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Szkolenie z prowadzenia działalności gospodarczej
dla uczestników ścieżki dotacyjnej projektu

„Wsparcie na Nowy Start zawodowy”

Miejsce szkolenia: Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy
Energetycznej w Woli Grzymalinej, Wola Grzymalina 2, 97-247 Rogowiec

PROGRAM SZKOLEŃ - grupa 1

10.09.2022 - Sporządzenie Biznesplanu i jego realizacja
Trener: Błażej Mielczarek

Godzina Zakres tematyczny

9.00 – 10.30 Biznesplan co to jest?
Na jakie pytania powinien odpowiadać biznesplan?

10.30 – 10.45 przerwa kawowa

10.45 – 12.15 Biznesplan od czego zacząć.
Życiorys Wnioskodawcy.

12.15– 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 14.00 Opis planowanego przedsięwzięcia.
Plan sprzedaży i marketingu.

14.00 – 14.15 przerwa kawowa

14.15 – 15.45 Plan inwestycyjny.
Koszty.

11.09.2022 - Marketing i promocja działalności gospodarczej
Trener: Błażej Mielczarek

Godzina Zakres tematyczny

9.00 – 10.30 Identyfikacja nabywców.
Segment rynku.

10.30 – 10.45 przerwa kawowa

10.45 – 12.15
Wiedza o firmie i produkcie.
Promocja.
Formy promocji.

12.15– 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 14.00
Reklama.
Plan promocji.
Marketing.

14.00 – 14.15 przerwa kawowa
14.15 – 15.45 Marketing MIX.

12.09.2022 - Elementy negocjacji, komunikacji
Trener: Błażej Mielczarek

Godzina Zakres tematyczny

9.00 – 10.30 Proces prowadzenia negocjacji.
Negocjacje w biznesie, etapy prowadzenia negocjacji.

10.30 – 10.45 przerwa kawowa
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10.45 – 12.15
Analiza problemu negocjacyjnego.
Różne strategie negocjacyjne.
Chwyty negocjacyjne.

12.15– 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 14.00 Techniki radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
Wybrane strategie.

14.00 – 14.15 przerwa kawowa

14.15 – 15.45 Metody efektywnego zorganizowania pracy.
Efektywne zarządzanie czasem i zadaniami, ustalanie priorytetów.

13.09.2022 - Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Trener: Ewa Jaworska

Godzina Zakres tematyczny

9.00 – 10.30 Prawne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Podstawowe definicje dotyczące działalności gospodarczej.

10.30 – 10.45 przerwa kawowa
10.45 – 12.15 Formy prowadzenia działalności gospodarczej – wady i zalety każdej z nich.
12.15– 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 14.00

Rejestracja firmy krok po kroku –wzorcowe formularze wraz z dopełnieniem
wszelkich obowiązków formalno-prawnych.
Definicja podstawowych pojęć w trakcie prowadzenie działalności
gospodarczej (charakterystyka przychodów, kosztów uzyskania
przychodów, wyniku z działalności gospodarczej (zysku, dochodu, strat)).

14.00 – 14.15 przerwa kawowa

14.15 – 15.45
Definicja podstawowych pojęć w trakcie prowadzenie działalności
gospodarczej (charakterystyka przychodów, kosztów uzyskania
przychodów, wyniku z działalności gospodarczej (zysku, dochodu, strat)).

14.09.2022 - Podatki, ZUS, Księgowość
Trener: Ewa Jaworska

Godzina Zakres tematyczny

9.00 – 10.30

Formy opodatkowania działalności gospodarczej. Wybór najlepszej z nich ze
względu na rodzaj prowadzonej działalności.
Podatek dochodowy, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób
prawnych.
Roczne rozliczenia.

10.30 – 10.45 przerwa kawowa

10.45 – 12.15 Podatek od towarów i usług (VAT) – zasady, rozliczenia, deklaracje.
Rodzaje faktur dokumentujących sprzedaż i zakup.

12.15– 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 14.00
Ewidencja działalności gospodarczej, w tym:
 zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 zasady prowadzenia pełnej księgowości – bilans, rachunek zysków i strat.

14.00 – 14.15 przerwa kawowa

14.15 – 15.45
Ewidencja działalności gospodarczej, w tym:
 ewidencja zakupu i sprzedaży VAT oraz deklaracje VAT,
 rozliczenie z ZUS.


