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
02.04.21

Działalnośd gospodarcza cz.1
Podstawy działalności gospodarczej
Działalnością gospodarczą nazywamy zarobkową działalnośd wytwórczą, budowlaną, handlową,
usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalnośd
zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zasady prowadzenia działalności gospodarczej są:
− ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – O swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 174,
poz. 1807);
− ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, z 1999 r., poz.
1178, z późniejszymi zmianami) – przepisy dotyczące ewidencji działalności gospodarczej;
− ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 17 z 2001 r., poz. 209,
z późniejszymi zmianami) – przepisy dotyczące tego rejestru.
Swoboda gospodarcza oznacza, że podejmowanie, wykonywanie i zakooczenie działalności
gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych
przepisami prawa. Organy administracji publicznej są zobowiązane do rozpatrywania spraw
przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki.
Wyróżnia się następujące rodzaje działalności gospodarczej:
− działalnośd produkcyjna,
− działalnośd handlowa,
− działalnośd budowlana,
− działalnośd usługowa,
− poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja złóż zasobów naturalnych.
Działalnośd produkcyjna polega na celowym i świadomym działaniu człowieka w celu wytworzenia i
pomnażania określonych dóbr konsumpcyjnych (gdy bezpośrednio służą do zaspokojenia ludzkich
potrzeb) lub produkcyjnych (gdy używane są do produkcji).
Do podstawowych czynników warunkujących właściwy przebieg procesu produkcyjnego zaliczamy:
− pracę ludzką, przez którą należy rozumied świadomą i celową działalnośd człowieka, polegającą na
przekształcaniu lub wykorzystaniu dóbr przyrody w celu zaspokajania potrzeb; może mied charakter
indywidualny lub zespołowy;

− przedmioty pracy – stanowiące wszelkie surowce i materiały, na które skierowana jest praca
ludzka; ich główną cechą jest to, że w procesie przetwarzania zmieniają one swoją postad lub cechy
fizyczne;
− środki pracy, służące do oddziaływania na przedmioty pracy, do których zaliczamy m.in. wszelkie
maszyny i urządzenia, przyrządy i aparaty.

Rys. 1. Rodzaje działalności gospodarczej
Ostatnie dwie grupy czynników produkcji (czyli przedmioty pracy i środki pracy)stanowią łącznie
środki produkcji. Od ich doboru i zastosowania w procesie produkcji zależy sposób przetwarzania
przedmiotów pracy w określone dobra, zwany procesem technologicznym lub technologią
wytwarzania. Jest to podstawowy element procesu produkcyjnego. Towarzyszy mu jednak wiele
procesów pomocniczych, do których zaliczamy, między innymi: konserwacje i remonty, transport
wewnętrzny i zewnętrzny, magazynowanie (materiałów i wyrobów gotowych), gospodarkę wodną i
energetyczną, oczyszczanie ścieków, kontrolę jakości i inne.
Działalnośd handlowa to całokształt działalności związanej z przemieszczaniem produktów od ich
wytwórców (producentów) do odbiorców (konsumentów i producentów).
Podstawę tej działalności gospodarczej stanowi obrót towarowy. Przedmiotem obrotu są towary, do
których zaliczamy wszelkie zakupione produkty, przeznaczone do dalszej sprzedaży. W znaczeniu

