
Szkolenie Cel Zakres tematyczny 

Moduł podstawowy 

Biznesplan 
Zapoznanie uczestnika szkolenia ze strukturą biznespalnu, omówienie 

poszczególnych elemenetów biznesplanu, przygotowanie beneficjenta do napisania 
biznesplanu do konkursu "Twój pomysł na biznes". 

Funkcje i cele biznesplanów 

Struktura biznesplanu 

Omówienie poszczególnych elementów biznesplanu 

Omówienie wniosku do konkursu 

Moduł do wyboru 

Promocja firmy 
Omówienie podstawowych obszarów promocji firmy. Uczestnik powinien poznad 

elementy rynku, a także podstawy tworzenie planu marketingowego oraz podstawy 
tworzenia wizerunku i PR małej firmy.  

Analiza 5 sił Portera 

Plan marketingowy - struktura i omówienie poszczególnych elementów 

Marketing wirusowy i partyzancki 

Budowanie wizerunku 

Podstawy PR 

Finanse i rachunkowośd 

Zapoznanie uczestnika z podstawowymi terminami dotyczącymi finansów firmy 
oraz omówienie dokumentów księgowych generowanych przez firmę. Zapoznanie 

beneficjenta z obowiązkami podatkowymi i skarbowymi związanymi z 
prowadzeniem firmy. 

Podstawowe zagadnienia dotyczące finansów firmy 

Podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości firmy 

Omówienie dokumentów księgowych 

Omówienie systemu podatkowego w Polsce 

Omówienie kwestii  księgowych w aspeckie zatrudniania pracowników 

Prawo w małej firmie 

Zapoznanie uczestnika z formami organizacyjno-prawnymi prowadzania firmy wraz 
z omówieniem zalet i wad każdej z nich. Omówienie procedur i kosztów, 

związanych z zakładaniem firmy w szczególności jednoosobowej działalności 
gospodarczej. Omówienie aspektów prawnych zatrudnienia pracownika. 

Regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej 

Porównanie form prawnych  

Rejestracja działalności - krok po kroku 

Formy i konsekwencje zatrudnienia pracowników 

Likwidacja i zawieszenie działalności 

Dotacje na założenie 
firmy 

Zapoznanie uczestnika szkoleo z wnioskami o dofinansowanie w ramach działania 
Powiatowych Urzędów Pracy (dofinansowanie w wysokości do 18 tysięcy złotych) 

oraz w ramach działania 6.2 finansowanego przez Unię Europejską (dofinansowanie 
w wysokości do 40 tysięcy złotych). 

Omówienie możliwych dróg uzyskania dofinansowania na założenie firmy 

Omówienie wniosku o dofinansowanie w ramach działania Powiatowego 
Urzędu Pracy 

Omówienie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.2 finansowanego 
przez Unię Europejską 

Zarządzanie rozwojem 
firmy 

Omówienie podstawowych elementów planowania strategicznego. Wskazanie 
metodologii analizy SWOT oraz tworzenia strategii przedsiębiorstwa. 

Omówienie zagadnieo: misja, wizja, cele 

Omówienie elementów analizy strategicznej 

Wyznaczenie strategii 

Wdrażanie strategii 

Analiza rezultatów 



 


