
 

 

 

 
 
PARTNERZY PROGRAMU 

ZADANIA DLA ZESPOŁU UCZNIOWSKIEGO  

MODUŁ IV  - FINANSE W FIRMIE  

 

W tym module będziecie zajmować się zagadnieniami związanymi z finansami Waszego 

przedsięwzięcia. Sprawdzicie, jak wygląda Wasza sytuacja finansowa, zastanowicie się 

nad kosztami założenia Waszej firmy oraz możliwymi źródłami finansowania. Nauczycie 

się także określać, czym są nakłady i koszty oraz obliczać opłacalność przedsięwzięcia 

przy zastosowaniu wzorów na progi rentowności.  

Pamiętajcie, że w zrozumieniu tych pojęć i rozwiązaniu zadań, może Wam pomóc 

zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi w zakładce Moduły kursu. 

  

ZADANIE 1. ANALIZA FINANSOWA NASZEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

W tej części sprawozdania trzeba napisać, skąd będą pochodziły środki pieniężne 

potrzebne na założenie i prowadzenie działalności. Wiecie, czym będzie się Wasza firma 

zajmować. Teraz musicie się zastanowić, czy macie wystarczającą ilość pieniędzy oraz 

innych zasobów, by ruszyć z Waszym biznesem.  

W dołączonym materiale dydaktycznym – Finanse w firmie znajdziecie wiele informacji 

na temat sposobów finansowania działalności gospodarczej oraz organizacji 

wspierających przedsiębiorców. 

 Polecamy:  

Dofinansowanie dla firm 2020 – 39 sprawdzonych programów 
http://www.niepoddawajsie.pl/dofinansowanie-dla-firm/  
 

 

1. Oszacujcie, ile pieniędzy potrzebujecie na start? Zastanówcie się, jakie Was czekają 

główne wydatki związane z rozpoczęciem działalności? Np. wynajęcie lokalu, remont 

lokalu, kupno towaru, sprzętu potrzebnego do prowadzenia działalności, mebli, aut itp. - 

to wszystko kosztuje.  Weźcie pod uwagę ceny, jakie występują na rynku i w waszej 

miejscowości.  

2. Zacznijcie od bilansu początkowego, czyli policzcie, co już macie? Ile macie pieniędzy? 

Jakie inne zasoby posiadacie (np. własny lokal, sprzęt biurowy, ziemię, księgową w 

rodzinie itp.), które będą przydatne w Waszym biznesie?  

3. Zastanówcie, czy wystarczy Wam kapitału na założenie działalności czy musicie 

sięgać po kredyt albo dotację? Jeśli musicie skorzystać z finansowania zewnętrznego, 

http://www.niepoddawajsie.pl/dofinansowanie-dla-firm/
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napiszcie jakiego rodzaju to dofinansowanie i z jakiej instytucji moglibyście je uzyskać. 

Napiszcie także na pokrycie, których wydatków będziecie potrzebować dodatkowych 

pieniędzy.  

 

ZADANIE 2 . KOSZTY STAŁE I KOSZTY ZMIENNE W 

NASZEJ FIRMIE   

Załóżmy, że Wasza działalność już powstała. Jakie są Wasze comiesięczne wydatki? 

Podajcie przynajmniej 5 kosztów stałych i 5 kosztów zmiennych, które będziecie 

ponosić każdego miesiąca prowadzenia swojego biznesu.  

 

ZADANIE 3. WYBIERAMY KONTO 

FIRMOWE  

Udajcie się do banku lub przeszukajcie oferty banków w Internecie i dowiedzcie się, co 

należy zrobić, aby założyć konto przedsiębiorstwa. Sprawdzicie oferty kilku banków i 

wybierzcie bank/konto, które zamierzacie założyć dla swojej działalności gospodarczej.  

 

 W wykonaniu zadania mogą być pomocne poniższe artykuły:  

Ranking kont firmowych - styczeń 2020 –  
http://www.najlepszekonto.pl/ranking-kont-firmowych 
 
Jak wybrać firmowe konto bankowe? -  
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-kierowac-sie-przy-wyborze-firmowego-
konta-bankowego 
 

 

1. Na podstawie zebranych informacji przedstawcie poniżej ofertę wybranego przez 

Was banku/konta, uwzględniając poniższe informacje:  

• bank, w którym chcielibyście założyć konto firmowe  

• nazwa konta (jeśli istnieje) 

• link do strony www do wybranego konta/banku 

• usługi przewidziane przez bank dla wybranego konta 

• oprocentowanie konta w skali roku - 

• opłaty za prowadzenie konta  

• opłaty za przelewy  

• dostępne karty  

http://www.najlepszekonto.pl/ranking-kont-firmowych
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-kierowac-sie-przy-wyborze-firmowego-konta-bankowego
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-kierowac-sie-przy-wyborze-firmowego-konta-bankowego
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• inne ważne informacje  

2. Uzasadnijcie swój wybór banku i konta przynajmniej dwoma argumentami.   

 

ZADANIE 4 – NASZE OPINIE I 

REFLEKSJE  

Chcielibyśmy Was, także w tym module, prosić o napisanie Waszej opinii, refleksji 

dotyczącej tego modułu, a także podzielenie się z nami relacją z tego, co dzieje się u Was 

w zespole, w szkole.  

• Co najbardziej Wam się podobało?  

• Czy w module nauczyliście się czegoś, co może Wam się przydać w codziennym 
życiu?  

• Czy podczas pracy w tym module nabyliście jakieś nowe umiejętności lub 
kompetencje?  

• Czy pracując w tym module dowiedzieliście się, czegoś nowego o swoich 
mocnych stronach i predyspozycjach? 

 

 