ogólnoekonomicznym, zbiór wszystkich towarów znajdujących się na rynku w danym czasie stanowi
podaż rynkową, natomiast w języku handlowym nazywany on jest masą towarową.
Działalnośd handlowa może byd prowadzona w różnych formach organizacyjnych. Do podstawowych
form organizacyjnych tej działalności zaliczamy:
– sprzedaż detaliczną – gdy zdecydowana większośd towarów sprzedawana jest konsumentom
indywidualnym i służy bezpośrednio do zaspokajania potrzeb (np. żyrandole, żarówki);
– sprzedaż hurtową, która najczęściej sprowadza się do zakupu towarów bezpośrednio u
producentów (krajowych bądź zagranicznych) i zaopatrywania w nie (odsprzedaży) punktów
sprzedaży detalicznej, konsumentów zbiorowych (np. szpitale, szkoły), producentów lub innych
odbiorców; charakterystyczną cechą sprzedaży hurtowej jest kupno-sprzedaż dużej ilości towarów
danej grupy towarowej;
– przedstawicielstwo i pośrednictwo handlowe – charakteryzuje się tym, że producenci prowadzą
sprzedaż swoich wyrobów głównie przez przedstawicieli lub konsultantów handlowych, z
pominięciem handlu detalicznego i hurtowego; korzysta z niej wielu producentów i handlowców ze
względu na mniejsze koszty magazynowania, typowy sklep zastępowany jest przez salon
wystawienniczy, gdzie rola sprzedawcy (przedstawiciela handlowego) ogranicza się do
zaprezentowania oferty handlowej oraz spisania umowy kupna-sprzedaży; towar może byd
dostarczony bezpośrednio do klienta lub do określonego miejsca (np. salonu wystawienniczego);
przedstawiciele handlowi mogą również kontaktowad się z potencjalnymi klientami podczas targów,
wystaw lub spotkao o charakterze promocyjnym;
– sprzedaż wysyłkowa – dokonywana zazwyczaj na podstawie zamówieo klientów, dokonywanych
na podstawie katalogów lub innych materiałów reklamowych (np. reklamy w telewizji); towar
dostarczany jest bezpośrednio do domu kupującego;
– sprzedaż internetowa – jest to nowa na naszym rynku forma sprzedaży, ciesząca się coraz to
większym zainteresowaniem. Osoba, która dokonuje sprzedaży nazywa się organizatorem sprzedaży
internetowej. Jej zadania są zbliżone do zadao przedstawiciela handlowego, z tą różnicą, że kontakt z
klientem odbywa się drogą internetową.
Działalnośd budowlana polega na prowadzeniu działao w następujących zakresach:
– projektowanie obiektów budowlanych,
– wznoszenie (budowy) różnego typu obiektów budowlanych,
– utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych,
– prace konserwatorskie i remontowe obiektów budowlanych,
– rekonstrukcje budowlane.
W działalności budowlanej można wyróżnid następujące obszary:
– budownictwo ogólne (mieszkaniowe oraz użyteczności publicznej),

– budownictwo przemysłowe (dotyczy budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności
gospodarczej),
– budownictwo komunikacyjne (drogowe i kolejowe),
– budownictwo sanitarne,
– budownictwo wiejskie,
– budownictwo sakralne,
– budownictwo obronne.
Działalnośd usługowa polega na wykonywaniu zespołu działao i czynności, które doprowadzają do
zaspokojenia potrzeb, ale jej efektem nie są żadne nowe dobra materialne.
Wyróżniamy dwie podstawowe grupy usług:
a) usługi materialne – dotyczą działalności człowieka skierowanej na konkretne dobro (czyszczenie
garderoby, naprawa urządzeo elektrycznych, lakierowanie samochodu itp.),
b) usługi niematerialne – gdy działalnośd skierowana jest na człowieka, jego emocje, rozwój fizyczny
oraz intelektualny, relacje intelektualne (praca aktora, lekarza, nauczyciela, kelnera itp.).
Działalnośd usługową charakteryzują następujące cechy:
− niematerialny charakter, co oznacza, że usługi nie można dokładnie opisad lub pokazad, jak można
to uczynid w odniesieniu do wszystkich dóbr,
− ulotnośd, która oznacza, że nie można ich gromadzid, albo wykonywad na poczet przyszłych
okresów,
− jednoczesnośd oznacza, że usługi są najczęściej wykonywane (świadczone) i konsumowane w tym
samym czasie,
− zmiennośd (zwana też różnorodnością), która oznacza zróżnicowane odczucia klientów w
odniesieniu do tych samych usług.
W trosce o wysoką jakośd działalności usługowej usługodawcy powinni bardzo dokładnie rozpoznad
oczekiwania klientów w odniesieniu do świadczonych usług, aby możliwie najlepiej zapewnid wysoki
poziom ich jakości oraz zadowolenie samych klientów.
Działalnośd polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobywaniu zasobów naturalnych
jest odpowiednio regulowana przepisami prawnymi i najczęściej wymaga specjalnego zezwolenia,
zwanego koncesją. Wynika to z faktu, że wielkośd zasobów naturalnych jest ograniczona i najczęściej
stanowi własnośd paostwa, a działania związane z ich eksploatacją są bardzo drogie. Dlatego też
bardzo rzadko się zdarza, aby ten rodzaj działalności był przedmiotem samozatrudnienia.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorcy

