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HARMONOGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA  

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – III EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA 

KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O. 

Lp. 
Data/ daty 
szkolenia 

Tematyka zajęć 
Miejsce 

Szkolenia 

Godziny 
szkolenia bez 

przerw 
(od – do) 

Godziny 
przerw  

(od – do) 

MODUŁ I 

1. 06.10.2021 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 

- prawne aspekty prowadzenia 

działalności - ustawa prawo 

przedsiębiorców, kodeks spółek 

handlowych, kodeks cywilny, 

odpowiedzialność przedsiębiorcy, PKD 

oraz formy organizacyjne - opis spółek, 

charakterystyka indywidualnej 

działalność gospodarczej – wady, zalety i 

ograniczenia w prowadzeniu 

działalności;  

- rejestracja działalności gospodarczej - 

pieczątka, rachunek bankowy, wpis do 

ewidencji CEIDG, profil zaufany/podpis 

elektroniczny, zgłoszenia REGON, ZUS, 

US, BDO, podatek od nieruchomości, 

opłata środowiskowa) 

33-100 
Tarnów, ul. 

Mościckiego 28 

08:00-09:30 

09:45-11:15 

11:30-13:00 

13:45-15:15 

 

09:30-09:45 

11:15-11:30 

13:00-13:45 

2. 07.10.2021 

Zarządzanie, pozyskanie i obsługa 

klienta,  marketing, reklama, promocja, 

negocjacje (podstawy marketingu i 

zarządzania;  marketing - produkt, cena, 

promocja, dystrybucja, techniki 

sprzedaży; pozyskiwanie i obsługa 

klienta, komunikacja oraz negocjacje w 

biznesie) 

08:00-09:30 

09:45-11:15 

11:30-13:00 

13:45-15:15 

09:30-09:45 

11:15-11:30 

13:00-13:45 

3. 08.10.2021 

Działalność gospodarcza w kontekście  

przepisów prawnych – zasady  

prowadzenia (prawa, obowiązki,  

księgowość, rachunkowość, rozliczenie  

ZUS i US) (rodzaje ewidencji księgowej:  

uproszczona - karta podatkowa, ryczałt  

ewidencjonowany, KPiR oraz pełna 

księgi  rachunkowe; zobowiązania 

wobec ZUS - ubezpieczenia emerytalne 

rentowe, chorobowe, wypadkowe, 

zdrowotne, wysokości składek, terminy 

rozliczeń) 

 

08:00-09:30 

09:45-11:15 

11:30-13:00 

13:45-15:15 

 

09:30-09:45 

11:15-11:30 

13:00-13:45 
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4. 11.10.2021 

Techniki informatyczne, w tym 

deklaracje  JPK (wybór formy 

opodatkowania - skala  

podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od  

przychodów ewidencjonowanych, karta  

podatkowa; system rozliczeń  

podatkowych w DG VAT, PIT, inne;  

deklaracje - w tym on-line; Jednolity Plik  

Kontrolny) 

08:00-09:30 

09:45-11:15 

11:30-13:00 

13:45-15:15 

 

09:30-09:45 

11:15-11:30 

13:00-13:45 

MODUŁ II 

1. 12.10.2021 
Alternatywne źródła finansowania 

działalności gospodarczej 

33-100 
Tarnów, ul. 

Mościckiego 28 

08:00-09:30 

09:45-11:15 

11:30-13:00 

13:15-14:00 

 

09:30-09:45 

11:15-11:30 

13:00-13:15 

2. 13.10.2021 

Sytuacje kryzysowe, stres i konflikt w  

działalności gospodarczej 

(podejmowanie  

decyzji i rozwiązywanie problemów,  

sytuacje kryzysowe, stres i konflikty,  

etyka, rodzaje zachowania 

konsumentów - 

trudni klienci, rola i kompetencje  

kierownika, style zarządzania) 

08:00-09:30 

09:45-11:15 

11:30-13:00 

13:15-14:00 

09:30-09:45 

11:15-11:30 

13:00-13:15 

3. 14.10.2021 

Biznes plan, analizy finansowe (opis  

przedsięwzięcia i przedsiębiorstwa, opis  

produktu/usługi, strategia 

marketingowa,  

plan finansowy, analiza SWOT; analiza  

finansowa - sprawozdania finansowe,  

przepływy pieniężne, wynik finansowy,  

ustalanie sytuacji finansowej firmy) 

08:00-09:30 

09:45-11:15 

11:30-13:00 

13:15-14:00 

09:30-09:45 

11:15-11:30 

13:00-13:15 

MODUŁ III 

1. 16.10.2021 

RODO w działalności gospodarczej 
33-100 

Tarnów, ul. 
Mościckiego 28 

08:00-09:30 

09:45-11:15 

09:30-09:45 

11:15-11:30 

Cyberprzestępczość w internecie 
11:30-13:00 

13:45-15:15 
13:00-13:45 

2. 17.10.2021 

Budowanie marki produktu firmy a e-

biznes oraz narzędzia e-commerce w 

biznesie 33-100 
Tarnów, ul. 

Mościckiego 28 

08:00-09:30 

09:45-11:15 

09:30-09:45 

11:15-11:30 

Pozycjonowanie stron  

z wykorzystaniem wyszukiwarek i social 

mediów, marketing internetowy 

11:30-13:00 

13:45-15:15 
13:00-13:45 

Łączna liczba godzin:       69 

 


