Proszę zapoznad się z materiałem, zrobid notatkę do zeszytu i odpowiedzied na pytania znajdujące
się na koocu
Odpowiedzi należy przysład do oceny w dowolnej formie (np. plik tekstowy, zdjęcie, skan ..)do dnia
16.04.21

Działalnośd gospodarcza cz.3
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp i p.poż.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP zawiera Kodeks pracy, rozporządzenie w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy praz przepisy bhp dotyczące wykonywania prac w różnych
branżach.
Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp zawarto w ustawie Kodeks pracy oraz w
przepisach wykonawczych (rozporządzeniach) wydanych na jej podstawie. Są to m.in. rozporządzenie
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy oraz przepisy bhp dotyczące
wykonywania prac w różnych branżach. W myśl przepisów (art. 207 kp § 1) odpowiedzialnośd za stan
bezpieczeostwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca. Na zakres odpowiedzialności
pracodawcy nie wpływają:



obowiązki pracowników w dziedzinie bhp,
powierzenie wykonywania zadao służby bezpieczeostwa i higieny pracy specjalistom spoza
zakładu pracy.
Pracodawca, zgodnie z art. 207 § 2 kp jest obowiązany chronid zdrowie i życie pracowników, poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu
osiągnięd nauki i techniki.

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników
Praca może byd świadczona przede wszystkim w oparciu o przepisy Kodeksu pracy, na podstawie
umowy o pracę. Zgodnie z uregulowaniem zawartym w Kodeksie pracy rozróżnia się umowy o pracę:
− bezterminowe, czyli umowę zawartą na czas nieokreślony, w której strony ustalają tylko datę jej
zawarcia, natomiast nie wskazują daty jej zakooczenia,
− terminowe, czyli umowę zawartą na czas określony, na okres próbny, na czas wykonania określonej
pracy, na zastępstwo, w których strony określają zarówno datę zawarcia umowy, jak i datę jej
zakooczenia.
W umowie o pracę, bez względu na jej rodzaj, powinny byd zawarte następujące elementy:
− strony umowy,
− rodzaj umowy,
− datę jej zawarcia,

− warunki pracy i płacy, a w szczególności:
1) rodzaj pracy,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem jego składników,
4) wymiar czasu pracy,
5) termin rozpoczęcia pracy.
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa o pracę nie została zawarta z
zachowaniem formy pisemnej, pracodawca ma obowiązek, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez
pracownika, potwierdzid na piśmie ustalenia, co do rodzaju umowy oraz jej warunków.
Ponadto pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia
umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty
wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy, a
jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej,
miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez
pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Każda zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.
Umowę o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron,
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o
pracę za wypowiedzeniem),
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o
pracę bez wypowiedzenia),
4) z upływem czasu, na który była zawarta,
5) z dniem ukooczenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
Przez nawiązanie umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do starannego wykonywania pracy,
natomiast pracodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę powinno
byd tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom
wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilośd i jakośd świadczonej pracy.
Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, ustala warunki wynagradzania za pracę w
regulaminie wynagradzania. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa,
pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po
upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u
danego pracodawcy.

W przypadku, gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania, warunku
wynagradzania pracowników określane są w drodze negocjacji pomiędzy stronami umowy o pracę.
Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałymi ustalonym z
góry terminie. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu
jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca
kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzieo wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy,
wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
Pracodawca jest obowiązany wypłacad wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w
regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracownika. Częściowe spełnienie
wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to
ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może byd spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika,
jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.
Podstawowe elementy wynagrodzenia za pracę pokazuje tabela.
Praca może byd świadczona także na podstawie umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia i umowy o
dzieło.
Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a
zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności
prawnej dla dającego zlecenie. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący
zlecenie zobowiązał się wykonad je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się
wynagrodzenie.
Tabela 1. Składniki wynagrodzenia

Jednak w tych przypadkach osoba świadcząca swe usługi nie posiada przymiotu pracownika i praw
płynących z nawiązania stosunku pracy, a w szczególności prawa do urlopu wypoczynkowego, prawa
do wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, prawa do świadczeo z funduszu socjalnego.

Pomiędzy stronami tych umów zlecenia i o dzieło nawiązuje się stosunek cywilnoprawny, nie zaś
stosunek pracy.

Koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Koszty są to wyrażone w jednostkach pieniężnych celowe nakłady na działalnośd gospodarczą
poniesione przez przedsiębiorcę. Koszty można klasyfikowad na wiele sposobów.
Trzy podstawowe układy kosztów to:
− układ rodzajowy,
− układ funkcjonalny,
− układ kalkulacyjny.
Układ rodzajowy kosztów dzieli koszty według rodzaju i obejmuje następujące grupy kosztów:
1) amortyzacja,
2) zużycie materiałów,
3) zużycie energii,
4) usługi obce,
5) wynagrodzenia,
6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
7) podatki i opłaty,
8) pozostałe koszty rodzajowe.
Układ funkcjonalny dzieli koszty według miejsc powstawania kosztów. Mamy więc:
1) koszty działalności podstawowej (produkcyjnej, usługowej, handlowej),
2) koszty wydziałowe,
3) koszty zarządu,
4) koszty sprzedaży.
Układ kalkulacyjny klasyfikuje koszty wg tzw. pozycji kalkulacyjnych niezbędnych do obliczenia
kosztu wytworzenia produktu. Układ kalkulacyjny dzieli koszty na:
1) koszty bezpośrednie:
a) materiały bezpośrednie,
b) płace bezpośrednie,

2) koszty pośrednie:
a) koszty wydziałowe,
b) koszty zarządu,
c) koszty sprzedaży.
W oparciu o klasyfikację kosztów w układzie kalkulacyjnym można obliczyd różne wielkości kosztów,
w szczególności:
− techniczny koszt wytworzenia, stanowiący sumę kosztów bezpośrednich i kosztów wydziałowych,
przypadający na jednostkę produktu.
− całkowity koszt wytworzenia, stanowiący sumę technicznego kosztu wytworzenia oraz kosztów
zarządu, przypadający na jednostkę produktu.
− koszt własny sprzedaży (całkowity koszt własny), stanowiący sumę wszystkich kosztów
bezpośrednich i pośrednich, przypadający na jednostkę produktu.

