich notatkę 

w zeszycie.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/4,0.html


Temat: Biznesplan. 

 

1. Co to jest biznesplan? 

  

Biznesplan to dokument szczegółowo prezentujący planowe przedsięwzięcie – założenie i 

rozwój firmy. Jego zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów ich osiągania. Uwzględnia 

finanse, marketing, zatrudnienie. 

 

2. Jak napisać biznesplan? 

a) streszczenie 

b) ogólna charakterystyka firmy 

c) analiza strategiczna (skąd pieniądze, rozwój firmy, strategia sprzedaży) 

d) analiza rynku i plan marketingowy 

e) plan techniczny (ilość, czego  potrzebujesz) 

f) struktura organizacyjna i plan zatrudnienia 

g) plan finansowy 

h) podsumowanie – analiza SWOT (ryzyko i szanse) 

 

3. Kiedy opracowuje się biznesplan? 

a) zakładanie firmy 

b) łączenie lub podział przedsiębiorstwa 

c) ubieganie się o dofinansowanie, kredyt, itp. 

d) dalszy rozwój firmy, zmiany profilu działalności, itp. 

 

 

 