Głównym podmiotem prowadzącym działalnośd gospodarczą jest przedsiębiorca, który dostarcza
produkty niezbędne w procesie zaspakajania potrzeb. Instytucjonalnym wymiarem działalności
gospodarczej przedsiębiorcy jest przedsiębiorstwo.

Do podstawowych form organizacyjno-prawnych, w jakich, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi, może występowad przedsiębiorca na polskim rynku należą:
− osoba fizyczna, zwana także indywidualnym przedsiębiorcą lub przedsiębiorstwem,
− osoba prawna,
− nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, wykonująca we własnym imieniu
działalnośd gospodarczą,
− wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Rys.2. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
Osoba fizyczna, zwana też indywidualnym przedsiębiorcą, prowadzi działalnośd we własnym imieniu
i na własny rachunek. Charakteryzują ją dwie cechy:
− zdolnośd prawna – oznacza zdolnośd do tego, aby byd podmiotem praw i obowiązków z zakresu
prawa cywilnego; posiada ją każdy człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci,

− zdolnośd do czynności prawnej – oznacza możliwośd zaciągania zobowiązao, nabywania praw i
rozporządzania swymi prawami przez własne działanie, czyli zdolnośd do wywoływania swoim
postępowaniem i zachowaniem skutków prawnych i zaciąganie zobowiązao; pełną zdolnośd do
czynności prawnej nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.
Cechy charakterystyczne osoby fizycznej:
1) występuje ona na rynku w sposób jawny, tzn. że dana osoba podaje do publicznej wiadomości
swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
numer wpisu do rejestru, numer identyfikacji podatkowej (NIP) itp.
2) składniki majątku przedsiębiorstwa, które prowadzi, wchodzą w ogół praw majątkowych tej
osoby,
3) za wszystkie zobowiązania, które zaciąga jako przedsiębiorca, ponosi pełną odpowiedzialnośd
całym swoim majątkiem osobistym.
Osobą prawną jest Skarb Paostwa oraz jednostki organizacyjne posiadające tzw. osobowośd prawną.
Osobowośd prawna polega na tym, że dana jednostka organizacyjna, podobnie jak osoba fizyczna,
ma prawo do:
− występowania na rynku we własnym imieniu i na własny rachunek,
− zawierania umów z kontrahentami i zaciągania zobowiązao,
− zakładania konta w banku i prowadzenia swoich rachunków za jego pośrednictwem.
− powoływania do sądu lub bycia powoływaną w celu rozstrzygania sporów z pracownikami lub
kontrahentami.
Podobnie, jak osoba fizyczna, osoba prawna odpowiada własnym majątkiem za swoje zobowiązania.
Do podejmowania decyzji gospodarczych w imieniu osoby prawnej upoważnione są odpowiednie
organy takie jak zarząd lub rada pracowników. Osobami, które są uprawnione do reprezentowania
przedsiębiorstwa na zewnątrz w wymienionych powyżej obszarach jest dyrektor (lub prezes) i główny
księgowy.
Podmiot, który nie posiada osobowości prawnej stanowi najczęściej częśd składową jakiegoś
przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji, albo też funkcjonuje na zasadzie spółki.
Osobą prawną może byd:
− przedsiębiorstwo publiczne,
− spółdzielnia,
− fundacja
− organizacja lub stowarzyszenie.