Rys. 1. Klasyfikacja kosztów
Koszty bezpośrednie – obejmują te pozycje kosztów, które mogą byd przyporządkowane produktom
na podstawie dokumentacji źródłowej, np.: zużycie materiałów bezpośrednich, paliw, wynagrodzenia
i narzuty na wynagrodzenia pracowników bezpośrednio produkcyjnych itp.
Koszty pośrednie nie mogą byd przyporządkowane do produktów wprost na podstawie dokumentów
źródłowych. Rozliczane są na produkty z wykorzystaniem określonych procedur kalkulacyjnych.
Typowe koszty pośrednie to: koszty wydziałowe, koszty ogólnoadministracyjne, koszty zakupu, koszty
sprzedaży.

Kalkulacja kosztów działalności
Kalkulacja jest to czynnośd obliczeniowa, zmierzająca do ustalenia kwoty kosztów przypadających na
przedmiot kalkulacji.

Zadaniem kalkulacji jest określenie efektywności wytworzenia określonych produktów.
Celem kalkulacji kosztów jest ustalenie kosztu jednostkowego wytwarzanego produktu lub
świadczonej usługi. Kalkulacja kosztów pozwala również na prawidłowe ustalenia poziomu kosztów,
ich kontrolę i analizę. Jest niezbędna do ustalenia ceny zbytu na produkowane wyroby i usługi.
W zależności od przyjętego kryterium, wyróżnia się następujące rodzaje kalkulacji:
− ze względu na czas dokonania kalkulacji kosztów:
− kalkulacja wstępna,
− kalkulacja wynikowa,
− ze względu na metodę kalkulacji:
− kalkulacja podziałowa,
− kalkulacja doliczeniowa.

Rys. 2. Podstawowe rodzaje kalkulacji kosztów według kryterium czasu

Kalkulacja podziałowa polega na podzieleniu sumy kosztów całkowitych przez liczbę wyrobów.
Znajduje zastosowanie w jednostkach produkujących masowo jednorodny wyrób.
Wyróżnia się trzy rodzaje kalkulacji podziałowej:
a) kalkulacja podziałowa prosta stosowana w warunkach gdy produkcja we wszystkich fazach jest
jednorodna,

b) kalkulacja podziałowa ze współczynnikami, stosowana gdy produkcja odbywa się w tych samych
lub w zbliżonych warunkach technologicznych,
c) kalkulacja mieszana, stosowana w warunkach, gdy w jednych fazach produkcja jest jednorodna w
innych ma charakter różnorodny.
Kalkulacja doliczeniowa polega na doliczeniu do kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich przy
zastosowaniu odpowiedniej procedury doliczeniowej. Kalkulacja doliczeniowa znajduje zastosowanie
przy produkcji różnorodnych produktów lub oferowaniu różnorodnych usług.

Wynik finansowy i analiza ekonomiczna działalności gospodarczej
przedsiębiorcy
Podstawowym miernikiem oceny działalności gospodarczej przedsiębiorcy jest wynik finansowy.
Miernik ten odzwierciedla w całości osiągnięte efekty i poniesione nakłady.
Dodatni wynik finansowy jest zyskiem, a ujemny – stratą na działalności gospodarczej.
Zasady obliczania wyniku finansowego:

(+) Przychody ze sprzedaży
(–) Koszty
______________________
(=) Wynik z działalności operacyjnej
(+)Przychody z operacji finansowych
(–) Koszty z operacji finansowych
(+) zyski nadzwyczajne
(–)straty nadzwyczajne
_____________________
(=) wynik finansowy (zysk/strata) brutto

(–) podatek dochodowy
(–) inne odpisy
_____________________
(=) Wynik finansowy (zysk/strata) netto

Pytania
1) Jakie rozróżnia się rodzaje umów o pracę?
2) W jaki sposób może byd rozwiązana umowa o pracę?
3) W oparciu, o jakie kryteria powinno byd ustalone wynagrodzenie za pracę?
4) Wymieo po dwa przykłady kosztów bezpośrednich i pośrednich działalności w branży
budowlanej?
5) Ustal wynik z działalności gospodarczej przedsiębiorcy w oparciu o następujące dane:
− przychody ze sprzedaży towarów – 32000,00 zł,
− przychody finansowe

– 2400,00 zł,

− wartośd sprzedanych towarów według cen zakupu – 11500,00 zł,
− koszty finansowe

– 1100,00 zł,

− straty nadzwyczajne

– 580,00 zł,

− podatek dochodowy

– 19%.

Aby wykonad dwiczenie powinieneś:
1) ustalid elementy wyniku finansowego,
2) obliczyd zysk brutto,
3) ustalid wysokośd podatku dochodowego,
4) obliczyd zysk netto,
5) sprawdzid prawidłowośd wykonanych obliczeo.

Opracowano na podstawie materiałów KOWEZiU

