Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Meritum” zaprasza na
szkolenie:

ABC przedsiębiorczości. Zakładanie własnej
działalności gospodarczej.
Liczba godzin: 50
PROGRAM KURSU:
1. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej /2 godz./
• podstawowe akty prawne regulujące podejmowanie oraz prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie Polski
• termin „prawo gospodarcze”
• charakterystyka unormowań zawartych w podstawowych źródłach prawa
gospodarczego (m.in.Konstytucja RP, Kodeks cywilny, Kodeks spółek
handlowych, Ustawa o KRS)
2. Działalność gospodarcza i jej podmiotowy charakter /2 godz./
•

pojęcia: działalność gospodarcza, firma, spółka, przedsiębiorca

• cechy osoby fizycznej występującej w roli przedsiębiorcy
• konstrukcja Polskiej Klasyfikacji Działalności
• poziomy systematyzujące poszczególne rodzaje działalności w PKD
• zalety i słabe strony samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
3. Ograniczenia działalności gospodarczej /2 godz./
• przykłady poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej

• przesłanki, warunki oraz sposoby ograniczenia działalności gospodarczej
4. Pomysł na własną działalność gospodarczą /8 godz./
• pojęcie niszy marketingowej oraz segmentacji rynku
•

cechy osoby przedsiębiorczej
przedsiębiorstwem

w

kontekście

zarządzania

•

charakterystyka etapów przygotowawczych założenia własnej działalności
gospodarczej

5. Pozyskanie kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa
•

własnym

/8 godz./

charakterystyka wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania
(pożyczka, kredyt, leasing, franchising, środki pochodzące z Unii
Europejskiej przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej)

• zalety i wady poszczególnych źródeł finansowania
• etapy ubiegania się o kredyt bankowy i sporządzić przykładowy wniosek
kredytowy
• zasady ubiegania się o środki z UE
6. Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej /8
godz./
•
•

zasady zakładania, prowadzenia i rozwiązywania działalności gospodarczej
sporządzanie przykładowej umowy spółki cywilnej

7. Biznesplan /12 godz./
•

rola i zasady konstrukcji biznesplanu

•

sporządzanie przykładowego
prowadzonej działalności

biznesplanu

dla

wybranego

rodzaju

8. Rejestracja działalności gospodarczej /2 godz./
•

procedura tzw. „jednego okienka”

•

zasady rejestrowania działalności gospodarczej w KRS

•

sporządzanie wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
EDG-1 i o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

9. Wybór formy opodatkowania /2 godz./

•

obowiązujące formy opodatkowania podatkiem dochodowym

•

przykładowe rozliczenia przy założeniu różnych form opodatkowania

• zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
10.

Podatek VAT /2 godz./
•

podstawowe cechy podatku VAT

•

zakres opodatkowania podatkiem VAT

• pojęcie płatnika
• faktura VAT
11. Zatrudnianie /2 godz./
• stosunek pracy
•

prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

• rodzaje umów
•

wybrane zagadnienia prawa pracy( np. czas pracy, urlop wypoczynkowy)

• zasady odprowadzania składek