Do przedsiębiorstw publicznych zaliczamy przedsiębiorstwa paostwowe i komunalne, stanowiące
własnośd publiczną. Organem założycielskim przedsiębiorstwa paostwowego jest odpowiedni
centralny organ administracji paostwowej, który wyposaża je w niezbędne do prowadzenia
działalności środki. Przedsiębiorstwo, gospodarując nimi, pomnaża je, odtwarza oraz zapewnia
ochronę, ale nie może swobodnie podjąd decyzji o ich sprzedaży. Musi uzyskad na to zgodę organu
założycielskiego. Obecnie w Polsce funkcjonuje już bardzo mało przedsiębiorstw paostwowych.
Większośd takich przedsiębiorstw została przejęta przez Skarb Paostwa w ramach likwidacji
przedsiębiorstwa bądź procesu prywatyzacji, tworząc tzw. jednoosobowe spółki Skarbu Paostwa.
Przedsiębiorstwa komunalne stanowią własnośd organów samorządów terytorialnych.
Głównym celem tej grupy przedsiębiorstw jest zapewnianie zaspakajania potrzeb ludności w zakresie
tzw. użyteczności publicznej (np. komunikacji miejskiej, dostawy energii, zarządzania lokalnymi
zasobami naturalnymi i lokalowymi itp.).
Spółdzielnię stanowi dobrowolne zrzeszenie osób o nieograniczonej liczbie członków, zmiennym
składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, prowadzącym działalnośd gospodarczą w celu
zaspokojenia potrzeb swoich członków. Założycielami i członkami spółdzielni mogą byd zarówno
osoby fizyczne jak i osoby prawne. Do założenia spółdzielni wymagana jest liczba przynajmniej
dziesięciu członków założycielskich w postaci osób fizycznych lub trzech – w przypadku osób
prawnych. Przedmiot działalności spółdzielni, podstawowe prawa i obowiązki jej członków oraz
zasady ich przyjmowania i wykreślania zawarte są w statucie spółdzielni. Podstawowymi organami
spółdzielni są: walne zgromadzenie członków spółdzielni, zarząd i rada nadzorcza. Z chwilą wpisania
spółdzielni do rejestru, nabywa ona osobowośd prawną i może rozpoczynad swoją działalnośd.
Podstawę majątkową i fundusz spółdzielni stanowią wpisowe oraz udziały członków. Spółdzielnia,
jako osoba prawna, odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Fundację stanowi osoba prawna posiadająca wydzielony majątek (ruchomy lub nieruchomy), który
przeznaczony jest na realizację zadao określonych przez założyciela (fundatora). Założycielem
fundacji może byd każda osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolnośd do czynności prawnych lub inna
krajowa albo zagraniczna osoba prawna. Fundacja nabywa osobowośd prawną z chwilą wpisania jej
do rejestru fundacji. Według ustawy o fundacjach w Polsce można założyd jedynie takie fundacje,
które są zgodne z interesami naszego paostwa oraz mają na celu realizację zadao społecznie i
gospodarczo użytecznych, w takich obszarach jak: kultura, ochrona zdrowia, nauka i oświata, opieka
społeczna.
Stowarzyszenia i organizacje stanowią dobrowolne i trwałe zrzeszenie osób (członków) w celu
prowadzenia określonej działalności lub dla zaspokojenia własnych zainteresowao. Ich działalnośd
najczęściej kierowana jest na świadczenie usług o charakterze społecznym lub kulturalnooświatowym.
Jedną z głównych cech, które różnią stowarzyszenie i fundacje od przedsiębiorstw publicznych i
spółdzielni jest to, że ich działalnośd nie jest skierowana na zysk. Często określa się je mianem „non
profit”, co oznacza „bez zysku”.
Spółka stanowi formę zrzeszenia osób lub kapitałów w celu prowadzenia działalności gospodarczej
albo wykonania wspólnego zadania. Wspólnikami mogą byd zarówno osoby fizyczne, jak i osoby

prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Każdy z osobna nie
byłby w stanie prowadzid działalności gospodarczej w takim zakresie jak wspólnie, dlatego też łączą
oni swoje kapitały, aby lepiej wykorzystad posiadane zasoby, a przez to stworzyd szansę na
osiągnięcie wyższego zysku. Wnoszony do spółki kapitał może mied formę pieniężną (w zależności od
rodzaju spółki – są to udziały lub akcje) lub rzeczową, np. maszyny, urządzenia, samochód, program
komputerowy, projekt (są to tzw. aporty).
Spółki mogą byd tworzone zarówno przez partnerów krajowych, jak też z udziałem partnerów
zagranicznych.
Ze względu na sposób zaangażowania własnego kapitału w spółkę oraz ponoszoną przez wspólników
odpowiedzialnośd za zobowiązania, spółki dzielą się na dwie podstawowe grupy:
1) spółki prawa handlowego,
2) spółki cywilne.
Do grupy spółek prawa handlowego zaliczamy:
− spółki osobowe, które nie posiadają osobowości prawnej i opierają swoją działalnośd przede
wszystkim na bezpośredniej pracy wspólników, ponoszących jednocześnie pełną odpowiedzialnośd
majątkową za zobowiązania spółki; zaliczamy do nich spółkę jawną, partnerską, komandytową i
komandytowo-akcyjną;
− spółki kapitałowe, które posiadają osobowośd prawną, a wspólnicy odpowiadają za zobowiązania
spółki jedynie do wartości wniesionego kapitału; są to spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Spółka jawna powstaje w wyniku zawarcia umowy w formie pisemnej pomiędzy przynajmniej
dwoma wspólnikami i musi zostad wpisana do rejestru handlowego. Spółka może nabywad prawa i
zaciągad zobowiązania. Wobec wierzycieli ponosi odpowiedzialnośd majątkiem spółki oraz osobistym
majątkiem wspólników. Jeżeli umowa spółki nie reguluje tego inaczej, to każdy ze wspólników w
równym stopniu uczestniczy w zyskach i stratach spółki. Każdy z nich płaci podatek od przypadającej
na niego części dochodu. Prawo do prowadzenia spraw spółki oraz do reprezentowania jej wobec
osób trzecich ma każdy wspólnik lub na podstawie umowy czynności te mogą byd powierzone
wyłącznie określonym wspólnikom. Rozwiązanie spółki jawnej może nastąpid m.in. z przyczyn
przewidzianych w umowie spółki, w wyniku ogłoszenia upadłości spółki, z mocy orzeczenia sądu, a
także za zgodą wszystkich wspólników.
Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) na podstawie
umowy, zawartej w postaci aktu notarialnego w celu wykonywania wolnego zawodu, którą prowadzi
przedsiębiorstwo pod nazwą własnej firmą. Partnerami w spółce mogą byd wyłącznie osoby fizyczne,
uprawnione do wykonywania wolnych zawodów (lekarze, pielęgniarki, rzeczoznawcy majątkowi,
nauczyciele, adwokaci, aptekarze, tłumacze, architekci, biegli księgowi i rewidenci, itp.), pobierające
za swoją pracę indywidualne honoraria, których częśd przekazywana jest na utrzymanie spółki.
Prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki partnerskiej może byd powierzone zarządowi.

Spółkę komandytową może tworzyd przynajmniej dwóch wspólników, przy czym przynajmniej jeden
ze wspólników musi byd komplementariuszem oraz jeden – komandytariuszem. Wspólnik,
odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeo całym swoim majątkiem, nazywany jest są
komplementariuszem, natomiast ten, którego odpowiedzialnośd ogranicza się wyłącznie do
wysokości określonej sumy, nazywanej sumą komandytową, nazywany jest komandytariuszem.
Odpowiedzialnośd poszczególnych wspólników (komplementariuszy i komandytariuszy) jest ściśle
określona i wpisana do umowy spółki. Prawo prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji
przysługuje komplementariuszom. Z kolei komandytariusze mogą kontrolowad spółkę w zakresie
określonym przez przepisy oraz umowę spółki. Mają oni możliwośd uzyskania odpisu rocznego
bilansu spółki, a także przeglądania ksiąg i dokumentów w celu sprawdzania ich rzetelności. Spółka
komandytowa ulega rozwiązaniu w przypadku wystąpienia podobnych okoliczności i w takim samym
trybie jak spółka jawna.
Spółka komandytowo-akcyjna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną nazwą oraz tym różni się od
spółki komandytowej, że przynajmniej jeden ze wspólników jest akcjonariuszem.
W nazwie spółki musi się znaleźd nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy (lub jego nazwa,
jeżeli jest on osobą prawną) oraz oznaczenia „spółka komandytowo-akcyjna” lub skrót „S.K.A.”
Nazwisko lub nazwa akcjonariusza nie może byd umieszczona w nazwie spółki. Kapitał zakładowy
spółki nie może byd mniejszy niż 50 000 zł. Wystąpienie ze spółki, a także śmierd lub ogłoszenie
upadłości jednego komandytariusza powoduje rozwiązanie spółki. Natomiast upadłośd akcjonariusza
nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki.
Akcjonariusz może również reprezentowad spółkę jedynie jako pełnomocnik, ale nie odpowiada on za
zobowiązania spółki. Organem sprawującym nadzór nad działalnością spółki może byd (lub musi, gdy
liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób) rada nadzorcza wybierana przez walne zgromadzenie
członków.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) jest spółką kapitałową, to znaczy, że
majątek spółki powstaje poprzez połączenie kapitałów wspólników. Umowa spółki z o.o. musi byd
zawarta przez wspólników w formie ataku notarialnego. Majątek spółki stanowi kapitał zakładowy,
będący jednocześnie gwarancją jej wypłacalności. Spółka ta posiada osobowośd prawną i
samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania.
Spółka akcyjna powstaje w wyniku sprzedaży części majątku spółki za pomocą emitowanych przez te
spółkę papierów wartościowych w postaci akcji. Każdy nabywca staje się automatycznie
współwłaścicielem spółki. W zamian właściciel akcji (zwany akcjonariuszem) bierze udział w podziale
zysku wypracowanego w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do udziału
akcji. Organami spółki akcyjnej są: zarząd, walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz rada nadzorcza lub
komisja rewizyjna.
Spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem i nie posiada osobowości prawnej, wobec czego nie ma
własnej nazwy, a przedsiębiorcami są poszczególni wspólnicy, którzy deklarują prowadzenie własnej
działalności z innymi przedsiębiorcami, np. „Instalacje elektryczne – Antoni Miś i Jan Kowalski”.
Wspólnicy solidarnie odpowiadają za zobowiązania spółki majątkiem spółki jak i własnym.

O formie organizacyjno-prawnej przedsiębiorcy decyduje także wielkośd przedsiębiorstwa, jakie
prowadzi, a o niej decydują najczęściej dwa czynniki: liczba zatrudnionych pracowników oraz
przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych albo zamiennie –
wartośd aktywów na koniec poprzedniego roku sprawozdawczego.

Pytania
1. Co nazywamy działalnością gospodarczą?
2. Jakie rodzaje działalności gospodarczej można wyróżnid?
3. Czym różni się działalnośd usługowa od produkcyjnej?
4. Jaki jest główny cel funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku?
5. Czym różni się osoba fizyczna od osoby prawnej?

